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Kézdivásárhelyi  
delegáció 
járt Pakson

Dombormű
emlékeztet 
a névadóra

Szeptemberben bemutatkozó lá-
togatásra érkezett Paksra Bokor 
Tibor, Kézdivásárhely júniusban 
megválasztott polgármestere 
és az új képviselő-testület tag-
jai. – Képviselőként már jártam 
Pakson. Hiszem, hogy a két vá-
ros önkormányzata továbbra is 
nyitott marad és a kapcsolatok 
tovább erősödnek – fogalmazott 
Kézdivásárhely első embere. Her-
czeg József, városunk nemzetközi 
kapcsolatokért felelős tanácsnoka 
hozzátette, mindig vannak új dol-
gok a két város életében. Az ötle-
teket sokszor paksi polgárok ad-
ják, mint legutóbb a nyergestetői 
kopjafaállítás esetében is. – A két 
település jó viszonya a következő 
években is borítékolható – tette 

hozzá. A kézdivásárhelyi dele-
gáció a várossal való ismerkedés 
mellett részt vett a dunakömlődi 
szüreti napon is. 
1990-ben a Magyar Úttörők 
Szövetsége helyi képviselői ala-
pozták meg a két város közti 
kapcsolatot, az első találkozó al-
kalmával ötven erdélyi gyermek 
nyaralt a Balatonnál a paksiak 
meghívására. A két település 
közötti testvérvárosi szerződést 
2004. augusztus 20-án írták alá 
Pakson. Azóta folyamatos az 
együttműködés, minden esz-
tendőben diákcserék, iskolai 
rendezvények és civil szerveze-
tek közötti programok erősítik a 
testvérvárosi kapcsolatot. 

Faller Gábor

A város szívügyének tekinti a vállalkozások fejlődését, 
erre jó példa a most átadott Paksi Inkubátor- és Akcelerátorház, 
hangzott el a létesítmény ünnepélyes átadásán. A 2500 négyzet-
méter alapterületű épület a helyi és a környékbeli vállalkozások 
indulását és piaci esélyeik növelését segíti. A létesítmény rugalmas 
kialakítású, az igényekhez igazodó méretű csarnokokkal, az emele-
ten pedig modern irodákkal várja a bérlőket. Az épületben helyet 
kapott egy ötvenfős, felszerelt előadóterem, valamint két tizenkét 
fős tárgyalóterem is. A inkubátorház belső informatikai hálózattal, 
szélessávú interneteléréssel és a szükséges szoftverekkel is igyekszik 
vonzóvá tenni magát, tudtuk meg dr. Sztruhár Sándortól, a Paksi 
Ipari Park Kft. ügyvezetőjétől.

Domborműves arckép ál-
lít emléket a névadónak a 
Pákolitz István Városi Könyv-
tárban. Farkas Pál szobrász-
művész alkotása az intézmény 
emeleti olvasótermét díszíti. 

Az egykori barátok, rokonok, 
ismerősök és olvasói emlé-
keztek Pákolitz István József 
Attila-díjas magyar költő, író, 
pedagógusra abból az alka-
lomból, hogy felavatták az 
arcképéről készített dombor-
művet a nevét viselő városi 
könyvtárban. Farkas Pál szob-
rászművész alkotásának elhe-
lyezésével egy újabb emlékhely 
létesült Pakson, ahol ezentúl 
minden esztendőben irodalmi 
estekkel, vers- és prózamondó 
versenyekkel emlékeznek meg 
a paksi költőről. 

Farkas Pál alkotását Tell Edit alpolgármester és Szentgáliné Erőss 
Márta könyvtárigazgató leplezte le.

MASSZŐRKÉPZÉS
indul 

Szekszárdon október 27-től, 
Bonyhádon október 26-tól, 

Pakson október 30-tól.
MUNKAVÁLLALÁSRA 

ALKALMAS ITTHON ÉS AZ 
UNIÓS ORSZÁGOKBAN IS, 

az oklevél többnyelvű.
Ára: 45.000 Ft 

(Részletfizetés,  
egyéb kedvezmények)

Érdeklődni: 06-30/302-1487 
(Nyilv.szám: 0111-2011)

ELADÓ CSALÁDI 
HÁZ PAKSON  

Az Öreghegy  utcában  
gyönyörű környezetben, 2005-ben 
épült, korszerű, energiatakarékos 

családi ház eladó. 
Amerikai konyhás, három  

hálószobával, fedett terasszal, 
garázzsal, alapterülete 120 m2. 

Értékegyeztetéssel két paksi lakásra 
cserélhető. Irányár: 33 M Ft. 

Érdeklődni lehet:  
Fonyó Ingatlan Iroda 06-70/310-8374,

E-mail:fonyo.lajos@t-online.hu
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Új aszfaltot kap a 
Kandó Kálmán utca

Korszerűsödő 
buszpályaudvar

A lakótelepen folytatódik az 
önkormányzati útfelújítási 
program. A Kandó Kálmán 
utca korszerűsítése október 
végéig tart, a beruházás ideje 
alatt forgalomkorlátozásra szá-
míthatnak a közlekedők. 

235 méteren újul meg a Kandó 
Kálmán utca burkolata. A kor-
szerűsítés 11 millió forintból, 
önkormányzati finanszírozással 
valósul meg. A kivitelezés kere-
tében a régi, töredezett betonút 
kétrétegű aszfaltburkolatot kap. 
Mindkét oldalon szegély és pad-
ka épül, így rendeződik a csa-

padékvíz-elvezetés is. A felújítás 
alatt a gyalogos- és gépjárműfor-
galmat folyamatosan biztosítja a 
kivitelezéssel megbízott Techno-
Gáz Kft. Az aszfaltozáskor kell 
csupán időleges útzárra számí-
tani, ennek időpontjáról előze-
tesen értesítik az utcában élőket. 
A beruházás közművezetékeket 
nem érint. Az idei városi útprog-
ram részeként a közbeszerzési 
eljárással még az év végéig elin-
dul a Cseresznyési út harmadik 
üteme. A még fel nem újított 
szakaszt a tervek szerint tavasz-
szal építik meg.

-dal-

Peronfelújítással folytatódott 
a néhány éve elkezdődött kor-
szerűsítési program a paksi 
autóbusz-pályaudvaron. A kö-
zel két hétig tartó munkálatok 
nem akadályozták az autóbusz-
forgalmat. 

Mintegy két héten át dolgozott a 
kivitelezéssel megbízott bonyhá-
di cég a paksi autóbusz-pályaud-
varon, folytatódott a létesítmény 
korszerűsítése. A ’80-as évek ele-
jén készült épületet néhány éve 
teljesen felújították, a vakolás és 
festés mellett a világítási rend-
szer is megújult, és hőszigetelést 

kapott a váróterem. A fejlesztés 
idén az indulási oldalt érintette: 
térkő burkolatot kapott a peron, 
megszüntetve a balesetveszé-
lyessé vált töredezett felületet 
egészen a kijelölt dohányzóhely 
végéig. A pályaudvar korsze-
rűsítése a tervek szerint tovább 
folytatódik. Amint a források 
rendelkezésre állnak, megújul 
a helyi járatok indulási oldalán 
lévő járdasziget, az érkezési ol-
dal, valamint a vízelvezetés is 
modernizálódik, tájékoztatott 
Nemeskéri Zsolt, a Gemenc Vo-
lán paksi kirendeltségvezetője. 

-dsz-

A város gondoskodik a szépkorúakról
Október közepére fejeződnek be 
az átépítési munkálatok az Idősek 
Otthona és Gondozóházában. A 
legnagyobb összegű, közel net-
tó tízmillió forintos renoválás az 
épület régi szárnyának terasza-
it érintette. Itt a szobák melletti 
kiülőhelyek felfagyott, repedezett 
burkolatát cserélték, és tető ké-
szült minden terasz fölé. Ezzel egy 
időben a bejárat előtti kátyús sza-
kaszon kicserélték a járólapokat, 
és a hátsó udvaron is javították a 
balesetveszélyes, repedezett jár-
dát. A fogadóhelyiség előtt rámpa 
készült, az átalakítással a vízelve-
zetést is megoldották a szakem-

berek. A leromlott állagú udvari 
tároló helyére konténert állítanak. 
Az intézményben a külső átalakí-
tások mellett a fűtésrendszert is 
korszerűsítették: a rossz állapotú 
fűtőtestek helyére újakat szereltek 
be. Festési és mázolási munkála-
tokat is végeztek a szakemberek, 
így a ház kívül-belül megszépült. 
A felújításokra, az intézmény ké-
résére, a fenntartó önkormányzat 
adott megbízást. 
A város nem csupán az üzemel-
tetésében működő intézmények 
korszerűsítésével gondoskodik 
a város nyugdíjas lakóiról, az 
idősek világnapjához kötődő 

rendezvények szervezésével és 
anyagi hátterének biztosításával 
ahhoz is hozzájárul, hogy minden 
szépkorú polgár jól érezze magát 
Pakson. A Csengey Dénes Kul-
turális Központban megtartott 
ötnapos programsorozatot idén 
az aktivitás jegyében szervezték 
meg, megmutatva a tartalmas, 
mozgalmas, sportos életmód le-

hetőségét minden nyugdíjasnak. 
A Pákolitz István Városi Könyvtár 
a Könyvtárak az aktív idősödésért 
című országos rendezvénysoro-
zathoz csatlakozva életmód-ta-
nácsadásra és a nyugdíjasok fő-
szereplésével zajló előadóestekre 
várta az érdeklődőket ezekben a 
napokban.                  

Dallos Szilvia
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Járások: zökkenőmentes  
átállásra számít a polgármester

Tolna megyében 
hat járás alakul, 
ezek egyike a paksi, 
amelyhez a jelenlegi 
kistérségi besorolás-
tól eltérően tizenöt 
település tartozik, 

azaz a Bikács, Bölcske, Dunaföldvár, Du-
naszentgyörgy, Gerjen, Györköny, Kajdacs, 
Madocsa, Nagydorog, Németkér, Paks, 
Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc alkotta 
régió Tengeliccel egészül ki, amely saját ké-
résére társul a Paks székhelyű járáshoz. Tóth 
Ferenc kormánymegbízott lapunk kérdésé-
re azt a tájékoztatást adta, hogy Tolna me-
gyében jó ütemben zajlik a járási hivatalok 
felállításának előkészítése. A feladat koordi-
nálását Gerhátné dr. Péter Mária főosztály-

vezető járási biztosként végzi a kormányhi-
vatal munkatársainak segítségével. A járási 
hivatalok felállításáról minden önkormány-
zattal, illetve körjegyzőséggel október 31-ig 
megállapodást kötnek, amely a személyi és 
infrastrukturális feltételeket tartalmazza. Az 
első megállapodást lapzártánk után írják alá.
Tóth Ferenc kifejtette, hogy a járási hivata-
lok feladata a megyei szintnél alacsonyabb 
szinten intézendő államigazgatási feladatok 
ellátása lesz, amelyeknek nagy részét eddig 
a jegyzők látták el, mert az állam az elmúlt 
húsz évben kényelmi szempontok miatt oda 
telepítette ezeket. Elsősorban okmányirodai 
feladatokat, a gyermekvédelmi és gyám-
ügyeket, valamint egyes szociális, környezet-
védelmi, természetvédelmi igazgatási ügyek 
intézését veszik át a településektől a jövőre 
megalakuló járási hivatalok. – A hatáskö-
rök szétválasztásánál kiemelt szempont volt, 
hogy a helyi szabályozáshoz kapcsolódó, 
mérlegelési jogkörbe tartozó ügyek lehetőleg 
maradjanak a települési jegyzőnél, ahol vi-
szont az adott ügyben az államnak van egy-
értelműen feladata, szerepe, ott a járási hiva-
tal tudjon majd hatékonyabban intézkedni. 
Az azonos szabályozók mentén lefolytatható 
eljárásokkal hatékonyabb, racionálisabb ügy-
intézés valósulhat meg országszerte – húzta 
alá a kormánymegbízott. Hozzáfűzte, hogy 
a jegyzőktől átkerülő államigazgatási ügyek 
országosan évi közel ötmillió államigazgatá-
si ügy intézését jelentik a járási hivatalokban. 
Jelenleg 29 kormányablak működik az or-
szágban, megyénkben egy, Szekszárdon. Ez 
a szám jelentősen megnő, hiszen mindenhol, 
ahol most okmányiroda működik, ott lesz 

kormányablak, ez körülbelül 300 helyszínt 
jelent. A kormányablakoknál közel 2500 ha-
tósági ügyet lehet majd intézni, 2013 végére 
megvalósul az egyablakos ügyintézés az ok-
mányirodák bázisán.

– A majdani járási 
hivatal és az ön-
kormányzat közötti 
feladatmegosztás 
már nagyjából lát-
ható, tudjuk, hogy 
milyen feladatok 

kerülnek át. Átkerül az okmányiroda teljes 
egészében, a gyámügy, a szociális ellátás 
egy része, az építési hatósági munka terü-
letén a kiemelt építkezések engedélyezése 
– sorolta Hajdú János polgármester. – Úgy 
gondoljuk, mi felkészültünk rá – fűzte hoz-
zá. Mint mondta, az már tudható, hogy 
56 fős lesz a járási hivatal, és ebből 37 főt 
Paksról szeretnének átvenni, ez a város ve-
zetője szerint a paksi hivatal munkájának 
elismerését is jelenti. Valószínű, hogy az új 
hivatal a mai okmányiroda épületébe ke-
rül, de még fenntartási, tulajdonlási kérdé-
sek várnak megoldásra. Az épület a paksi 
önkormányzat tulajdonában van. Az még 
nem tisztázott, hogy hol kap helyet a Peda-
gógiai Szakszolgálat, amelynek fenntartója 
az új oktatásirányítási szervezet lesz. – Akik 
átkerülnek, viszik egész hivatali infrastruktú-
rájukat. A bútortól a számítógépig mindenre 
igényt tart az állam. Ezt természetesen tudjuk 
biztosítani – számolt be Hajdú János. Mint 
mondta, megtörténtek az első egyeztetések, 
és úgy tűnik, hogy zökkenőmentesen tudják 
lebonyolítani az átállást.                                                 Ü

Folyik a Paksi Járási Hivatal létre-

hozásának előkészítése. Az intéz-

mény várhatóan az okmányiroda 

épületében kap helyet, közel hatvan 

dolgozója lesz, többségük a paksi 

polgármesteri hivatalból kerül át. 

Hajdú János polgármester zökke-

nőmentes átadás-átvételre számít.

A járási hivatal valószínűleg a mai okmányiroda épületébe kerül majd.
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Ü  – Mindenkivel egyenként tárgyalunk, 
azok közül, akik a járási hivatalhoz kerül-
hetnek, és nagyon-nagyon kevés kivételtől 
eltekintve szívesen mennek át, hiszen kor-
mánytisztviselőkké válnak, és ott biztosabb-
nak látják a munkahelyüket – árulta el a 
részleteket. Azt is elmondta, hogy a hivatal 
épületében felszabaduló helyek lehetőséget 
biztosítanak, hogy oda más funkciókat köl-
töztessenek be, de erről még nincs döntés. 
Természetesen az, hogy feladatok kerülnek 
el az önkormányzattól, az azt is maga után 
vonja, hogy újra kell gondolni a hivatal egész 
szervezetét, tagozódását, a feladathoz kell 
igazítani a létszámot, vázolta a polgármester.

Az új járás kiala-
kulásával Tengelic 
csatlakozik a Paks 
környéki telepü-
léscsoporthoz. Az, 
hogy a település ezt 
kérte, Gáncs István 

polgármester szavai szerint egy hosszú távú 
képlet első eleme. Ebben a képletben kulcs-
szerepe van annak, hogy a paksi atomerőmű 
bővítésének előbb-utóbb elkerülhetetlenül 
be kell következnie. A három szóba jöhető 
járási központ, Szekszárd, Tolna és Paks kö-
zül az utóbbira nemcsak ezért esett a válasz-
tásuk, a döntés mellett szólt a földrajzi közel-
ség és a TEIT-tagság. Mindezen túl a község 
nyitni szeretne, eddig ugyanis nagyon egy-
pólusú volt Szekszárd irányába. A faluveze-
tő szerint az új felállás új lehetőséget nyit a 
továbbtanulni szándékozó diákok előtt, il-
letve az egészségügyi szolgáltatások terén is 
jobb lesz a helyzet, az atomvárosban ugyanis 

hosszú távra megoldott, magas szintű egész-
ségügyi ellátás van. – A tengelicieknek nem 
kell attól félni, hogy megfelelő tömegköz-
lekedés híján biciklivel járhatnak Paksra a 
mindennapos ügyintézések miatt, hiszen 
ezek országos hatáskörbe rendelt feladatok, 
az ország bármelyik kormányhivatalában, 
kormányablakában intézhetők – mondta a 
polgármester.
Arra a kérdésre, hogy milyen változásokkal, 
esetleg kötelezettséggel jár akár a közlekedés, 
oktatás vagy éppen egészségügy terén az, 
hogy Tengelic Pakshoz csatlakozik, Tóth Fe-
renc a következő választ adta: Tengelic saját 
kérésére fog a Paksi Járási Hivatalhoz tartoz-
ni. A járási hivatalok a megyei kormányhi-
vatal kirendeltségeiként működnek és csak 
államigazgatási ügyek intézésével foglalkoz-
nak. A cél az, hogy az állampolgárok egyes 
államigazgatási szolgáltatásokhoz sokkal 
könnyebben és koncentráltabban hozzáfér-
hessenek, ezért jönnek létre a kormányab-
lakok is. Azonban azon települések lakosai 
sem fognak hiányt szenvedni, ahol nem lesz 
kormányablak, mert nem kell majd a járási 
székhelyre beutazniuk ügyet intézni. A járási 
hivatal vagy kirendeltséget állít fel a települé-
sen, azaz minden nap lesz ügyintézési lehe-
tőség, vagy települési ügysegédek útján biz-
tosítják az államigazgatási szolgáltatásokhoz 
való hozzáférést, hasonlóan, mint jelenleg a 
falugazdászok.
A közigazgatás átszervezése mellett tovább 
zajlik az intézményfenntartást érintő re-
form is. 
– Az teljesen egyértelmű, hogy az oktatási 
törvény értelmében az alapfokú oktatási in-

tézmények átkerülnek az államhoz, az óvo-
dák, általános iskolák, középiskolák állami 
alkalmazásba kerülnek – mondta a témával 
kapcsolatban Hajdú János. Hozzátette, hogy 
az épületek üzemeltetéséről szeptember vé-
géig előzetesen, év végéig véglegesen nyilat-
kozniuk kell az önkormányzatoknak. – Paks 
város önkormányzata természetesen vállalja 
az üzemeltetést. Ennek ellenkezője méltatlan 
lenne hozzá – fogalmazott a városvezető. 
Mint kifejtette, ilyen választási lehetőség va-
lószínűleg a szakképzés területén nem lesz. 
Tóth Ferenc kormánymegbízott e témá-
ban úgy nyilatkozott, hogy a köznevelésről 
szóló törvényben foglaltaknak megfelelően 
2013. január 1-jétől az iskolák fenntartását 
a háromezer lakosnál kisebb településeken 
főszabály szerint az állam veszi át. Az in-
tézkedéssel a kormány célja egy hatékony, 
egységes színvonalú és egyenlő feltételeket 
biztosító köznevelési rendszer kialakítása és 
működtetése. Az állami irányítás, fenntartás 
alapvetően szakmai irányítást jelent, melybe 
beleértendő a pedagógusok és a nevelő-ok-
tató munkát közvetlenül segítők bérének, já-
rulékainak központi biztosítása, bérfinanszí-
rozás, valamint a taneszköz-ellátás és a külső 
szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) támo-
gatása. A Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ felépítése központból és tankerületi 
hálózatból áll, melyben a megyeközponti 
tankerület többletfeladatokat lát el, illetékes-
sége a megye egész területére kiterjed. Pak-
son is létrejön önálló tankerület. Jelenleg a 
vezetők kiválasztása és a központok létreho-
zásával kapcsolatos egyeztető munka zajlik, 
tájékoztatott Tóth Ferenc.             Vida Tünde
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Atomerőmű

Kovács Pál lett a NAÜ elnökhelyettese

Konferenciát rendez 
a húszesztendős TEIT

Újra kutatnak  
a Mecsekben

Elnökhelyettessé választotta a 
Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség (NAÜ) Kormányzó 
Tanácsa Kovács Pál klíma- és 
energiaügyi államtitkárt. Éves 
közgyűlését követő első ülésén, 
szeptember 24-én Bécsben vá-
lasztott új elnökséget a szervezet. 
A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium közleménye szerint a meg-
tisztelő feladat Magyarország 
kiemelkedő nukleáris szakértel-
mének és sikeres közreműkö-
désének nemzetközi elismeré-
sét jelenti. A tanács Kovács Pált 
előzetes regionális megállapodás 
alapján egyhangúlag választotta 
elnökhelyettessé a következő egy 
évre. 

Az elkövetkezendő év egyik leg-
nagyobb feladata a nukleáris 
anyagok és létesítmények védett-
ségének megerősítése. E területen 
meghatározó mérföldkő lehet a 
2013 júniusában Bécsben ren-
dezendő Nemzetközi Nukleáris 
Védettségi Konferencia. Hason-
lóképpen fontos cél a NAÜ követ-
kező ciklusra szóló költségvetésé-
nek elfogadása is.  A kormányzó 
tanács munkája során megoldás-
ra vár Észak-Korea, Irán és Szíria 
nukleáris programjainak ügye. 
Érdemi előrelépésre van szükség 
a NAÜ és Irán tárgyalásaiban 
az ország szándékaival és nuk-
leáris képességeivel kapcsolatos 
kérdések megnyugtató tisztázá-

sa érdekében.   Magyarország a 
Kormányzó Tanácsban koráb-
ban még nem töltött be hasonló 
tisztséget. A 2004-es közgyűlés 
levezető elnöki feladatát Rónaky 
József, az Országos Atomenergia 
Hivatal főigazgatója láthatta el. 
A tárca közleményében kiemeli, 
hogy Magyarország az elmúlt egy 
évben elmélyítette a nemzetközi 
együttműködést az oktatás és a 
szakemberek utánpótlása terén. 
Sikeres oktatási programokkal 
bizonyította, hogy az atomener-
giát alkalmazó országok jelen-
tős szakmai támogatást képesek 
nyújtani az atomenergia békés 
célú alkalmazását tervező tagál-
lamoknak. 

Kovács Pál 1988-ban a paksi 
atomerőműnél kezdte pályafutá-
sát. Volt osztályvezető, a műszaki 
vezérigazgató-helyettes műszaki 
titkára, a kapacitásfejlesztési pá-
lyázat atomerőművi projektjének 
vezetője, a vezérigazgató műsza-
ki titkára. 2004-től öt éven át az 
OECD Atomenergia Ügynökség 
atomenergetikai szakértőjeként 
nemzetközi kutatás-fejleszté-
si projektekkel foglalkozott, 
2009-2010 között a Közlekedési, 
Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium atomenergetikai 
szakértője volt, majd két éven át 
helyettes államtitkár, idéntől ál-
lamtitkár a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál.        Vida Tünde

Konferenciát rendez november 
9-én a TEIT abból az alkalom-
ból, hogy húsz esztendeje mű-
ködik. Maga a tény, hogy húsz 
éve létezik, jelzi létjogosultságát, 
fogalmazott Török Ferenc el-
nök. A Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Területfejlesztési 
Társulás tagjai Ordason tartott 
ülésükön véglegesítették a kon-
ferencia programját, ami igen 
feszes lesz: mintegy tíz előadást 
terveznek részben a TEIT, rész-
ben a nukleáris létesítmények 
tevékenységéről, illetve a köztük 
lévő kapcsolatról. Török Ferenc 
elnök kiemelte: – Mikor, ha nem 
most van nagy jelentősége a tár-
sadalmi ellenőrzésnek, hiszen 
küszöbön a tervezett élettartam 
meghosszabbítása és a bővítés.
Az ülésen terítékre került annak 
a szakmai útnak a programja is, 
amelyre a Radioaktív Hulladéko-
kat Kezelő Nonprofit Kft. szer-
vezésében kerül sor. Mint Szabó 
Attila kommunikációs irodave-
zető elmondta, számukra fontos 
és tevékenységüket segíti, ha fon-

tos, véleményformáló emberek 
saját tapasztalásuk alapján be-
szélnek a hulladékkezelésről, -el-
helyezésről. Ezért szorgalmazták 
a szakmai kirándulást, aminek 
úti célja részben Ausztria lesz. Az 
országnak atomerőműve ugyan 
nincs, de egy kutatóreaktort már 
leszereltek, így annak módszer-
tanával ismerkedhetnek a tele-
pülésvezetők. Svájcban szintén 
egy tárolót tekintenek meg, itt a 

kiégett fűtőelemek feldolgozásá-
ból visszamaradt nagy aktivitású 
hulladékok kezelését, átmeneti 
tárolását figyelhetik meg.
Arról is döntöttek az ordasi ülé-
sen, hogy a TEIT-et több polgár-
mester képviseli majd az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal által 
szervezett közmeghallgatáson, 
amelynek tárgya a paksi atom-
erőmű egyes blokkjának üzem-
idő-növelési kérelme.              -vt-

A Nyugat-Mecsekben tervezik 
megépíteni azt a mélygeológiai 
tárolót, amely majdan végleges 
elhelyezést biztosít a paksi atom-
erőmű leszerelési hulladékának, 
kiégett fűtőelemeinek. 2013-ban 
újraindulnak az ezzel kapcso-
latos kutatások, jelentette be dr. 
Kereki Ferenc, a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelő Nonprofit Kft. 
ügyvezető igazgatója Bodán, ahol 
kilencedik alkalommal rendezték 
meg a Tájoló Napot. 
A kutatási periódus, amelyben 
2015-ig terepi munka, 2018-ig az 
eredmények kiértékelése, a kuta-
tólaboratórium helyének kijelö-
lése történik, 15 milliárd forintba 
kerül. A fedezetet a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap biztosít-
ja, amelynek legnagyobb befize-
tője a paksi atomerőmű. Dr. Ke-
reki Ferenc hangsúlyozta, hogy a 
tudomány mai ismerete szerint a 
nagyaktivitású hulladékok és a ki-
égett fűtőelemek egy úgynevezett 
mélygeológiai tárolóban történő 
biztonságos elhelyezése a környe-
zet és az emberi egészség hosszú 
távú védelmét képes biztosítani.
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Volt mit ünnepelni Dunakömlődön
– Az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján a városi ren-
dezvények sorába emeltük a 
dunakömlődi szüreti napot. 
Az itt élőket megilleti a köszö-
net a színvonalas programért 
vendéglátásuk, szívélyességük 
példaértékű – ezekkel a gon-
dolatokkal köszöntötte Hajdú 
János polgármester a megje-
lenteket az idei fesztiválon, 
amelyre a szervezők szüreti 
felvonulással, az alkalomhoz 
illő versenyekkel, fotókiállí-
tással és tartalmas kulturális 
programmal készültek.    

Tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg Dunakömlődön a 
szüreti napot, amelynek szer-
vezésében, lebonyolításában 
a településen működő intéz-
mények, civil szervezetek egy-

aránt részt vettek. Hosszasan 
gyönyörködhettek a vendégek 
a programot nyitó szüreti fel-
vonulásban, hiszen vagy ötven 
lovas, számos szüreti díszbe 
öltöztetett hintó, lovas kocsi és 
mezőgazdasági gép alkotta a 
menetet. Két helyen állítottak 
fel színpadot, a faluház előtt és 
a présházsoron, mindkét hely-
színen volt műsor. A fellépő 
helyi és környékbeli csoporto-
kat, a meghívott dunaföldvári 
Ördögszekér Táncegyüttest és a 
bátai Sárköz Néptáncegyüttest 
is vastapssal fogadta a közön-
ség, nemkülönben a színpadi 
műsort záró Tűzvirág Tánc-
együttest. Mindeközben a pa-
rádésan feldíszített Faluházban 
az elmúlt évek szüreti napjain 
készült fotókat, a présházsoron 
pedig népviseleteket és abba 

öltöztetett babákat csodálhat-
tak meg az érdeklődők. Torok 
nem maradt szárazon, hiszen 
jó szívvel kínálták a helybeliek 
boraikat, emellett a legínycsik-
landóbb mézeket is meg lehetett 
kóstolni, és a vásárosok sem hiá-
nyoztak a színes forgatagból. 
A szüreti napra több versenyt 
is hirdettek, így megválaszta-
tott a legfinomabb édes, illetve 
sós szüreti sütemény, kuglóf, 
szilvalekvár, az esti bálon pedig 
a szüret szépe.  Az édes süte-
ményeket készítők közül Frics 
Pálné, Frics Gabriella és Forster 
Józsefné vitte el a pálmát, míg a 
sósat készítők közül Magyarné 
Gabriella, Steigerwald Ignácné 
és Szurovecz Istvánné. A most 
első alkalommal meghirdetett 
legjobb szilvalekvár kategóriá-
ban tizenhárom nevező volt, a 

kenyérre, süteményekbe valók 
közül a legízletesebbeket La -
cza Anita, Steigerwald Ignácné 
és Czinka Erzsébet készítet-
te. Szintén először kerestetett 
verseny keretében a legfino-
mabb kuglóf, ami Varkoly Rita 
konyhájából került ki. A szü-
ret szépe Horváth Petra lett, a 
két udvarhölgy Vass Barbara 
és Lehmann Katalin. Volt mit 
ünnepelni a szüreti mulatsá-
gon, hiszen a szőlő java már 
mustként pihen a hordókban. 
Idén ugyan kevesebb fürtös ke-
rült le a tőkékről, mint tavaly, 
és a lékihozatal is szerényebb 
mértékű, viszont nagyon jó 
minőségű borok várhatók, ösz-
szegzett Spiesz József önkor-
mányzati képviselő, aki maga 
is foglalkozik borászattal. 

-gyöngy-
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Tizenegy év 
után hívta meg 
a közösség

Múzeumok 
Őszi  
Fesztiválja

Ennyi évvel ezelőtt került 
Paksra a fiatal református-
lelkész-házaspár. Lenkeyné 
Teleki Mária férje mellett 
úgy állt szolgálatba 2001-
ben, hogy akkor nem tudtak 
állást kínálni mindkettőjük. 
Természetes volt számára, 
hogy a feladat ellátása nem 
pénzfüggő, egyszerűen szük-
ség volt a szolgálatára. Lap-
zártánk után több mint egy 
évtized munkájának gyümöl-
cseként a paksi református 
templomban tartják lelkészi 
beiktatását, hiszen a refor-
mátus egyházközség immár 
két lelkipásztort is fenn tud 
tartani.

A paksi lelkészt ünnepi isten-
tiszteleten iktatják be új hiva-
talába, ahol az igeszolgálatot 
Peterdi Dániel, a Dunamelléki 
Református Egyházkerület fő-
jegyzője, a beiktatás szolgálatát 
pedig Rácz József, a Tolnai Re-
formátus Egyházmegye espere-
se végzi. A szertartás részeként 
az egyházmegye gyülekezetei-
nek lelkészei igei áldást adnak 
a választott vezetőre. Mária 
elárulta, beiktatása révén jelen-
tős változás nem történik, alap-
vetően jó körülmények között 
végezhetik munkájukat, amit 
az eddigiekhez híven folytat-
nak. A lelkipásztor vezetésével 
Pakson havonta egyszer fiatal 

nők számára úgynevezett Lí-
dia-kört tartanak, de a kétéves 
tanulmánykör mellett hosszú 
idő óta működik asszonykör is. 
Egyre nagyobb részvétel mellett 
zajlik a baba-mama klub, ahol a 
házasság és a gyermeknevelés, 
a női szerep kérdéseit beszél-
hetik meg a kismamák. Mária 
napjait a kis közösségek patro-
nálása mellett a tanítás teljesíti 
ki, ugyanis férjével a város ösz-
szes óvodájában és iskolájában 
megszervezték a hitoktatást. A 
gyülekezetben tízhetes evan-
gelizációs program is zajlik, ez 
az úgynevezett Alpha-kurzus, 
ahol kívülálló emberek hall-
hatnak Isten tanításáról. A fel-
sorolásból nem hiányozhatnak 
a különböző imakörök vagy 
Biblia-körök és a konfirmáci-
ós kurzus sem. Mindemellett 
havonként jár az idősek ott-
honába istentiszteletet tartani, 
ami különösen kedves számára, 
mivel pályája kezdetén kór-
házlelkészként is szolgált, ahol 
korán megtapasztalta a beteg-
ség és az elesettség szorítását. 
A református egyház fenntar-
tóinak száma a háromszázat, 
a hitéleti programok rendsze-
res résztvevőinek száma pedig 
a százhúszat is meghaladja, 
árulta el lapunknak Mária. A 
házi csoportok pásztorolását 
a gyülekezet aktivitásának kö-
szönhetően ketten már nem 

mindig győzik, de van két új 
érkező, akik szívvel-lélekkel 
segítik ezt a munkát: Apostagi 
Zoltán Adorján  beosztott lel-
kész és hitvese, Apostaginé Gál 
Viktória hittanoktató-vallásta-
nár szeptember elsején érkezett 
Paksra. Lelkészi beiktatásával 
kapcsolatban Mária elárulta, 
eddig is igyekezett erejéhez 
mérten minden feladatot elvé-
gezni, amit Isten rá mért vagy 
kiszabott. – Beiktatásom azért 
fontos, mert azt jelzi, hogy a 
közösség elfogadott, megvá-
lasztott és igent mondott rám. 
Az, hogy tizenegy év alatt ez a 
közösség még egy állást tudott 
létesíteni, az a gyülekezet ünne-
pe is – tette hozzá. A feladatok 
sora végtelen, a jövőbeni tervek 
között a templombelső korsze-
rűsítése is helyet kapott, és miu-
tán kinőtték a gyülekezeti házat, 
a kiscsoportok helyszíneinek 
bővítésén munkálkodnak.                        

MD 

A Múzeumok Őszi Fesztiválján 
országszerte 97 múzeum 450 
programja várja a látogatókat 
október 1. és november 11. 
között. A több mint egy hóna-
pon át tartó rendezvénysoro-
zat keretében 15 országos, 72 
vidéki és 10 egyházi múzeum 
csábítja színes programokkal a 
látogatókat, köztük a paksi Vá-
rosi Múzeum is, amely október 
8-tól hathetes programot állított 
össze az 5 és 18 év közötti kor-
osztály számára. A rendezvény 
során négy témát dolgoznak föl 
játékos foglalkozások kereté-
ben, így október 8-12. között az 
őskori kézművességet (szövés, 
fonás), október 15-19. között 
a fazekasságot, november 5-9. 
között a honfoglalók korából a 
bőrművességet, november 12-
16. között pedig a cipészmester-
séget a 18-19. századi korból.
Emellett egy alkotópályázatot is 
meghirdetnek, amelynek zárá-
sa a beérkezett munkákból ké-
szült kiállítás megnyitója lesz. 
A feladat szerint a pályázók ki-
választanak egy, a múzeumban 
bemutatott tárgyat, műtárgyat 
és annak modern kori átira-
tát készítik el. A technika és 
anyaghasználat szabadon vá-
lasztott, azonban az alkotásnak 
valamilyen formában tartal-
maznia kell az eredeti tárgyra 
utaló stílusjegyeket. A beérke-
zett művekből készült kiállítás 
megnyitóját november 21-én 
tartják a múzeum kőtárában. 
A munkákat december 3-ig 
tekinthetik meg az érdeklő-
dők. Részletes program a www.
varosimuzeum.hu honlapon 
található.

Az evangélikus egyházmegyében négy-
alkalmas gyülekezeti munkatársi tanfolya-
mot hirdettek, amelynek első foglalkozását 
már Pakson is megtartották. A kurzuson 
részt vevő önkéntes munkatársak bibliai, 
egyháztörténeti és pszichológiai ismeretek-
kel gazdagodhatnak, a foglalkozások és elő-
adások egy részét a hittudományi egyetem 
oktatói tartják. Az országos programot d. 
Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püs-
pök szervezi a gyülekezeti élet felpezsdíté-

se és a periférián lévő emberek felkeresése 
céljából. A lelkész egy személyben képtelen 
ezeknek a feladatoknak az ellátására, ezért 
szüksége van segítőkre, de a kurzus sem jo-
gosítványokkal, sem kötelezettségekkel nem 
jár, mondta el Szabó Vilmos Béla evangélikus 
esperes. A tanfolyamot elvégző munkatársak 
látogatásokkal hívogató szolgálatot teljesít-
hetnek, illetve lelki gondozói szerepben lehet 
majd rájuk számítani. Kibocsátásukra záró 
ünnepi istentiszteleten kerül majd sor.

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/9450-992
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A népmese napján
Vegyük birtokba, ismerjük 
meg, fényesítsük újra és ad-
juk tovább az eleinktől kapott, 
élethosszig érvényes, értékes, 
unokáink számára is feltét-
lenül megőrzendő mesebeli 
kincseket! – Az idézet a Ma-
gyar Olvasástársaság 2005-ös 
felhívásából való, amellyel 
kezdeményezték, hogy Bene-
dek Elek születésnapja legyen 
a népmese napja. Az idei ün-
nepen több paksi intézmény-
ben szerveztek programokat 
szeptember 30-án. 

A népmese napját azért hívták 
életre, hogy ezen a napon meg-
különböztetett figyelemmel for-
duljunk mind a magyar, mind 
más népek mesekincse felé. En-
nek szellemében hirdette meg 
programjait a Városi Múzeum. 
Óvodásoknak, valamint az álta-
lános iskolák 1-3. osztályos diák-
jainak szólt a Mesegyár kézmű-
ves foglalkozás, ahol mesékkel 
kapcsolatos tárgyakat készíthet-
tek a gyerekek: pajzsot, mézes-
kalács házikót, fakanálbábot. A 
folytatásban két napon át a Hét-
próba akadályversenyre várták 
a csoportokat. A foglalkozáso-
kon a mesékből ismert akadá-
lyokat idéző játékos feladatokat 
oldottak meg a résztvevők, volt 
sárkányharcos kerestetik, pará-
zson járás, hétmérföldes futás, 
lencseválogatás, aranyhalfogás, 
bajvívás és borsószemkeresés. 

A programokon összesen közel 
hatszáz gyermek vett részt. A 
foglalkozások mellett meseíró- 
és alkotópályázatot is hirdetett 
az intézmény, aminek óriási si-
kere volt. Az alkotópályázatra 
összesen 131 művet küldtek be, 
az egyéniek mellett több cso-
portos munka érkezett. A legif-
jabb három és fél, a legidősebb 
pályázó 14 éves volt. A kiírók 
nem hirdettek helyezetteket, vi-
szont fantáziadús, látványos al-
kotásukért kiemelték Kramarik 
Milánt, aki fakanál bábokkal 
nevezett, a Benedek Elek Óvoda 
csoportját, amely várat, a Deák 
iskola kézműves csoportját, 
amely agyagból mesefigurákat, 
valamint a Bezerédj iskola má-
sodik osztályát, amely sárkányt 
készített. A meseíró pályázatra 
összesen 53 történetet küldtek 
be egyéni alkotók és csoportok, 
a nevezők száma elérte a nyolc-

van főt. Az idősebbek mellett 
óvodások is kitaláltak mesét, a 
paksi Hétszínvirág tagóvodában 
még rajzokat is készítettek. Az 
első három helyezésről a közön-

ség döntött. A beérkezett 1249 
szavazat alapján mindhárom 
dobogós helyen a dunaföldvári 
Magyar László Gimnázium 
meseírói végeztek. A mesékből 
és az alkotópályázatra beérke-
zett munkák fotóiból kiadványt 
készítenek, amelynek néhány 
oldalát már az eredményhirde-
tésen be tudták mutatni. A 150 
oldalasra tervezett könyvecske 
rövidesen megjelenik, összeg-
zett Vass Napsugár. A múze-
umpedagógus elmondta, bíznak 
abban, hogy a gyerekek a me-
séken keresztül megszeretik az 
olvasást, és később komolyabb 
irodalmat, történelmi témájú 
könyveket is levesznek majd a 
polcról.                    Kohl Gyöngyi

A 16. Regélő Mesemondó Versennyel is megjelent a mese 
a Pákolitz István Városi Könyvtárban. A paksi önkormányzat 
támogatásával megrendezett délelőttnek eddig minden év-
ben voltak résztvevői Paks határon túli testvértelepüléseiről, 
ám idén utazási nehézségek miatt egyik település sem tudta 
képviseltetni magát. Paksról, Gyönkről, Gerjenből, Tengelicről 
érkeztek versenyzők és alkottak 24 fős mezőnyt, tájékoztatott 
Mezősi Árpád szervező. A Sebestyén István kakasdi székelyme-
semondó, Bodor Éva gyermekkönyvtáros és Tell Edit alpolgár-
mester alkotta zsűri döntésének értelmében az alsósok közül 
az első Pámer Attila lett Tengelicről, a második Tóth Klaudia a 
paksi Balogh Antal iskolából, harmadik pedig Vidák Amanda 
gerjeni diák. Különdíjat kapott Tell Réka paksi deákos tanuló 
és a gerjeni Tóth Flóra. A felső tagozatosok versenyét Racskó 
Eszter, a paksi II. Rákóczi iskola tanulója nyerte, második Füller 
Anna lett Tengelicről, harmadik pedig Vidákovics Elián a paksi 
Deák iskolából. Joó Adrienn, aki szintén a Deák iskola tanulója, 
különdíjat vehetett át. 

A Pákolitz István Városi Könyvtár Kincskereső 
Gyermekkönyvtárában egy héten át mesetotóval várták az ifjú 
olvasókat, aminek kitöltéséért mese volt a jutalom. Egész héten 
vetítettek magyar népmeséket, valamint vendégük volt Vig 
Balázs, A rettegő fogorvos és a Három bajusz gazdát keres című 
könyvek írója, akivel óvodások, valamint németkéri és paksi 
iskolások találkozhattak. A programokon összesen 229 gyermek 
vett részt. Az intézmény és a II. Rákóczi Ferenc Általános iskola 
közös fenntartásában működő iskolai gyermekkönyvtárban négy 
napon át meséltek alsó tagozatosok óvodásoknak, illetve felső 
tagozatosok alsó tagozatos társaiknak Benedek Elek-története-
ket, és kiállítást is rendeztek a fiókkönyvtár magyar népmesei 
gyűjteményéből. 
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Versben és képben az egykori Paksról

Kétévente mutatkozhatnak be 
a helyi művészek

A négy évtizeddel ezelőtti Paks 
utcáira repíti vissza olvasóit az 
Egyenes úton című verseskötet, 
amelyet nemrégiben mutat-
tak be a Pákolitz István Városi 
Könyvtárban. A könyv egy test-
vérpár közös alkotása, a Horányi 
György tollából született műve-
ket Péger József tusrajzai kísérik. 
Minden grafika realista doku-
mentáció, a méretarányos való-
ságot tükrözi, tudta meg lapunk 
Péger Józseftől, aki a ’70-es évek-
ben az akkori tanácsnál földmé-
rőként működött közre a bon-
tásra, árverezésre ítélt, kisajátítás 
alá vont házak dokumentálásá-
ban, térképek készítésében. A 
szeme láttára eltűnő épületeket 
akkor még csupán érdekesség-
ként fotózta, nem szerepelt ter-
veiben ezek papírra vetése. Az 

egykori negatívok nagy része 
azóta elveszett, csupán néhány 
papírkép maradt, a legtöbbet 
emlékezetből kellett előkeresnie, 
árulta el a művész. Az, hogy erre 
sort kerített, testvére lírai alko-
tásainak köszönhető, amelyek 
a képekkel együtt harmonikus, 
komplex egészet alkotnak. A 
versek egy része szintén a szerző 
szülővárosát, az akkoriban vá-
rossá alakuló Paksot idézik, va-
lamint személyes élményekhez 
kötődnek, hitről, emberségről, 
az ifjúság szépségeiről mesélnek, 
mondja Horányi György. A szer-
ző első ízben adott ki kötetet, de 
a tollforgatást nem tegnap kezd-
te, több év gondolatait fűzte most 
egy csokorba. A kiadvány címét 
személyes hitvallásának tartja, 
miszerint csak egyenes úton, 

becsületesen, Istent követve ér-
demes élni. A folytatástól nem 
zárkózik el, tervei között szere-
pel egy örkényi tömörségű alko-
tásokat összefogó kötet megírása 
a mai celebvilágról, valamint 
egy meseregény elkészítése is, 

de az sem kizárt, hogy egyszer 
életének kalandos fejezeteiből is 
emlékirat születik. Nemrégiben 
bemutatott kötetét egykori taná-
ra, Gálosi János ajánlotta barátai, 
ismerősei, családtagjai és a vers-
kedvelők figyelmébe.             MD 

Rendkívül nagy érdeklődés övez-
te az I. Paksi Képző- és Iparművé-
szeti Tárlat szeptember 22-i meg-
nyitóját. A kiállításnak a Hangár, 
vagyis a Paksi Képtár melletti, az 
önkormányzat által megvásárolt 

csarnok adott otthont. Negyven-
egy alkotó nyolcvan munkáját 
tekinthetik meg azok, akik ellá-
togatnak a különleges üzemcsar-
nokba, amely valamikor a kon-
zervgyár épületegyüttesének része 

volt és közvetlenül kapcsolódik a 
Paksi Képtárhoz. Felújításáig az 
intézmény külső projekthelyszí-
ne, kísérletező képzőművészeti 
műhelye lesz. 
A tárlatot első alkalommal, ha-
gyományteremtő szándékkal 
rendezték meg, ennek keretében 
a város és környéke hivatásos és 
nem hivatásos képző- és ipar-
művészei, továbbá az önszer-
veződő művészeti közösségek, 
műhelyek, stúdiók tagjai mu-
tatkozhattak be. A számtalan 
stílusban és technikával készült 
festmény, grafika, kisplaszti-
ka, mobil szobor alkotói között 
régi nagy nevek (Oszoli Piroska, 
Kanczler István, Staub Ferenc) 
munkái éppúgy felbukkan-
tak, mint fiatal amatőröké vagy 
képzett képzőművészeké. Vala-
mennyien jó lehetőséget láttak 
a kezdeményezésben, köztük 
az egyik rutinos kiállító, Péger 
József is, aki – bár galériájában 
rendszeresen találkozik a kör-
nyékbeli alkotókkal – a rendez-

vényt jó lehetőségnek tartja a 
bemutatkozásra, egymás meg-
ismerésére. Prosek Zoltán, az 
intézmény igazgatója elmondta, 
a Paksi Képtár besorolása nem 
teszi lehetővé, hogy az amatőr 
alkotókat befogadja, de a bővítés 
révén egy ilyen kiállítás meg-
rendezésére is sor kerülhetett. 
A sikeren felbuzdulva a folytatás 
mellett döntöttek, jövőre a me-
gye, majd újra a kistérség alkotói 
mutatkozhatnak be. Ugyanezen 
a napon nyílt meg Szíj Kamilla 
Szüntelen vonal című kiállítása 
is, Várnai Gyula pedig legújabb 
nagyméretű, több elemből álló, 
komplex installációját mutatta 
be a közönségnek. A művész egy 
absztrakt bemutatóterem élet-
nagyságú modelljét hozta létre 
a Paksi Képtárban, ennek kap-
csán Prosek Zoltán megjegyez-
te, ilyen grandiózus kiállítására 
adottságainak köszönhetően or-
szágosan egyedülálló lehetőséget 
nyújt a városi intézmény.                 

Matus Dóra

10 n Paksi Hírnök, 2012. október 5.



Nemcsak a név, a szemlélet is változott

Eltérítették  
a Városháza előtti 
teret
Gyerekek bolygatták fel a pol-
gármesteri hivatal előtti teret, 
várost, labirintust építettek, 
köztéri alkotásokkal tarkítot-
ták. A „felbujtó” a Paksi Képtár 
kollektívája volt, élén Göttinger 
Eszter múzeumpedagógus-
sal, aki elmondta, hogy így 
akarták felhívni a figyelmet az 
intézményben, s vele együtt 
a közgyűjteményekben, mú-
zeumokban folyó munkára. 
Meg akarták mutatni az utca 
emberének, hogy milyen élet 
zajlik náluk, milyen szellemi-
séget képviselnek és milyen sok 
gyerek fordul meg ott. Ezért 
döntöttek úgy, hogy kihozzák 
a köztérre a művészetet. – In-
nen már egyszerű volt témául 
választani a köztéri művésze-
tet, a public artot – húzta alá 
Göttinger Eszter. A program a 
polgármesteri hivatalban dol-
gozó építész – Volf Klaudia – 
vezette beszélgetéssel indult, 
amely azt boncolgatta, milyen 
terek vesznek körül minket, 
milyen funkciójuk van és ho-

gyan lehet beavatkozni a térbe. 
Mint Göttinger Eszter beszá-
molt róla, 20-30 gyerek rész-
vételével számoltak, de számuk 
folyton nőtt és 120 főre duz-
zadt. Velük együtt varázsolták 
el a teret öt állomás játékos fel-
adatait teljesítve. Fantáziájukat 
szabadjára engedve elképzelték, 
milyen munka folyik a polgár-
mesteri hivatal falai között, ha-
talmas geometriai formákból 
varázsvárost építettek, színes 
köztéri szobrokkal törték meg 
az egyhangúságot, végül egy 
labirintust alkotva térítették el 
a hivatali dolgozókat, arra kész-
tetve őket, hogy ne a megszo-
kott útvonalat kövessék. 
– Tolna megyei múzeumpe-
dagógiai koordinátorként arra 
is kell figyelnem, hogy ne csak 
a Paksi Képtár működjön jól, 
hanem jó együttműködés szü-
lessen az intézmények között. 
Célunk, hogy olyan kulturális 
hálót hozzunk létre, amelybe 
egyre többen be tudnak kap-
csolódni, mert esztétikumra 

mindenkinek szüksége van, 
ahogy meghökkentésre, kizök-
kentésre is – mondta Göttinger 
Eszter. 
A paksi közgyűjtemény mun-
katársa augusztus elseje óta 
tevékenykedik megyei múze-
umpedagógiai koordinátor-
ként. Munkájára, a Paksi Kép-
tár eredményeire a szentendrei 
Néprajzi Múzeumban működő 
Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ (MOKK) figyelt fel. 
Ezek után érkezett a felkérés, 
hogy vállalja el ezt a feladatot, 
mondván, hogy ami városi 
szinten működik, azt ki kellene 
terjeszteni a tágabb környezet-

re is. A rendszer lényege a há-
lózatépítés, célja, hogy együtt-
működések szülessenek, az 
intézmények átvegyék egymás 
jó gyakorlatát. Minden megyé-
ben van két-három koordiná-
tor különféle szakfeladatokkal, 
Eszteré a múzeumpedagógia 
és művészeti nevelés. Ez folya-
matos kapcsolatépítés, hang-
súlyozza a múzeumpedagógus, 
aki módszertani bemutatók, 
továbbképzések szervezésével, 
kiadványok népszerűsítésével, 
pályázatfigyeléssel igyekszik a 
többiek segítségére lenni. Eh-
hez a MOKK minden módszer-
tani segítséget megad.     Vida T.

A Csámpai Béri Balogh Ádám 
Természetvédő és Vadász Tár-
saság ebben a formában, pon-
tosabban ezen a néven március 
óta, egyébként évtizedek óta 
létezik. Idén tavasszal nemcsak 
az elnevezése, hanem veze-
tősége is változott, illetve sok 
egyéb, amiről Müller Ferenc, 
a társaság elnöke tájékoztatott. 
Elmondta, hogy a változást 
részben a vadászati, adó- és 
egyesületekre vonatkozó tör-
vények módosítása generálta, 
másrészt a társaságban generá-
cióváltás is végbement. Jelenleg 
huszonhárom tagjuk van, köz-
tük vidékiek is, de a többség 

paksi, azon belül a csámpaiak 
harminc százalékot tesznek ki. 
A szervezet új titkára Plaveczki 
Viktor, a vadászmester pedig 
immár Kardos Zoltán.
A generációváltás szemlélet-
váltással jár együtt, amelynek 
már vannak látható jelei. Ezek 
közé tartozik, hogy több vad fi-
gyelhető meg a területen. Ez – a 
kedvező időjáráson túl – a kö-
rültekintő vadgazdálkodásnak 
köszönhető, mondja az elnök. 
Az új szemlélet egyik markáns 
példája ugyanis az, hogy nagy 
gondot fordítanak a vadak ta-
karmányozására mind mennyi-
ség, mind minőség tekintetében. 

Etetőket, sózókat, dagonyákat 
telepítettek, ügyelve arra, hogy a 
vadak jól érezzék magukat a te-
rületen. Hogy ez így van, azt az 
is jelzi, hogy a kormányhivatal 
vadászati és halászati osztálya ál-
tal meghatározott kilövési tervet 
már teljesítették. 
A csámpai vadásztársaság terü-
lete háromezer hektár, amelynek 
állandó vadjai közé tartozik az 
őz, a vaddisznó, a vadkacsa, a 
nyúl és a fácán, de nagy egyed-
számban figyelik meg az e te-
rületen vonuló vadnak számító 
gímszarvast is.
Müller Ferenc beszámolt róla, 
hogy rendre csatlakoznak a va-

dászkamara szemétgyűjtő akci-
óihoz, illetve saját kezdeménye-
zésű programokat is szerveznek. 
Ilyen volt a szombati is, amelyet 
terveik szerint rendszeresen 
megtartanak majd. Szinte a tel-
jes tagság kocsira – egy négylo-
vas fogatra – ült, úgy járták be 
a területüket azért, hogy eddigi 
munkájuk eredményét nyomon 
kövessék és az újabb teendőket 
feltérképezzék. Ezt most meg is 
tették, sőt a bejárást követő éves 
közgyűlésen jegyzőkönyvbe is 
foglalták a látottakat, majd bará-
ti vacsorával koronázták meg az 
együtt töltött napot. 

-vt-
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Folytatódik a Dél-Dunántúli Aranykapu
Harmincmilliós támogatást nyert az uni-
ótól a Paks Térségi Pedagógiai Szolgáltató 
Központ lengyeltóti partnerintézményével 
alkotott konzorciuma. A pályázati siker ré-
vén egy korábban indult programot, a Dél-
Dunántúli Aranykaput folytatják. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a befogadó in-
tézmények nincsenek kellőképpen felkészül-
ve a sajátos nevelési igényű (sni-s) gyermekek 
együttnevelésére. A Paks Térségi Pedagógiai 
Szolgáltató Központ és a lengyeltóti Fodor 
András Óvoda és Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézet és Egységes Peda-
gógiai Szakszolgálat és Szakmai Szolgáltató 
által létrehozott konzorcium ezért nyújtotta 
be pályázatát a Társadalmi Megújulás Opera-
tív Programhoz, amelynek nyomán az sni-s 
gyermekek együttnevelését segítő kétéves 
projektet valósítottak meg 2009-től 2011-ig 
Dél-Dunántúli Aranykapu-program néven. 

A munka magába foglalta a szakszolgálati 
tevékenységek fejlesztését, a szakszolgálat 
saját kidolgozású és akkreditált továbbkép-
zéseit, valamint külső szolgáltatóktól igénybe 
vett képzéseket az integráló pedagógusok-
nak. Emellett foglalkoztak a törvényi háttér 
ismertetésével és szemléletformálással is. A 
pályázaton elnyert összegből hatmillió forint 
értékben kölcsönözhető eszköztárat hoztak 
létre. Ezt a megkezdett munkát folytathatják 
az újabb sikeres pályázat eredményeképpen. 
A szintén két éven átívelő programra a kon-
zorcium harmincmillió forint uniós támo-
gatást nyert. Míg a Dél-Dunántúli Aranyka-
pu-programban főként az sni-s gyermekek 
együttnevelésének személyi feltételeire he-
lyezték a hangsúlyt, most az eszközpark meg-
teremtésére koncentrálnak, mondta el Király 
Gabriella, a paksi központ igazgatója. A spe-
ciális eszközökkel látássérült, hallássérült, 
értelmi fogyatékos, beszédfogyatékos és au-

tista gyermekek fejlesztését segítik, valamint 
a korai fejlesztésben részt vevő gyerekek 
gondozását, fejlesztését is célul tűzték ki. A 
folyamatban lévő beszerzést követően képzé-
seken, illetve a gyermekek részvételével tar-
tandó foglalkozásokon felkészítik a pedagó-
gusokat, szülőket az eszközök használatára, 
illetve oktatófilmmel és helyi tanácsadással is 
segíteni fognak. A program részeként kidol-
goznak egy kölcsönzési rendszert, amelynek 
keretében ingyenesen juthatnak majd a spe-
ciális eszközökhöz az érintettek, összegezte 
a feladatokat Szépné Varga Szilvia projekt-
vezető. A végső cél, hogy a sajátos nevelési 
igényű gyerekek olyan intézményben tanul-
hassanak, amely alkalmas a befogadásra, ahol 
megvalósítják az együttnevelés szervezeti és 
tartalmi kereteit, és garantálják azokat a felté-
teleket, amelyekkel valamennyi tanuló neve-
lési szükségleteit biztosítani tudják.

-kgy-

Öt évvel ezelőtt a citerások közül egyedüliként 
nyert felvételt a Liszt Ferenc Zeneművészeti 
Egyetem 2007-ben induló népzene tanszék 
népi pengetős szakirányára Berta Alexandra, 
idén szeptembertől pedig már ő maga kapott 
óraadó citeratanári állást a Zeneakadémia 
népzene tanszékén. A Tehetséges Paksi Fiata-
lokért Alapítvány egykori díjazottja most ké-
szülő második lemezének bemutató koncert-
jét is Paksra álmodta.
Alexandra az egyetemi alapképzés elvégzését 
követően előadó-művészi, majd a mester-
képzés után népzenetanári diplomát szerzett. 
Zeneakadémiai tanulmányaival párhuzamo-
san 2011-ben a Budapesti Kommunikációs 
Főiskola kommunikáció–médiatudomány 
szakos hallgatója lett és azóta itt folytatja tanul-
mányait. Mindemellett idén a népi ének szak 
mesterképzését is elkezdte, így a citeratanári 
diplomája egy év múlva kiegészülhet ezzel a 
tanári végzettséggel is. Teljesítménye céltu-
datos jellemről árulkodik, hiszen fiatal kora 
ellenére korán kivívta a szakma tiszteletét: fel-
lépései mellett ma már népzenei versenyekre 
zsűritagnak is hívják. 
Tanulmányai és pályafutása első lépéseit szü-
lővárosában tette meg. Általános iskolás korá-
ban iratkozott be a Pro Artis művészeti iskolá-
ba és két év zenei előképző után került kezébe 
az a hangszer, ami mára a hivatását jelenti. 

– Így lettem Lehőcz Józsefné Ildi néni tanítvá-
nya a zeneiskolában, amihez tíz évem kötődik 
– fogalmazott. A hangszerbe végérvényesen 
akkor szeretett bele, amikor a Csutorás Nem-
zetközi Népzenei és Néptánctáborban először 
hallotta játszani Széles Andrást. Mára példaké-
pe nyomdokaiban járva negyedik éve mint ok-
tató vesz részt a táborban. – Az előadó-művé-
szet mellett a tanítás ugyanolyan helyet kapott 
az életemben, egyiket sem tudnám elképzelni 
a másik nélkül. Az oktatás az első pillanattól 
rengeteg pozitív élménnyel gazdagított – vallja 
Alexandra. Tehetségét számos fórumon el-
ismerték, az Aranypáva Nagydíjak, Kiemelt 

Nívódíjak mind eredményeiről tanúskodnak. 
Alexandra a Duna TV által 2007-ben meg-
hirdetett Mentor, Magyar Csillagok – Pacsirta 
népdaléneklési versenyen is harmadik helye-
zést ért el, a megméretést a televízióban figye-
lemmel kísérhették a nézők. Ezek mellett élete 
meghatározó élménye volt, amikor 2006-ban 
elkészülhetett első lemeze Ifijúság gyöngyko-
szorú… címmel. – Ennek bemutatója szintén 
nagyon emlékezetes, és azóta is hálás vagyok 
a paksi közönségnek, hogy annyian eljöttek és 
olyan szeretetteljes légkört teremtettek a szín-
házteremben, illetve a szüleimnek, akik a szer-
vezésben végeztek nagy munkát – emlékezett 
vissza. Kissé fájón jegyzi meg, ma a népzene 
hazánkban nem kap túl nagy teret. – Azt gon-
dolom, a mi feladatunk az, hogy megmutas-
suk és bebizonyítsuk, hogy a népzenének is 
van helye a színpadokon, a médiában, az em-
berek szívében. Ez egy küldetés, amit hozzám 
hasonlóan még sokan mások is felvállalnak 
– emelte ki, hozzátéve, hogy lépést kell tarta-
ni a korral, ezért az előadók számára is fontos 
az interneten való részvétel, így szélesítik azt a 
fórumot, amin több embert megszólíthatnak. 
A jövővel kapcsolatban elárulta, a tanítás és a 
fellépések mellett egy új lemez és egy citerás 
szakkiadvány készítésén dolgozik, amely vár-
hatóan 2013 tavaszán jelenik meg a Dialekton 
Népzenei Kiadó gondozásában.                   MD 

Díjaztuk őket

A népzene számára küldetés
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Tudományos kavalkád a gimnáziumban

Fókuszban a víz

Kutatók éjszakájára hívták az 
érdeklődőket a Vak Bottyán 
Gimnáziumba. Az Európa-
szerte szeptember utolsó pénte-
kén megrendezett tudományos 
ismeretterjesztő fesztiválhoz 
nem először csatlakozott a kö-
zépiskola. A tanárok, diákok 
ez alkalommal számos érdekes 
fizikai, kémiai kísérlet bemuta-
tásával, sakk szimultánnal, va-
lamint a hetvenes-nyolcvanas 
évek felidézésével készültek az 
alkalomra, ami közel kétszáz 
látogatót vonzott. 

A Kutatók éjszakája elnevezésű 
programot az Európai Bizottság 
indította hét esztendővel ezelőtt. 
Magyarország már az első évben 
csatlakozott a mára igen széles 
körben elterjedt rendezvényhez, 
amelynek lényege, hogy ezen a 
délutánon megnyitják kapuikat a 
nagyközönség előtt az egyetemek, 
főiskolák, kutatólaboratóriumok. 
A cél az, hogy népszerűsítsék, kö-
zelebb vigyék az emberekhez, el-
sősorban a pályaválasztás előtt álló 
végzős középiskolásokhoz a ter-
mészettudományokat és a tudo-
mányos kutatást, illetve megünne-
peljék a kutatókat. A Vak Bottyán 
Gimnázium egyik kutató diákja, 
Kirchkeszner Csaba javaslatára 
csatlakozott a 2010/2011-es tanév-
ben a programhoz, akkor egyedüli 

középiskolaként az országban. Az 
iskola pedagógusai különösen 
fontosnak tartják a tehetséggon-
dozást és a természettudományok 
népszerűsítését a fiatalok körében, 
ezért csatlakoztak a programhoz. 
Azért, hogy diákjaik más hely-
színre is kitekinthessenek, idén a 
tényleges időpontnál egy héttel 
korábban tartották a tudományos 
kavalkádot. Újdonság volt az is, 
hogy ez alkalommal nem párhu-
zamosan zajlottak a különböző 
tudományterületek programjai, 

hanem egymást követve, így senki 
nem maradt le semmiről. Voltak 
robotok, sakk szimultán, valamint 
a diákok számos érdekes fizikai 
kísérlettel készültek, és szívesen 
el is magyarázták, hogy mi ered-
ményezi az adott jelenséget. A 
társadalomtudományos szekció a 
hetvenes-nyolcvanas évek felidé-
zésével készült. A kor jellegzetes-
ségeit játékos vetélkedőn végig-
haladva idézhették fel vagy éppen 
ismerhették meg az érdeklődők. 
A sikeres feladatteljesítésért teafil-

ter-tasakokat kaptak, amelyeket a 
teaházban frissítőre, süteményre, 
csokoládéra válthattak be. Emel-
lett válogatást mutattak be a kor 
jellemző tárgyaiból, filmjeiből, 
zenéiből, ruha-, frizura- és smink-
divatjából. Az esti órákban a ké-
mia iránt érdeklődő diákok léptek 
színre, akik látványos kísérleteket 
és „robbantásokat” mutattak be. A 
rendezvényt az iskola díszudvarán 
rendezett retró divatbemutatóval 
illetve koncerttel zárták.              

-gyöngy-

Az iskolák közti nemzetkö-
zi együttműködést támogató 
Comenius programban nyert 
pályázati forrást a Vak Bottyán 
Gimnázium. A paksi középis-
kolának ez alkalommal izlandi, 
finn, török és szlovák partnere 
van, a központi téma a víz, a 
munkanyelv pedig az angol. 

A pályázat eredményeként húsz-
ezer eurós támogatást nyert 
nemzetközi együttműködés meg-
valósítására a Vak Bottyán Gim-
názium. A másfél tanéven átívelő 
programban a paksi intézmény-

nek a korábbról már ismert török, 
szlovák és finn mellett izlandi 
partnere is van. A projekt során a 
partnerintézményekből diákcso-
portok látogatnak el egymáshoz 
és dolgoznak egy közös témában, 
ami ez alkalommal a víz. A fiata-
lok természettudományos vizsgá-
latokat végeznek, ami megköve-
teli, hogy tantárgyi ismereteiket 
együttesen alkalmazzák, ennek 
keretében pedig olyan laborató-
riumi munkát, amire a tanórákon 
nagy csoportban nincsen lehető-
ség. Ezáltal fejlődik digitális kom-
petenciájuk, illetve olyan szak-

mai nyelvezetet sajátíthatnak el, 
amit az angol nyelvórákon nem, 
foglalta össze a projekt előnyeit 
Damjanovitsné Eke Violetta. A 
szakmai vezető hozzátette, hogy 
a diákok a természettudományos 
vizsgálatok mellett azzal is fog-
lalkoznak, hogy milyen szerepet 
tölt be a víz, hogyan jelenik meg 
a kultúra, a művészetek és sport 
területén. Emellett bemutatják 
egymásnak lakóhelyüket és isko-
lájukat. Az első útra már a nyáron 
megkezdték a felkészülést tanára-
ik segítségével a paksi gimnázium 
diákjai, az úti cél Izland. A követ-

kező állomás januárban Finnor-
szág, majd tavasszal Törökország 
lesz, a következő tanév őszén pe-
dig Szlovákia, ismertette az utazás 
rendjét Stellios Simiakis, a projekt 
koordinátora. A programba első-
sorban olyan diákok kerülhetnek 
be, akik jól beszélik az angolt, il-
letve – mivel egyfajta jutalomnak 
is szánja az iskola –, azok, akik jól 
tanulnak. Emellett az is szempont, 
hogy a család biztosítani tudja a 
szükséges anyagi forrást, hiszen a 
program támogatott, de szükség 
van önerőre az utakhoz.          

Kohl Gyöngyi
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Zoltánra bekötözött fejjel talált rá 
felesége a szekszárdi kórház sür-
gősségijének várójában. Noémi 
először meg se akarta ismerni 
méretes turbánt viselő férjét, aki 
úgy nézett ki vérpöttyös ingé-
ben, mint egy elfuserált statiszta 
az Egri csillagokból. Az asszony 
nem szólt semmit, csak sóhajtott 
egy mélyet, és leült felduzzadt 
ajkú férje mellé a zöldre vakolt 
falú folyosón. Megőrjít, gondolta 
Zoltán, ha lekorholna vagy leg-
alább lesajnálna, de ezek a mély-
ről jövő sóhajok, amik semmit 
se jelentenek és mindent. Elha-
tározta, hogy ő is beveti szokásos 
fegyverét: hallgatott. Így ment ná-
luk időtlen idők óta, Zoltán már 
nagyfián is megfigyelte a konflik-
tuskezelés eme módszerét.
A férfi gondolatai hamarosan is-
mét a mama körül jártak, akit ma 
másodszor loptak meg saját laká-
sában. Én már nem vagyok való 
erre a világra, sírdogált az asszony 
textil zsebkendőjét szorongatva, 
és Zoltánnak hirtelen semmi vi-
gasztaló nem jutott az eszébe. Ki-
lenc éve adták el az öreg, óvárosi 
vályogházat és költöztették a ma-
mát az árából vásárolt lakótelepi 
panelbe. (A különbözet a gyere-
keké lett, ha arra kerül a sor, ne 
kelljen örökösödési illetéket fizet-
ni.) Mennyire kényelmes, milyen 

meleg, ismételgette az asszony 
hónapokon át a fiának, aki nem 
tudta eldönteni, neki mondja-e 
vagy önmagát győzködi, hogy 
érdemes volt otthagyni a szü-
lőházat. (A vályogépületet az új 
tulajdonos lebontatta és kétszin-
tes, mediterrán hangulatú villát 
emelt a helyén amerikai kony-
hával, medencével és központi 
porszívóval.) Az első eset öt éve 
történt: egy asszony kéredzkedett 
be a fiával, hogy rosszul van, és 
egy pohár vizet kérne. Míg egyi-
kük a gobelineket dicsérte, a má-
sik elemelte a ruhásszekrényből 
a télikabát belső zsebébe rejtett 
tárcát. A mama nem akart rend-
őrt hívni, talán szégyellte magát, 
Zoltán ragaszkodott hozzá, hogy 
feljelentést tegyenek. A nyomozó 
nem biztatta őket. Ne engedjen 
be senkit, még akkor se, ha fény-
képes igazolványt mutat, mert azt 
is hamisítják – tanácsolta. A gye-
rekeknek adjon kulcsot, ha akar-
nak, ők majd bejönnek maguk.
Az eset csak lassan tűnt a feledés 
homályába. Teltek az évek, és új 
lakó költözött a mama szomszéd-
ságába: a fiatal nő hamar jóba lett 
a nénivel, ha kellett, a csekkeket 
is elvitte a postára és a boltba is 
leugrott. Cserébe a mama hét-
végén mindig átcsengetett egy 
tálca almás rétessel vagy szilvás 

lepénnyel, hogy legyen valami 
finomság vasárnap délutánra. A 
második eset két hónappal az-
után történt, hogy a nő elköltözött 
a vőlegényéhez. Egy megnyerő 
alak kopogott be az asszonyhoz 
bankjegyhamisítók után nyo-
mozó rendőrnek adva ki magát. 
Amikor a mama meghallotta, 
hány év börtönnel jár a hamis 
pénz birtoklása, azonnal odaadta 
a férfinak átnézésre mind a tíz da-
rab húszezrest, amit a karácsonyi 
ajándékok végett kivett a bankból.
– Még jó, hogy nem állt ellen, 
lehet, hogy már nem is élne – vi-
gasztalta Zoltán. A mama nem fe-
lelt, csak idegesen igazgatta a hor-
golt terítőt a ’70-es évekbeli tükrös 
szekrénysorhoz vásárolt dohány-
zóasztalon. (Ez volt az egyetlen 
bútorgarnitúra, amit fia hajlandó 
volt a régi házból átfuvaroztatni.) 
– Este átjön a kis Zolika is – pró-
bált lelket önteni anyjába a férfi, és 
ezúttal sikerült: a mama letörölte 
a könnyeit és rendbe szedte ma-
gát. Az unokája csak nem láthatja 
ilyen állapotban.
Zoltánt csak akkor öntötte el a 
tehetetlen düh, amikor magá-
nyosan hazafelé tartott az utcán. 
Mi lett volna ha?… kezdetű gon-
dolatok jártak a fejében. Ha nem 
hagyja egyedül a mamát… Ha 
ő nyit ajtót a szélhámosnak… 

Azon vette észre magát, hogy a 
keze reszket és magában düny-
nyög. Hirtelen ötlettől vezérelve 
a panelházak tövében működő 
kocsma felé vette az irányt. Felest 
kért kísérővel és leült a sarokba. 
A második kör után már jobban 
érezte magát. Már sötétedett, 
amikor úgy döntött, hazaindul. 
A pulthoz ment, hogy fizessen, 
ott figyelt fel a két fickóra. Negy-
ven körüli volt mindkettő, az 
egyik erősen kopaszodott. Egy 
öregasszonyról beszéltek és köz-
ben hatalmasakat hahotáztak. 
Zoltán hallgatózni próbált, de 
a zenegép mellett csak néhány 
mondatfoszlány jutott el a füléig. 
De ennyi elég volt hozzá, hogy 
ökölbe szorított kézzel a fickók 
asztalához lépjen. 
– Nagyon fáj? – kérdezte Noémi 
a kórház várójában. Férje nem 
válaszolt, továbbra is kifejezés-
telen tekintettel bámult maga 
elé. Így ültek egy ideig egymás 
mellett, mígnem Noémi egyszer 
csak a férfi térdére hajtotta a fe-
jét. A mozdulat olyan meglepő 
volt és olyan idegen a kórházi 
környezetben, hogy Zoltán kis 
híján felugrott. – Elmeséled, 
hogy mi történt? – kérdezte No-
émi. Zoltán kisvártatva megszó-
lalt. Mikor, ha nem most?

Kövi Gergő

Embermesék

A mama

Illyés Gyula születésének 110. 
évfordulója alkalmából a pálfai 
Szülőföldünk Nagyjai Emlékbi-
zottság november 6-án tartja az 
Illyés Gyula szavalóversenyt a 
felsőrácegresi iskolamúzeumban. 
A szavalóversenyt általános és kö-
zépiskolás kategóriában hirdették 
meg, mindkét kategóriában is-
kolánként egy-egy fő nevezését 
várják. A versenyzők egy Illyés 
Gyula-verssel és egy másik köl-
tő versével nevezhetnek október 
19-ig. A nevezéseket a pálfai Vak 

Bottyán ÁMK Általános Iskola és 
Óvoda címére küldhetik a jelent-
kezők. Az emlékbizottság rajzpá-
lyázatot is hirdet, melynek témája 
az iskola, és bármilyen techniká-
val készített műveket várnak  há-
rom kategóriában: alsó és felső 
tagozatos általános iskolások, 
illetve középiskolások alkotásait. 
A pályamunkákat a pálfai Vak 
Bottyán ÁMK Általános Iskola és 
Óvoda címére (7042 Pálfa, Deák 
Ferenc u. 16.) várják, a beérkezés 
határideje október 19.

Szavalóverseny
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Bár nem harsány, hangos jelleme miatt, 
de elődjéhez, Keresztes Pálhoz hasonlóan 
nem igazán papos pap Csősz István, aki 
augusztus elsejével kezdte meg szolgálatát 
Pakson. Negyven éve szentelték pappá, há-
rom évtizedig szolgálta a mohácsi híveket 
és húsz éve kapta meg a plébánosi címet. 
Áthelyezéséről és a rá váró új feladatokról 
beszélgettünk.

– Minden bizonnyal nehezen hagyta ott Mo-
hácsot harminc év szolgálat után…
–  Az áthelyezés derült égből jött, mert nem 
szoktunk hozzá, hogy ennyi év után és eny-
nyi évesen elmozdítják az embert a helyéről. 
Hogy akar-e valaki menni vagy sem, az más 
kérdés. Próbáltam a körülményekhez képest 
a legjobban kezelni az új helyzetet, hiszen 
tudtam, hogy nincs miről beszélni, kár elő-
hozakodni különböző érvekkel. A püspök 
egyházmegyei szinten gondolkozik, 70-80 
pappal „sakkoznak”, hogy kivel mi a cél, 
abba mi nem látunk bele.
– Keresztes Pál is nehéz szívvel távozott, 
mégis vigasza volt, hogy egy barátja váltja.
– Az ismeretségünk hosszú évekre tekint 
vissza. 1967-ben érettségiztem, akkor ke-
rültem fel a teológiára Budapestre, amikor 
ő már negyedéves volt. Gyakorlatilag azóta 
ismerjük egymást, de papi életünk során is 
sokszor összehozott az élet. Többször kirán-
dultunk együtt, egyebek mellett a Szentföld-
re is. Szolgálatom hármas jubileumára ünne-
pi misét szerveztek nekem, amin ő mondott 
prédikációt. Öröm az ürömben, hogy bár a 
szentmise nem búcsúmisének készült, végül 
azzá avanzsált.
– Milyen tervekkel érkezett Paksra?
– Világmegváltó terveim nem voltak, a világ 
már meg van váltva. De amilyen feladatok 
várnak rám, azt a lehető legjobban szeretném 
ellátni. Egyelőre ismerkedem azzal, milyen 
munka zajlott eddig, és mit tudok hozzátenni 
a magaméból. Harminc év alatt Mohácson 
sok mindenre lehetőségem volt, 63 éves ko-
romat tekintve itt már nem adatik annyi. Ott 
32 évesen elkezdtem kinevelni egy kulturális 
és közösségi értelemben is aktív közösséget, 
különösen szoros kapcsolatot ápoltam a fia-
talsággal. Egyik vasárnap énekeseim, hang-
szereseim nemrég Pakson is meglátogattak.
– Ezek szerint az ifjúsági munka és a zene is 
közel áll Önhöz.
– Mindig könnyen megtaláltam a hangot 
a fiatalokkal, ennek csak egyik oka, hogy 

gitározom. Mindig szerettem a muzsikát, 
megfogott a hatvanas évek beatmozgalma, 
rendszeresen jártam Illés- és Omega-kon-
certekre. Abban az időben viszont teljesen 
elfogadhatatlan volt a papi hivatás és a gi-
tár találkozása, huligán megnyilvánulás-
nak tartották. Ezért sem gondoltam volna, 
hogy ezt a tudást használni fogom a papi 
életben, de ma sem ódzkodom előkapni a 
gitárt.

– Mennyire lesz fogékony erre a paksi gyüle-
kezet, hogyan fogadták érkezésekor? 
– Káplán kollégám (Vida Zsolt, koráb-
bi pécs-gyárvárosi káplán – szerk.) előttem 
egy hónappal érkezett a városba, és amikor 
rákérdeztem, milyen a helyi közösség, azt 
mondta, ő már semmi pénzért nem men-
ne vissza előző helyére. Kedvesen fogadtak, 
ezt nem csak azért mondom, mert így illik, 
figyelték, miben szenvedek hiányt, alapvető-
en jó közösségbe kerültem. Egyelőre a min-
dennapi feladat adja magát, a hittanosokkal 
és a ministránsokkal kezdtünk foglalkozni, 
látogatást tettem a katolikus iskolában, és 
a későbbiekben is szeretnék az intézmény 
segítségére lenni. Remélem, a város hitéle-
ti vezetőivel is sikerül olyan gyümölcsöző 
kapcsolatot kiépíteni, ahogy Mohácson. El-

látogattunk a képviselő-testülethez is, hogy 
beszámoljunk a terveinkről és arról, min 
szeretnénk változtatni.
– Világos, hogy egy beatzenész paptól szá-
míthat pár újdonságra a gyülekezet. Csupán 
az a kérdés, hogy nyüzsgő fiatalkora ellenére 
miért a papi hivatást választotta.
– Vallásos családban nőttem fel, ter-
mészetes volt számomra a ministrálás, a 
templomba járás, de nem volt az életemben 

semmilyen rendkívüli esemény, ami erre a 
pályára vezérelt. Mai napig nem állítom, 
hogy papos pap vagyok, sok világi dolog 
vonzott, ami nem biztos, hogy passzolt 
ehhez a miliőhöz: a beatzene mellett egy-
kor igazolt focistaként rúgtam a bőrt, tehát 
mindenben részt vettem, ami egy átlagos 
fiatalt érdekelhetett. Nem voltam befelé 
forduló alkat, amit elvártak volna tőlem. 
De mindig pedagógus vagy pap akartam 
lenni, és ennél többet nem is kaphattam 
volna az élettől. Jézusnak van egy kijelen-
tése: aki elhagyja apját, anyját, családját, az 
már itt a Földön száz annyit kap. Megélhet-
tem, mennyire igaz mindez, hogy milyen 
sokat kap egy pap, miközben semmi külö-
nöset nem csinál, csak a dolgát teszi. 

Matus Dóra

Jó napot, mi újság?

Csősz István
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Sport

Kiszli Vanda 
vb-bronzérmes

Két csapattal 
is neveztek

Kajak-kenu

A Rómában rendezett kajak-
kenu maraton világbajnok-
ságon Kiszli Vanda, az ASE 
versenyzője a K-1 U23-as me-
zőnyben a nyolcadik, a felnőt-
tek között Hagymási Rékával 
(MAFC) párosban a harmadik 
helyen végzett. 

– Fenyvesi Réka helyett új pár-
ral, Hagymási Rékával indultál 
K-2-ben. Hamar összeszoktatok? 
– Először furcsa volt, eddig 
mindig elöl ültem, és most én 
lettem a toló ember. Nehéz volt 
megszokni, de a futamra össze-
szoktunk.
– Első érmedet nyerted világver-
senyen a felnőttek között. Számí-
tottál ilyen jó szereplésre?
– Jól ment a rajt és sikerült ol-
dalvízen eveznünk. A futások is 

jól sikerültek, elsőként tudtunk 
mindig kiszállni. A tavalyi és a 
mostani mezőnyt látva nem szá-
mítottam ilyen jó helyezésre.
– K-1-ben nyolcadik lettél, emi-
att csalódott vagy?
– A rajt után összeakadtam 
egy norvég lánnyal, utána ki-
forgattak, és mire rendeztem a 
dolgaimat, a mezőny ellépett. 
Ezután már csak üldözni tud-
tam őket, de túl nagy lett az elő-
nyük, és az első bolyt már nem 
sikerült utolérnem. A végén 
nagyon elkeseredett voltam, de 
tudtam, hogy túl kell rajta lép-
ni, hogy a párosban sikeresek 
legyünk.
– Szeptember elején Szegedre 
költöztél, ott tanulsz tovább. Mi-
lyen változást hozott a sportpá-
lyafutásodban?

– Testnevelő–edző szakra já-
rok a Szegedi Tudományegye-
temen, ezért a kajakozást is ott 
folytatom, de az ASE verseny-
zője maradtam. A világbaj-
nokságra egyedül készültem, 
úgyhogy eddig még nem ta-
lálkoztam a szegedi edzőpart-
nerekkel. Kicsit még idegen a 
Tisza, sokkal lassabb, mint a 
Duna Paksnál. A csónakház öt 
percre van biciklivel a lakásom-
tól, így elég komfortos, novem-
ber elejéig még vízen leszünk. 
A tanulás már beindult, de hét-
végenként jövök haza.      (joko)

Kiválóan szerepelt Pupp Réka a 
poreci junior dzsúdó Európa-baj-
nokságon: a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel. 
A horvátországi kontinensbaj-
nokság első versenynapján 44 
kg-os súlycsoportban lépett tata-
mira az Atomerőmű SE ifjúsági 
Eb-bronzérmes dzsúdósa. Első 
mérkőzése nagyon szoros volt, 

bírói döntéssel győzte le a belga 
Audiens-t. A második forduló-
ban nem bírt Damjanovával, a 
bolgárok ifjúsági Európa-bajno-
kával, ezúttal a bírók az ellen-
felet látták jobbnak. Mivel ezt a 
vereséget már a legjobb nyolc 
között szenvedte el, a vigaszágon 
folytathatta tovább. Réka először 
a török Kartalt verte egy jukóval, 
majd a bronzéremért folyó küz-
delemben aranyponttal bizonyult 
jobbnak a négy évvel ezelőtti ifjú-
sági Eb-bronzérmesnél, az ukrán 
Galuknál.
A tizenhat esztendős paksi csel-
gáncsozó három nagyon kemény 
hosszabbításos összecsapáson 
szerezte meg idei második Eu-
rópa-bajnoki bronzérmét. A 
harmadik hely értékét nagyban 
növeli, hogy ezt a nála idősebbek, 
a húszesztendősök korcsoportjá-
ban sikerült elérni.                 -kovács-

Bronzérem az Eb-ről

A Paksi Kézilabda SE két csa-
pattal nevezett a Bács-Kiskun 
megyei regionális kézilabda-baj-
nokságba. A felnőtt férficsapat 
mellett PKSE II. néven az ifjúsági 
csapatot is elindították felnőtt já-
tékosokkal kiegészítve. A keretet 
sikerült paksi és Tolna megyei 
játékosok leigazolásával megerő-
síteni, a Miklós KC csapatából 
hazatértek a Pach fivérek. Nagy 
eredmény, hogy az új igazolások 
mellett a kulcsjátékosok közül 
mindenkit sikerült megtartani. 
A PKSE II. hazai pályán debütált, 
első mérkőzését a PVSE Bácsal-
más csapata ellen vívta. A bemu-
tatkozás sikeresnek mondható 
annak ellenére, hogy a mérkőzést 
az NB II.-es múlttal is rendelke-
ző vendégcsapat nyerte 16:26-
ra. Az első csapat a Déli csoport 
rangadóján idegenben, a megye-
bajnokság első helyére aspiráló 
Kecel KC ellen lépett pályára. A 
sérülésektől tizedelt paksi csapat 
19:13-as félidőt követően 39:30-
as vereséget szenvedett. 
A következő forduló már mind-
két csapat számára sikeres volt, 
bravúros győzelmekkel tették 
emlékezetessé szeptember utolsó 
vasárnapját. Csávolyban az első 
csapat végig vezetve magabiz-
tos győzelmet aratott a felsőházi 
rájátszásra aspiráló hazaiakkal 
szemben. CSÁTESZ SE–Paksi 
KSE  20:25. A második csapat 
hazai pályán játszott  küzdelmes 
mérkőzést. A hajrában a szépszá-
mú közönség fergeteges biztatása 
mellett sikerült fizikailag és men-
tálisan is a vendégek fölé kereked-
ni. Paksi KSE II.–EJF Bajai KSE 
24:21. Október 5-én 19 órakor 
az ESZI Sportcsarnokban tör-
ténelmi esemény: PKSE–PKSE 
II. bajnoki kézilabda-mérkőzés 
szemtanúi lehetnek a szurkolók.
A Nagy Sportágválasztót követő-
en tizenöt felső tagozatos iskolás 
fiú kérte felvételét a szeptember 
elején alakult PKSE Kézisuliba. 
A gyerekek edzéseinek a Bezerédj 
Általános Iskola tornacsarnoka 
ad otthont keddi és csütörtöki 
napokon 15–16 óráig.                -kj-

Vecsésen rendezték az 
ökölvívó serdülő ob-t, melyen 
38 klub 143 versenyzője lépett a 
szorítóba. A Paksi SE képvisele-
tében Líbor Sándor 38,5 kg-ban 
bronzérmet szerzett.

A Velencei-tavi Sukorón rendez-
ték az ifjúsági és serdülő kajak-ke-
nu válogatott keretfeltöltő Dunai 
István Emlékversenyt. Az idény 
utolsó jelentős versenyén az ASE 
sportolói közül az ifjúsági korcso-
portban C-1 1000 m-n Till József 
a 2., Török M. Aurél pedig a 3. 
helyen végzett. Pupp Noémi K-1 
1000 és 2000 m-n is 2. helyen ért 
célba, míg Fritz Anett K-1 2000 
m-n és Koleszár Zoltán C-1 1000 
m-n lett 4. a serdülők között. A 
korosztályos válogatottakban je-
lenleg a kajakos Pupp Noémi és 
a kenus Cseh Olivér képviseli az 
Atomerőmű SE-t.
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A Honvéd első csapatában védhetett

Tíz pont, 
tizedik hely

Szemerédi Norbert, a Budapest 
Honvéd kapusa szep tember 
16-án a Debrecen elleni mérkő-
zésen mutatkozott be az OTP 
Bank Ligában. A mindössze 18 
éves, az alapokat Pakson meg-
szerző labdarúgó pályafutásáról, 
a nagy meccsről és jövőbeli ter-
veiről beszélt.
– Hogyan kerültél a Budapest 
Honvéd első csapatának kapujába?
– Kemenes Szabolcs és Czuczi 
Márton eltiltás, illetve sérülés 
miatt nem játszhatott az OTP 
Bank Liga 7. fordulójában. Ka-
pusedzőnk, Tóth Iván javaslatára 
kerültem előtérbe, és vezető-
edzőnk, Marco Rossi bizalmat 
szavazott nekem. Bár még csak 
egy hónapja készülök a felnőtt 

kerettel, nagyon jó érzés, hogy 
máris lehetőséget kaptam. 
– A regnáló bajnok Debrecen 
otthonában bemutatkozni nem 
tűnik könnyű feladatnak. 4:1-re 
kikaptatok, hogyan élted meg a 
mérkőzést?
– A bemelegítésig nagyon iz-
gultam, a pályán azonban meg-
nyugodtam. A szurkolók a le-
látón a nevemet skandálták, és 
a szüleim is a nézőtéren voltak. 
A DVSC sajnos már a nyolcadik 
percben 2:0-ra vezetett, ekkor 
nem festett valami jól a hely-
zet. Ezután azonban volt egy jó 
védésem, amivel visszajöttem a 
meccsbe, a csapat is egyre job-
ban játszott. A félidőben 2:1 volt 
az állás. A fordulás után rögtön 
újabb gólt kaptunk, ami el is 
döntötte az összecsapást.
– A mérkőzés után mi hangzott 
el az öltözőben?
– A szünetben több társam is 
odajött és buzdított, a lefújás 
után a csapat gratulált, vezető-
edzőnk is pozitívan szólt a tel-
jesítményemről. Marco Rossi 
arra kért a meccs előtt, hogy 
irányítsam a védelmet, és meg-
nyugtatott, hogy a hiba benne 
van a játékban még a rutinos ka-
pusoknál is. A négy bekapott gól 
ellenére is úgy érzem, hogy a fel-
adatomat sikerült megoldanom. 
Nem vagyok csalódott.

– Milyen a fiatal olasz szakvezető?
– Vezetőedzőm nagyon szereti 
a fiatalokat és bátran dobja őket 
mélyvízbe, ez Olaszországban is 
így van. Nagyon sok akadémista 
készül már az első csapattal, töb-
bek közt Vernes és Vécsei is. Ez 
mindenféle szempontból jó.
– Kemenes és Czuczi is kész a 
játékra, mit hozhat számodra a 
jövő?
– Még nem tudom pontosan. 
Tóth Iván szeretné, hogy az első 
kerettel készülhessek továbbra 
is, de így az NB II.-ben nem tud-
nék védeni. Meglátásom szerint 
többnyire a második csapattal 
fogok edzeni és játszani. A kapus 
poszton a legfontosabb az, hogy 
minél több meccsrutint szerez-
zek.
– Az Atomerőmű SE-ben kezd-
ted pályafutásodat, miért éppen a 
labdarúgás és miért éppen a ka-
pusposzt?
– Igazi sportos család a miénk, 
édesapám is a háló előtt állt, 
unokabátyám, Csoknyai Balázs 
is hálóőr. 
– Milyen az akadémiai képzés a 
Budapest Honvéd együttesénél?
– 2007-ben kerültem a piros-
feketékhez. Az elmúlt négy év 
nagyon hasznos volt. Itt csak 
a futballra kell koncentrálni, a 
házirend igen szigorú. Bakó At-
tila kapusedzőnek nagyon sokat 

köszönhetek, de elmondhatom 
ezt mindenkiről, aki foglalkozik 
velünk.
– A labdarúgás csapatjáték, a 
kapusoké azonban mindig kü-
lön világ a futballisták között. 
Mit szeretnél elérni ebben a 
sportban?
– Először is stabil NB I.-es játé-
kos szeretnék lenni, később, ha 
már a Honvédban bizonyítot-
tam, külföldön is megméretném 
magam. A pályafutásomat a Bu-
dapest Honvédnál vagy Pakson 
szeretném befejezni.
– A bajnokságban nagyon jól 
indultatok, mit gondolsz, hol fog 
végezni a piros-fekete egylet?
– Reménykedem a dobogó-
ban! A nehezebb meccseket 
már lejátszottuk, most a papí-
ron könnyebb ellenfelek követ-
keznek. Ha ezeket az összecsa-
pásokat is sikerrel vívjuk meg, 
jó pozícióban zárjuk az első fél-
évet, ami jó alap lehet a tavaszi 
folytatáshoz.
– Az MVM Paks csapatának 
szereplését mennyire kíséred fi-
gyelemmel?
– Természetesen nyomon kö-
vetem szülővárosom együttesé-
nek teljesítményét. Most ugyan 
kissé hátrébb vannak a tabellán, 
de remélem, hamarosan ismét a 
táblázat első felében lesznek. 

Faller Gábor

Lengyel Ferenc értékel
Hét fordulót követően 11. helyen 
áll a Ness Hungary NB II. Nyugati 
csoportjában a Paksi FC II. labda-
rúgócsapata. Lengyel Ferenc veze-
tőedző együttesének mérlege két 
győzelem, két döntetlen és három 
vereség, kilenc rúgott és tizenhá-
rom kapott gól. A zöld-fehérek a 
legutóbbi két játéknapjukon előbb 
4:0-s vereségbe szaladtak Baján, 
majd 3:0-ra verték a Csákvár gár-
dáját. A hazai győzelmet követő-
en a paksi tréner így nyilatkozott: 
a Baja elleni vereség és a múlt heti 
terror megtette hatását, a csapat 
egységesen, taktikusan játszott, 

és megérdemelten nyert. Az őszi 
szezon félidejében az edzői érté-
kelés sem maradhat el: 
– Együttesem az elfoglalt pozí-
ciót és elért pontszámot tekintve 
ott tart, ahol azt az idény előtt 
elképzeltem. Hiányérzetem van 
a Veszprém elleni 4:1-es vereség 
és a Baja elleni 4:0-s fiaskó miatt, 
utóbbi találkozón kritikán alul 
teljesítettünk. Pozitív viszont a ko-
moly terveket szövögető Sopron 
2:1-es legyőzése, valamint a Csák-
vár elleni 3:0-s diadal, főképp úgy, 
hogy 45 percet emberhátrányban 
küzdöttünk. A fiatalok: Pintér, 

Budai, Galamos és Feil egyenle-
tesen fejlődnek. Az első csapatból 
érkezők továbbra is segítségünkre 
vannak. Riválisaink a tabella má-
sodik felében található Haladás 
II., Győr II., Kaposvár II., Csák-
vár, Baja, BKV Előre együttesei, 
ellenük szeretnénk minél több 
pontot gyűjteni. Az élmezőnyhöz 
8-9 egylet tartozik, ellenük sem 
feltartott kézzel lépünk pályára. 
Céljainkat az idény elején meg-
határozottak szerint próbáljuk 
elérni, vagyis a 10. hely környékén 
zárni a 2012/13-as bajnokságot. 

-efgé-

Nehéz sorozat közepén küzdenek 
a pontokért az MVM Paks NB I.-
es labdarúgói. A zöld-fehér gárda 
nemrég Diósgyőrben vendégsze-
repelt és tért haza üres kézzel, a 9. 
fordulóban pedig az Európa Liga-
főtáblás Videoton ellen hazai pá-
lyán ért el döntetlent. A folytatás-
ban október 6-án a Győr érkezik a 
Fehérvári útra, majd 19-én a Fe-
rencváros következik idegenben. 
A megterhelő sorozatot az MTK 
és a Debrecen zárja. Szivics együt-
tese tíz ponttal tizedik helyen áll a 
bajnoki táblázaton.                   -röné-
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Paks, Szent István tér 6. (a Duna-korzó felé)
(+36) 75 519-520

Nyitva minden nap 15–20 óra között
www.tolnaricum.hu

Paksi laboratóriumunkba  
4 órás laboráns kolléganőt  

keresünk. Érettségi  
és számítógépes ismeretek 

szükségesek
és paksi lakos legyen.

Jelentkezés: Markó Tibor
    Tel.: 06-20/953-3040

Tornagyőzelemmel 
zárta a felkészülést
az Atomerőmű SE

Bajnoki rajt 
gálamérkőzéssel

A három éve tragikus körülmé-
nyek között elhunyt Horváth 
Zoltán emlékére négy csapat 
részvételével idén is megrendez-
ték Szombathelyen a kosárlab-
da emléktornát. A házigazdák 
mellett a Pécs, az Oberwart és 
az ASE lépett pályára a há-
romnapos viadalon. Az első 
mérkőzést a sógorok ellen ját-
szották Williamsék, mint az 
eredményből kitűnik, az osztrá-
kok nem tudták megnehezíteni 
a paksi csapat dolgát: Oberwart 
Gunners–Atomerőmű SE 72:113. 
A második napon a házigazda 
Szombathely ellen játszottak 
Gutierrez edző tanítványai. Az 
első két negyedben még fej fej 
mellett haladtak a csapatok, de 

a második félidőben csökkent a 
koncentráció, paksi részről sok 
lett a pontatlanság, az eladott 
labda és a lepattanókért folyó 
küzdelemben is a sárga-feketék 
bizonyultak jobbnak: Falco–
Atomerőmű SE 94:68. A bara-
nyai főváros csapata ellen ját-
szotta a harmadik mérkőzést az 
ASE, ezúttal a negyedik negyed-
ben biztosították be győzelmü-
ket Körtélyesiék: Atomerőmű 
SE–PVSK Pannonpower 92:75. 
A torna után az ASE kosárlab-
da szakosztályának vezetése 
úgy döntött, hogy nem hosz-
szabbítja meg a próbajátékon 
lévő Anthony Jones szerződé-
sét. Nem kellett sokat várni, 
hogy eldőljön a harmadik lé-

giós kiléte, Nick Williams lett 
a befutó. Nick már harmadik 
bajnoki idényét kezdi Pakson, 
először 2008/09-ben lépett pá-
lyára a Gesztenyés úton. Ak-
kor bajnoki címet nyert piros-
kékben és közel 16 pont volt 
a mérkőzésenkénti átlaga. A 
tavalyi szezonban visszatért, 16 
mérkőzésen szerepelt, átlagban 
14,2 pontot szerzett. A Göcsej 
Kupán még nem számolhatott 
vele Garcia mester, mivel ok-
tóber elsején érkezett Paksra. 
Szeptember utolsó hétvégéjén 
a hagyományos, immár 43. Gö-
csej Kupa küzdelmeire került 
sor Zalaegerszegen. A házigaz-
da ZTE mellett a Körmend, a 
PSM All Stars (USA) és az ASE 
lépett parkettre. Az első mecs-
cset a Körmend ellen játszották 
Vojvodáék.  A vasi csapat soká-
ig jól tartotta magát, öt perccel 
a vége előtt még döntetlen volt 

az állás, de Zo Williams révén 
az utolsó percekben sikerült 
megtörni az ellenállást: Atom-
erőmű SE–BC Körmend 93:80.  
A házigazda kék-fehérek ellen 
nagyon megszenvedett a Paks, 
Gutierrez vezetőedző szerint a 
koncentrációval voltak a leg-
nagyobb gondok: Atomerő-
mű SE–Zalakerámia ZTE KK 
65:62. Az utolsó összecsapásra 
az amerikai csapat ellen került 
sor, amely az első két meccsén 
várakozáson alul teljesített. 
Búcsúzásként azonban össze-
kapták magukat, és megnehezí-
tették a paksi fiúk dolgát, akik 
azonban Vojvoda vezérletével 
ezt a mérkőzést is megnyerték: 
PSM All Stars–Atomerőmű SE 
92:104. Az ASE legutóbb 2001-
ben szerezte meg a Göcsej Ku-
pát – abban az idényben a baj-
noki cím is a Gesztenyés útra 
került.                                  (joko)Az Atomerőmű SE férfi kosár-

labda szakosztálya október 7-én 
vasárnap, egy gálamérkőzés kere-
tében ünnepli az ASE első bajno-
ki címének tízéves évfordulóját. 
A program délután 14.30-kor az 
ASE–Jászberény U23-as mérkő-
zéssel kezdődik. A gálamérkő-
zésen (kezdete 17 óra)  a tíz éve 
bajnokságot nyert csapat játszik a 

Pakson bajnokságot nyert játéko-
sok vegyes csapata ellen – jelezte 
érkezését többek között Terrence 
Davis és Vaidas Jurgilas is. A mér-
kőzés szünetében köszöntik a 25 
éve az NB II.-ből az NB I.-be felju-
tott csapat tagjait, a pontvadászat 
pedig 19 órakor, az ASE–Jászbe-
rény felnőtt bajnoki mérkőzéssel 
kezdődik.

Megműtötték 
Morgen Ferdinándot
Budapesten, a városmajori szív-
kórházban végezték el a műtétet 
Morgen Ferdinándon, az ASE 
kosárlabdázóján. Kicserélték az 
egyik szívbillentyűt és a megna-
gyobbodott, beteg főartériát. A 

hatórás műtét sikeres volt, amint 
állapota engedi, átviszik Balaton-
füredre a szívkórházba, ahol há-
romhetes rehabilitáció vár rá, tud-
ta meg a Paksi Hírnök ifj. Morgen 
Frigyestől, a játékos testvérétől.
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T E M E T K E Z É S
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

Íjászat: sport és hagyományőrzés
Apró gyerekek, s néhány felnőtt gyakorol a 
régi lőtéren látogatásunk idején. A Celőke 
Mezőföldi Íjász Egyesület tartja fenn a lő-
teret, az ő íjászai edzenek serényen. Makai 
János elnök ellátja a gyerekeket instrukció-
val, majd készséggel mesél az egyesületről, 
sikereikről, a lőtérről, ahol – mint mondja 
– nincs demokrácia, a biztonság diktatúrája 
uralkodik.
Az ősi ösztön – mint szinte mindenkiben 
– benne is megvolt, ő is készített gyerekko-
rában íjat, de az érdeklődése tíz éve ébredt 
fel az íjászat iránt. Kassai Lajostól látott 
egy bemutatót, ami olyannyira lenyűgöz-
te, hogy egészen Kaposmérőig ment, hogy 
megvegye első íját. Egyre több íjásszal is-
merkedett meg, majd kedvesével, Hipszki 
Edittel, illetve Pukli Józseffel és még né-
hány lelkes íjásszal létrehozták az egyesü-
letet. Ennek konkrét előzménye 2006-ban 
egy mezőföldi verseny volt, amire olyan 
sok versenyző érkezett, hogy szinte megri-
adtak. Ezek után gondolták úgy, hogy érde-
mes ezzel foglalkozni, az egyesület pedig jól 
jöhet, mert tudnak pályázni, fogadhatják 
az egy százalékokat, sőt nagyadózói rendel-
kezésre is jogosultak, aminek már látható 
eredménye is van: a Mezőföldvíz Kft. ebből 
a keretből támogatta őket. A pénzből íja-
kat, vesszőfogókat vásároltak, de van már 
egy regiment 3D-s céljuk és minden egyéb 
eszközük, ami az edzéshez, versenyzéshez, 

hobbiíjászathoz kell. Kézbe vették a lőteret 
is, amelynek fejlesztéséhez a város nyúj-
tott anyagi segítséget. A munka dandárját 
viszont ők végezték, falat emeltek, télen is 
használhatóvá tették a létesítményt, amely-
nek igyekeznek gondos gazdái lenni. 
Az egyesület tizenhárom alapítója közül talán 
hatan maradtak, viszont jöttek újak. A 20-25 
tag fele versenyző, a többiek örömíjászok, és 
többségük – Makai Jánost is beleértve – tra-
dicionális íjat vett először a kezébe. Fontos 
motiváló erő a hagyományőrzés, a tudat, 
hogy őseink ezzel vadásztak, harcoltak, húz-
za alá az elnök, hozzáfűzve, hogy nem pusz-
tán „lövöldöznek”, érdeklik őket a szokások, 
viseletek, és egyre inkább a történelem. Ő 
maga elvégezte az edzői alapképzést is, hogy 
az utánpótlással foglalkozhasson.
A Celőke vezetőjének teljes felháborodására 
a tradicionális íjnak a versenyrendszerben 
még nincs helye. Pedig igen szerteágazó a 
versenyrendszer, van terep- és teremver-
seny, rendeznek az íj típusa vagy éppen a 
cél alapján bajnokságokat. A paksi egyesü-
let minden szakágban sikeres, de legjobb 
eredményt 3D kategóriában könyvelhettek 
el. Ez annyit jelent, hogy a kijelölt terepen 
a valódihoz szinte megszólalásig hasonlító 
műállatokra kell lőni. 3D-ben Kun Aliz és 
a 16 éves Kerekes Szilveszter is bajnok lett 
már, Szilveszter terepen is, teremben is, Aliz 
pedig nemcsak a nőket utasítja maga mögé, 

hanem rendre a férfiakat is, pedig ők álta-
lában 20 százalékkal többet lőnek a nőknél.
Kun Aliz csupán egy esztendeje foglalkozik 
ezzel a sporttal, amelyre egy sportcsatornán 
figyelt fel. Az első lépéseket a nagydorogi 
Várta Egyesületnél tette meg, de egy hónap 
múlva már a Celőkénél volt, mert ott látta 
biztosítottnak fejlődését. Az országos címet 
idén augusztusban, Borsodnádasdon köny-
nyedén szerezte meg: több mint negyven 
pontot vert rá a mezőnyre. Ez azonban igen 
sok munka, rengeteg edzés eredménye. A 
következő cél a terepíjász Európa-bajnoksá-
gon való sikeres szereplés. 
– Ezen tegnapelőtt még száradt a lakk – 
mondja új íjáról, amelyet Gelencsér László 
készített személyesen neki. – Ismer, tudja, 
milyen magas vagyok, milyen hosszú a 
karom, mit bírok, azt pedig én kértem, 
milyen fonterejű legyen. 
Aliz készségesen elmagyarázza, hogy ez 
mit jelent, mint ahogyan azt is, hogy mi-
lyen védőfelszerelésre, tartozékra van szük-
ség, így a tegez, az alkar- és mellvédő mel-
lett megismerkedünk a tab szerepével is, 
ami arra szolgál, hogy védje az íjász ujjait, 
amelyekkel húzza az ideget. Kun Aliz azt 
mondja, ez amolyan aktív meditáció, ahol 
nincs helye parának, a telefont, sőt az agyat 
is otthon kell hagyni. A Celőke pedig egy 
igazi jó közösség, mondja.        

Vida Tünde
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LENS OPTIKA
7030 Paks,Dózsa György út 35.
Telefon: 75/511-246  www.lensoptika.hu

Másfél évtizedes múltra te-
kint vissza az IPA paksi szer-
vezete által rendezett dr. Oláh 
László emléklőverseny és 
bográcsételfőző verseny. A ju-
bileumi találkozón külföldi 

vendégek is tiszteletüket tették. 
A Rendőrökért Közbiztonsági 
Alapítvány Főigazgatóságának 
delegációja Szalai Péter főigaz-
gató vezetésével és a lengyel 
Środa Wielkopolska városának 

képviselőivel látogatott el a 
programra, amelyet a korábbi-
akhoz hasonlóan a biritói lőté-
ren rendeztek. 
Juhász István főszervező azt 
mondta, körülbelül 150-180 
vendég fordult meg ott ezen a 
napon. Eleinte valamivel na-
gyobb volt a létszám, ám sokan 
nyugdíjba mentek azok kö-
zül, akik az elején részt vettek 
a versenyen, a fiatalok pedig 
nem ismerték az egykori paksi 
rendőrkapitányt, dr. Oláh Lász-
lót, aki egyébként nagy gurman 
volt, innen a főzőverseny ha-
gyománya is. Idén 13 bogrács-
ban 85 kg kakast főztek, amit jó 
étvággyal el is fogyasztottak.  A 
Magyar Honvédség 59. Szent-
györgyi Dezső Repülőbázisá-
nak képviselője, Boczkiné Tóth 
Csilla bizonyult a legjobb fő-
zőmesternek, igaz, ő nemcsak 
hivatásos katona, hanem hiva-
tásos szakács is. A második dí-
jat Bán Attila kapta, aki a Paksi 
Önkéntes Tűzoltó Sport- és 
Hagyományőrző Egyesület szí-

neiben forgatta a kanalat, míg a 
harmadik helyen Komlósi Zol-
tán végzett, aki a lövészetben is 
jeleskedett, hiszen a fegyveres 
szervezetek kategóriájában az 
RHK  Kft. I-es csapata tagja-
ként első helyen végzett Forray 
Tiborral és Ferenczi Sándor-
ral. A vándorkupát egy éven át 
őrizhetik a Radioaktív Hulla-
dékokat Kezelő Nonprofit Kft.-
nél. Második az MVM Paksi 
Atomerőmű fegyveres őrsége, 
harmadik a Honvéd vezérkar 
csapata lett. Az IPA-barát kate-
góriában a Diana Lövész Klub 
hódította el a vándorkupát, 
ezüstérmet vehetett át a Rimi 
Monitoring csapata, bronzérem 
pedig a Magyar Honvédség 12. 
Arrabona Légvédelmi Rakéta-
ezred csapata tagjainak nyaká-
ba került. Ebben a kategóriában 
egyéni díjakat is adtak át, a fér-
fiaknál Tar Zoltán érdemelte ki 
az első díjat, a nőknél paksi si-
ker született Vassné Hanol Ma-
riannának köszönhetően.

-vida-

Az Aradi István fogathajtó em-
léknapot a paksi lovas halálának 
első évfordulóján rendezték meg 
az Ürgemezőn. A térség több tele-
püléséről, Szedresből, Simontor-
nyáról, Dunavecséről, Ozoráról, 
Bölcskéről érkeztek versenyzők 
az eseményre, melyet az egykori 
kiváló lovas családja szervezett.  
– Az emléknapon egyrészt tisz-
telgünk Aradi István munkássága 
előtt, másrészt szeretnénk fellen-
díteni a lovas életet, újra össze-
hozni a lovas társadalmat. Tudo-
másom szerint Pakson kilenc éve 

nem volt hasonló verseny – fo-
galmazott Taba János főszervező. 
Az egész napos programot csikós 
és western lovasbemutató szí-
nesítette, de a fő szám a délelőtti 
és a délutáni fogathajtóverseny 
volt. Ezt Fritz József nyerte Virág 
József és Király János előtt. Késő 
délután a fiatalok hátaslovakon 
mutatták be tudásukat. Az ügyes-
ségi versenyen Hanol Zsuzsanna 
végzett az első helyen, második 
Bagdi Dominik lett, míg harma-
dikként Szőke Tímea zárt.

efgé

Nemcsak lőttek, 
főztek is

Aradi Istvánra
emlékeztek

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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