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Szabó Csenge kézdivásárhelyi 
diák Czuczor Antal sírjánál 
tartott emlékező beszédével 
indult az október 23-i városi 
ünnepség. Lenkey István re-
formátus lelkész igét hirde-
tett a kopjafáknál, majd Tuba 
János nemzetőr parancsnok 
sírján is elhelyezték az emlé-
kezés virágait. A programso-
rozat az ’56-os emlékműnél, a 
városháza előtti téren folyta-
tódott, ahol Hajdú János, Paks 
polgármestere idézte fel az 57 
évvel ezelőtti eseményeket. Az 
1956-os forradalom és szabad-
ságharc évfordulója alkalmá-
ból rendezett ünnepség este 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központ színháztermében zá-
rult a városi megemlékezéssel: 
Tell Edit, Paks alpolgármestere 
mondott ünnepi köszöntőt, át-
adták a Pro Urbe Emlékérmet 
és a Paksi Bezerédj Általános 
Iskola és Kollégium tanulói 
adtak műsort. A rendezvény-
sorozat végén Leber Ferenc 
alpolgármester mondott po-
hárköszöntőt.
Lapunk 4. oldalán megismer-
hetik a Pro Urbe Emlékérem-
mel kitüntetett Horváth And-
rást és részleteket közlünk az 
ünnepi beszédekből.
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Az első gyorsértékelés szerint 
jól, összehangoltan működik a 
nukleárisbaleset-elhárításban 
érintett szervezetek rendsze-
re. A paksi lakosságvédelmi 
intézkedéseket bemutató gya-
korlattal záruló ONER-3-2013 
elnevezésű Nemzeti Nukleá-
risbaleset-elhárítási Gyakorlat 
részletes kiértékelését decem-
berig végzik el a független szak-
emberek. A gyakorlaton több 
ország és nemzetközi szervezet 
képviselője is részt vett. Egyéb-
ként húsznál több hatóság, in-
tézmény és majd’ egy tucatnyi 
védőeszközgyártó és -forgalma-
zó cég vonult fel Pakson, hogy 
szemléltesse, milyen ember- és 
eszközállomány áll rendelkezés-
re, hogy egy nukleáris baleset 
következményeit csökkentse, 
elhárítsa. A gyakorlat kereté-
ben azt modellezték, hogy egy, 
a paksi atomerőműben történt 
súlyos üzemzavar következté-
ben sugárzás kerül a levegőbe. 
A most modellezett, összetett 
probléma bekövetkeztére kisebb 
az esély, mint arra, hogy valaki 
fejére meteor hulljon – szemlél-

tette az eseményekben aktívan 
részt vevő MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. biztonsági igazgató-
ja. Volent Gábor kiemelte, hogy 
az ilyen, országos gyakorlat rit-
ka, de az erőmű rendszeresen 
tart felkészítést személyzetének 
az efféle helyzetek kezelésére, 
ám a legnagyobb hangsúlyt a 
megelőzésre, a biztonság szint-
jének emelésére helyezik. 
A most modellezett események 
következtében hét dunántúli 
megye 28 járásában rendelne 
el a katasztrófavédelem lakos-
ságvédelmi intézkedéseket, 
megváltoztatnák az ivóvíz jód-
adagolását, közlekedési és legel-
tetési tilalmat léptetnének életbe 
és elrendelnék a kitelepítést, 
amelyet be is mutattak a gya-
korlat keretében csakúgy, mint 
a sugárfelderítés és -mentesítés 
intézkedéseit. Felvonultatták 
azokat a felszereléseket, techni-
kai eszközöket is, amelyekkel a 
katasztrófavédelem és kárelhárí-
tás területén érintett szervezetek 
rendelkeznek. 
– Elsődleges tapasztalatom a 
megnyugvás – összegezte dr. 

Dankó István, a Honvédelmi 
Minisztérium közigazgatási 
államtitkára a lakossági bemu-
tatón szerzett személyes benyo-
másait. Azt mondta, mivel az 
atomenergia alkalmazása nem 
teljesen veszélytelen, ezért fel 
kell készülni minden lehetséges 
helyzetre. Ez Magyarországon 
véleménye szerint megtörtént, 
amit a mostani gyakorlat iga-
zolt. – Minden érintett szer-
vezet, amelyre egy ilyen hely-
zetben feladat hárul, a szakma 
csúcsán áll technikai eszközök-
ben, hozzáértésben, szakérte-
lemben, létszámában és mozgó-
síthatóságában – Mint mondta, 
úgy tapasztalja, hogy a paksi 
lakosságban nincs veszélyérzet, 
számukra az együttélés termé-
szetes az atomerőművel.
A gyakorlatot szervező Tolna 
Megyei Védelmi Bizottság veze-
tője, Tóth Ferenc kormánymeg-
bízott is azt hangsúlyozta, hogy 
fontos felkészülni a veszélyhely-
zetek hatékony kezelésére még 
akkor is, ha ezek bekövetkez-
tének a magas szintű szakmai 
munkának köszönhetően igen 

kicsi az esélye. A legfontosabb 
célok között nevezte meg azt, 
hogy a lakosság megismerje, 
melyek a legfontosabb teendők 
egy nukleáris vészhelyzet bekö-
vetkeztekor. Mint rámutatott, 
ezeket a lépéseket a speciálisan 
felkészített szervezeteknek kell 
megtenniük, ám a szakemberek 
csak akkor tudják tökéletesen 
ellátni feladataikat, ha a lakosság 
az elhárítás érdekében maximá-
lisan együttműködik.
Dr. Tóth Ferenc dandártábor-
nok, országos polgári védelmi 
főfelügyelő kiemelte, hogy a 
résztvevők nem ismerték előre 
a művelet forgatókönyvét és a 
részletes értékelést is függet-
len ellenőrök végzik majd el. A 
gyorsértékelés azt igazolta, hogy 
felkészültek és tudnak együtt-
működni az érintett szerveze-
tek, a részletes értékelés decem-
berre készül el, mondta.
A bemutatót kétnapos törzsve-
zetési gyakorlat előzte meg, amit 
az Országos Katasztrófavédelmi 
Főigazgatóság vezetője, Bakondi 
György sikeresnek ítélt.

Vida Tünde

Jól sikerült a szimuláció
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A vendéglátó-ipari üzletek éj-
szakai nyitva tartásának rend-
jét szabályozza az az új önkor-
mányzati rendelet, melynek 
elfogadásáról októberi ülésén 
döntött a képviselő-testület. A 
november 17-én hatályba lépő 
rendelet célja a lakosság éjsza-
kai nyugalmát zavaró kocsmák 
működésének korlátozása. 

A rendelet nem afféle keresztes 
háború az italboltok ellen, nem 
célja a fiatalok hétvégi közösségi 
szórakozásának ellehetetleníté-
se. A cél kizárólag a lakosságot 
kirívóan sokszor zavaró italbol-
tok működésének korlátozása, 
tájékoztatott dr. Blazsek Balázs. 
Ahogy azt a címzetes főjegyző 
elmondta: évek óta visszatérő 
probléma a városban a vendég-
látó-ipari egységekből, egészen 
pontosan a kocsmákból kiszűrő-
dő zaj. A kereskedelemről szóló 
törvény módosítása lehetővé 
tette, hogy az önkormányzatok 
olyan rendeletet alkossanak, 
melynek életbe lépésétől már 
nem kell bonyolult bizonyítási 
eljárásokat lefolytatni a zaj for-

rásáról és nagyságáról (hiszen a 
tettenérés szinte lehetetlen), elég 
azt bizonyítani, hogy egy megha-
tározott üzlet túllépte a számára 
kiszabott nyitvatartási időt, és 
jöhet a szankció, végső esetben 
a működési engedély visszavo-
nása. Pakson ötvenhárom beje-
lentett vendéglátó egység van, 
ezek közül harminchat meríti 
ki a kocsma vagy italbolt fogal-
mát, közülük tíz tart nyitva 22 
óra után a kereskedő bejelentése 
szerint. A szabályozás eredmé-
nyeként az a négy-öt, renitensen 
zajt okozó kocsma fog bezárni, 
amelyek ellen amúgy is érkeztek 
a bejelentések, ha nem tudnak al-
kalmazkodni az új elvárásokhoz, 
fogalmaz a főjegyző. 
Eddig a tettenérés, a szakértők 
helyszínre szállítása, a zajhatás 
bizonyítható erejű mérése után 
jöhetett volna szankció, emellett 
nem volt kizárható néhány eset-
ben az sem, hogy szomszédok 
közötti vita állhat a bejelentések 
hátterében. Ezért okozott di-
lemmát a képviselő-testület tag-
jainak, hogy hol húzza meg az 
önkormányzat azt a határt, ahol 

figyelembe vehető a lakossági 
igény az italboltok iránt, illet-
ve biztosítható a környékbeliek 
nyugalma. A rendelet előkészíté-
se során az önkormányzat felvet-
te a kapcsolatot a rendőrséggel, 
felmérték, hogy honnan érkez-
nek jellemzően a bejelentések, 
valamint megvizsgálták, hogy mi 
az a távolság, ahol valóban zava-
ró lehet a zaj. Így született döntés 
a 25 méteres övezet kijelöléséről 
(ebben a körben nem lehet la-
kóépület), valamint arról, hogy 
a városnak az érintett területein 
működő kocsmák hétköznapo-
kon este 10 óráig, hétvégén pedig 
éjfélig lehetnek nyitva. A szabá-
lyozás kihagyja azokat a földrajzi 
területeket, ahol évtizedek óta 
hagyományosan zajlik a vendég-
látás – ezek a Dózsa György út, 
a Deák Ferenc utca, a Szent Ist-
ván tér és a Sárgödör tér –, nem 
tartoznak ide a benzinkutakon, 
illetve a kereskedelmi szálláshe-
lyeknek otthont adó épületekben 
található üzletek, valamint kivet-
ték az ünnepnapokat és a városi 
rendezvények időpontjait. Emel-
lett ez a rendelet nem vonatkozik 

a hagyományos értelemben vett 
vendéglőkre. 
– Nem célunk az amúgy is kevés 
számú vendéglő ellehetetleníté-
se sem, emellett nem jellemző 
az innen kiszűrődő zajhatás. A 
melegkonyhás egységekre nem 
szokott panasz érkezni – tud-
tuk meg dr. Blazsek Balázstól. 
A főjegyző hozzátette: minden 
rendelet akkor ér valamit, ha 
szankciója van, a szankciókat 
megelőzi az ellenőrzés, ebben 
segítségünkre lesz a rendőrség, 
a köztisztviselői állomány és a 
rövidesen megalakuló közterü-
let-felügyelet. A kereskedelmi 
törvény módosítását egyébként 
először a főváros belvárosi öve-
zeteiben kezdeményezték, ha-
tályba lépése óta országszerte 
sorra születnek helyi rendeletek 
az üzletek éjszakai nyitva tartá-
sának rendjéről, alkalmazkodva 
a helyi igényekhez. A települési 
önkormányzatok jellemzően él-
nek a megalkotás lehetőségével, 
hogy biztosítsák a lakosság éj-
szakai nyugalmát – tudtuk meg 
a főjegyzőtől.                                   

Dallos Szilvia

Törli az építési tilalmat a csám-
pai ingatlanok tulajdoni lapján 
a földhivatal, tájékoztatta Hajdú 
János napirend előtt a jelenlévő-
ket az októberi testületi ülésen. 
Mint korábban megírtuk, az 

Országos Atomenergia Hiva-
tal több mint egy éve döntött a 
korlátozás feloldásáról, azonban 
a hosszadalmas jogi procedúrák 
miatt ezt csak mostanra sikerült 
a gyakorlatba is átültetni.

A soros ülés egyik legjelentő-
sebb témája a költségvetés mó-
dosítása volt. 
– Lényegi változás, hogy kive-
zetésre került a költségvetésből 
nagyságrendileg 91 millió forint, 
mivel ez az összeg bekerült az 
adósságkonszolidációba – fogal-
mazott Hajdú János, Paks pol-
gármestere. A második napiren-
di pont az üzletek éjszakai nyitva 
tartásának rendjéről szóló ön-
kormányzati rendelet megalko-
tása volt. (Ezzel külön írásban is 
foglalkozunk.) A grémium soros 
ülésén személyi kérdésekről is 
döntött: az iskolák intézményi ta-
nácsaiba Csajági Sándort, Ulbert 
Sándort és Tell Editet delegálták. 
Az oktatási intézmények álláshe-
lyeinek témakörét is megvitatták 
a városatyák. – A köznevelésről 

szóló törvény előírja, hogy az 
óvodákban háromcsoportonként 
egy speciális képességgel rendel-
kező úgynevezett pedagógiai 
asszisztenst kell foglalkoztatni. A 
Paksi Benedek Elek Óvodában 
átcsoportosítással megoldható a 
feladat, míg a Napsugár esetében 
emiatt két takarítói állás megszű-
nik. Az érintettek a hamarosan 
megnyíló gyógyfürdőben dol-
gozhatnak tovább – tette hozzá a 
városvezető. 
Kitüntetések adományozásáról 
is született döntés. Ennek értel-
mében a Pro Urbe Emlékérmet 
Horváth András, Paks város fő-
építésze kapja, míg a Segítő Kéz 
elismerésben Borbás László, a 
Paks Kistérségi Alapszolgáltatá-
si Központ vezetője részesül.

Faller Gábor

Szabályozzák az éjszakai nyitva tartást

Döntés után
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„Ez a forradalom példát mutatott az erőszakmentességből is. 
Megmutatta, hogy a történelemformáló hősnek és gondolat-
nak az erkölcs igazával kell a vad történelmi és politikai erők 
fölé emelkedni. És okos forradalom is volt, amely határt tudott 
szabni a követeléseinek. A »Ruszkik haza!«, és a »Rákosit a 
Dunába, Nagy Imrét a kormányba!«, voltak a legradikálisabb 
jelszavak, követelések. A tüntetések és a nagygyűlések résztve-
vői emberarcú szocializmust követeltek, hiszen a többség azt 
hitte, hogy a rendszer megreformálható. Érdekes és talán jel-
képes dolog, hogy nem követeltek rendszerváltást! Csak tiszta, 
megtisztult politikát, a sztálinizmus végét, az oroszok kivo-
nulását, a bűnös vezetők leváltását. Többpártrendszert, titkos 
választásokat, demokráciát. Jellemző, hogy a műegyetemisták 
már említett 16 pontja, követelése közül a második így szólt:
»A Magyar Dolgozók Pártjában alulról felfelé, titkos alapon új 
alap-, közép-, és központi vezetők választását követeljük, ezek 
a legrövidebb időn belül hívják össze a pártkongresszust és 
válasszanak új Központi Vezetőséget.« 
Ezek a mondatok és körülmények mélyen el kell, hogy gon-
dolkodtassanak mindnyájunkat.
Ezek a mondatok azt üzenik számunkra, hogy a magyar 
néptől sem egy szociális állam, sem egy szociáldemokratikus 
berendezkedés nem állt távol. És kimondom: ma sem áll távol. 
Izgalmas ív köti össze Antall Józsefnek és Orbán Viktornak az 
állam szerepéről és a nemzet fontosságáról vallott gondolatait.
A mai viszonyaink azt mutatják, hogy Európában talán egye-
dül mi keressük az utat, a többi nemzet sodródik. Az ország 
geopolitikai és gazdasági helyzete arra sarkallja a jelenlegi kor-
mányzatot, hogy válaszokat adjon az új kihívásokra. Azokra a 
helyzetekre is megoldást kell találnia a jelenlegi kormánynak, 
melyek előidézéséhez semmi köze nem volt.
Azokra is, melyekre zaklatott újkori, első világháború utáni 
történelmünk nem adott választ.”

Részlet Hajdú János október 23-i ünnepi beszédéből

„Nem tudom, hogy a hit fogyott el, az ész vagy az érzelem. De 
tudom, hogy az elmúlt másfél száz évben több rendszerváltás-
hoz, rendszerváltási kísérlethez fáradtan érkezett a nemzet.
Azt tudom csak, hogy egyetlen életünk van.
Azt tudom, hogy valóban nem lehet, hogy törzsi háborúk 
erőtlenítsenek minket, azt tudom, hogy vannak gyerekeink, 
hogy nem a pillanat számít és, hogy Lázár Ervint idézzem: »a 
hazaszeretet önzés és önvédelem, mert itt tudok csak élni, meg-
engedem: azért, mert máshol sokkal rosszabb lenne számomra, 
akkor is, ha látszólag „jobb” lenne.«
Itt tudunk csak élni. 
Itt tudunk tenni egymásért.
A szánakozó és lenéző legyintés, a lemondás, a gúnyos mosoly, 
a pesszimizmus, a gyűlölködés és gőg mit ér? Mennyit ér?
Hogyan lehet, tudunk elszámolni magunknak, a szüleinknek, 
’56 hőseinek?
Hogyan lehet elszámolni magunkkal, az életünkkel, emlékez-
nünk és terveznünk, ha nem veszünk tudomást egymásról, az 
egyetlen életről?
Tudomásul kell venni, hogy a nemzeti cselekvésekhez szükséges 
erőforrások a társadalomban vannak. Az egész társadalomban. 
Nem csak a nagyobb részében, hanem az egészben. Annak 
közös emlékezetében, erejében, tapasztalatában, akarásában.”

Részlet Tell Edit október 23-i ünnepi beszédéből

„A gyorsan változó világból a 
változás érdekel, a gyorsaság 
viszont nem vonz. Egyre fonto-
sabbnak tartom a megfontolt-
ságot, a kellő rálátást a feladat-
ra. Féltem a környezetünket, 
a kultúránkat az elkapkodott, 
kétes értékű és gyorsan avuló 
alkotásoktól. Ebből következik, 
hogy nagyra értékelem a tar-
talmas, értékálló gondolatokat 
és tetteket. Ha tehetem, épí-
tészként a magam számára is 
ezt tekintem mércének” – vall-
ja Horváth András, Paks Pro 
Urbe Emlékéremmel elismert 
főépítésze.  

A képzőművészet vonzotta, ám 
végül édesapja tanácsára hall-
gatva, a biztosabb jövő reményé-
ben, az építészmérnöki pályát 
választotta. A szakma alapjait 
első munkahelyén a Pécsiterv 
Rt.-nél szerezte, ahol tervezőként 
kezdett, majd műteremvezető, 
műszaki igazgató, 1994-től pedig 
megbízott ügyvezető-igazgató 
volt egészen a privatizációig, 
amikor egy szakmai befektető 
megvette a céget. Ezt követően 
nyitotta meg Patartics Zorán 
kollégájával pécsi építész irodá-
jukat 1996-ban. Ma azt mondja, 
nem bánta meg, hogy hallgatott 
a szülői szóra. Ahogy azt sem, 
hogy annak idején megpályázta 
a Paks város főépítésze funkciót. 
Horváth András építészként fon-
tosnak tartja a hagyományos 

értékek és a hozzájuk adott újak 
harmóniáját, a funkciók szerves 
egységét, olyan épített környezet 
kialakítását, amelyben az embe-
rek jól érzik magukat. Úgy látja, 
hogy a városvezetés is erre törek-
szik, tudatosan keresi az értékes 
és korszerű építészeti megoldá-
sokat. A hasonló gondolkodás 
nyomán stabil, bizalmi kapcsolat 
alakult ki. Az eltelt évek alatt a 
város a főépítész szívéhez nőtt, 
vállalt feladatai életének fontos 
részévé váltak. A település ar-
culatának megformálásában 14. 
esztendeje tölt be meghatározó 
szerepet. Szakmai irányításával 
készültek el és állnak folyama-
tos kontroll alatt azok az új tí-
pusú önkormányzati fejlesztési 
dokumentumok, amelyek Paks 
rövid- és középtávú építészeti-
műszaki fejlődésének irányát 
meghatározzák. Véleményezi 
az engedélyezési eljárásokhoz 
készített műszaki tervdokumen-
tációkat, az építtetők igényének 
megfelelően segíti tanácsaival a 
kivitelezés megvalósítását. Alkal-
manként terv- és képzőművésze-
ti pályázatok kiírásával ütközteti 
az építész- és művésztársadalom 
neves képviselőinek elképzelése-
it, ami lehetőséget ad arra, hogy 
a város a lehető legszínvonala-
sabb javaslatok alapján végez-
hesse fejlesztéseit, gazdagíthassa 
műalkotásokkal köztereit. Bár a 
megbízási szerződéssel dolgo-
zó főépítész nincs minden nap 
Pakson, a kapcsolat a várossal, a 
lakossággal napi szintű. Öröm-
mel nyugtázza, hogy az építtetők 
rendszeresen kérik konzultá-
cióra, amit az értékteremtő, jó 
irányú gondolkodás alapjának 
tart, egyben munkája legfonto-
sabb mozzanatának. A Pro Urbe 
Emlékérem számára visszajelzés, 
hogy az általa végzett tevékeny-
ségnek van értelme, haszna. Elis-
merése annak a felelősen végzett, 
elkötelezett munkának, amire a 
jövőben is számíthat tőle Paks. 

-kgy-

Elismerték a fő
építész munkáját
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Formaruhát viselnek majd, 
a helyszínen bírságolhatnak, 
feljelenthetik a renitenskedő-
ket és legfontosabb feladatuk 
a rend védelme lesz. Várha-
tóan az év végéig megkezdi 
munkáját a közterület-fel-
ügyelet Pakson. 

A város igen sok pénzt költ ar-
culatának javítására, arra, hogy 
élhető legyen, ezért a városve-
zetés a közvagyon megóvása 
érdekében szükségesnek tartja 
a felügyelet felállítását, hiszen 
munkájuknak köszönhetően 
megszűnnek majd a rongálá-
sok, facsemete-kitörések, ku-
kaborogatások. Februárban 
döntött a képviselő-testület a 
közterület-felügyelet felállítá-
sáról. A törvény értelmében 
az önkormányzatok többféle 
módon működtethetnek ilyen 
szervezetet, az év elején az a 
döntés született, hogy a hivatal 
belső szervezeti egységeként 
működik majd a felügyelet, 
köztisztviselőként alkalmazva 
munkatársait. Tekintettel arra, 
hogy a szervezetre szigorú 

szakmai előírások vonatkoz-
nak, több hónapos előkészítő 
munkát igényelt a leendő kol-
légák kiválasztása és felkészí-
tése. Az új jogszabályi előírá-
sok szerint minden biztonsági 
szervezetnek, rendészeti mun-
kát végzőnek és a közterület-
felügyelőknek is a belügymi-
nisztérium által szervezett, 
hivatalos formában működő 
képzésen kell részt vennie. A 
szakmai felügyeletet a rend-
őrség gyakorolja a szervezet 
felett, ezért a megyei rendőr-
főkapitányság iránymutatása 
szerinti képzésen kell helyt-
állnia a kiválasztott állomány-
nak, amely sikeres vizsga után 
kezdheti el tevékenységét. A 
közterület-felügyelők országo-
san egységes felszereléssel és 
formaruhában dolgoznak (ezt 
is jogszabály írja elő) a városi 
címert tartalmazó karjelzéssel. 
Ez nem idegen az európai gya-
korlattól, hiszen sok országban 
más a rendőrség, csendőrség 
és más a „városi rendőrök” 
formaruhája. A két szervezet, 
akárcsak másutt, hazánkban 

is szorosan együttműködik, de 
élesen elhatárolható hatáskör-
rel és jogkörrel rendelkezik. A 
közterület-felügyelet feladata 
alapvetően a közterület rend-
jének védelme, az önkormány-
zat vagyonának megóvása, a 
közterületen, parkolókban a 
közlekedési előírások betar-
tásának ellenőrzése. Feljelen-
téssel és helyszíni bírsággal is 
élhetnek a szabályszegő ellen. 
1999 előtt működött már Pak-
son közterület-felügyelet, akkor 
úgy látta a képviselő-testület, 
hogy felesleges pénzkidobás a 
szervezet fenntartása, hiszen lé-
nyegesen kisebb jogkörrel, ezért 
kevésbé hatékonyan dolgozhat-
tak. A most megalakuló szerve-
zet sokkal nagyobb feladat- és 
hatáskörrel tevékenykedhet, a 
tervek szerint még idén, három 
fővel kezdi meg működését az 
önkormányzat tulajdonában 
lévő piactéri irodában. Az állo-
mány tagjait november elsejével 
szeretnék felvenni, tájékoztatott 
dr. Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyző.                                    

Dallos Szilvia

Október eleje óta dolgoznak 
a szakemberek a Fehérvári úti 
stadionban, készül az új belép-
te tő rendszer. A kivitelezést a 
Magyar Labdarúgó Szövetség 
által megbízott cég végzi. A 
beruházást a szövetség finan-
szírozza, melynek összértéke 
közel 100 millió forint. 
– Az első ütemnek már neki-
álltak a kivitelezők: a jegyérté-
kesítő rendszert állítják fel. A 
vendégszektorban és a hazai 
pénztáraknál kiépítik annak 
lehetőségét, hogy a központi 
jegyértékesítő rendszeren ke-

resztül is lehessen jegyet vásá-
rolni – tudtuk meg Balog Judit-
tól, a Paksi FC ügyvezetőjétől. 
Az első ütem részeként az ököl-
vívócsarnok mögött új bejárat 
létesül, így még egy hazai jegy-
pénztárral bővül a beléptetés. 
A második ütemben a vezetési 
irányítási pontot és a kamerá-
kat helyezi ki a kivitelező. 
– A munka megrendelője a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetség, így 
a megbízásokat is a szövetség 
adta ki. Az elmúlt időszakban 
Pécsett és Kaposváron is végez-
tek a munkával, most hosszas 

egyeztetések után nálunk dol-
goznak a szakemberek – tette 
hozzá a vezető.
Az első ütem a tervek szerint 
napokon belül elkészül, a má-
sodik elkészülte az időjárás 
függvénye. A kivitelezés alatt a 
hazai labdarúgó-mérkőzések-
re továbbra is zökkenőmen-
tes lesz a beléptetés. Az átadás 
után azonban új rendszerre tér 
át a futballklub, melynek rész-
leteiről szurkolói ankéton tájé-
koztatják majd az MVM-Paks 
szimpatizánsait.

efgé

A paksi választókörzetek képvise-
lői másfél milliós egyéni keretből 
gazdálkodhatnak a város javára. 
A hármas számú választókerü-
letben Bordács József keretét a 
közterületek fejlesztésére for-
dítja. – Idén az összeg jelentős 
részét járdajavításokra szántam, 
így a Fehérvári úton és a Dobó 
utcában újulhatott meg egy-egy 
jelentősebb szakasz. A koráb-
ban megkezdett padkihelyezési 
program is folytatódott az elmúlt 
időszakban a Sport, a Szérűs és 
a Virág utcában – fogalmazott 
Bordács József. Az említett mun-
kák mellett a város éves kátyúzási 
keretével kiegészülve további fej-
lesztések történtek a körzetben: a 
Sport, a Mária, a Mező és a Péter 
utcában is volt kisebb-nagyobb 
útfelújítás. További terv 2013-ban 
egy szélfogó sövény telepítése a 
Fehérvári út végén, a Mező és a 
Dr. Novák Sándor utca, valamint 
a játszótér által határolt területen. 
Erős szél esetén ugyanis ezen a 
városrészen a szántóföldekről sok 
mindent hoz a szél, télen pedig je-
lentős mennyiségű havat hord. A 
növényzettel ezt a problémát pró-
bálják megszüntetni, összegzett a 
képviselő. Bordács József kiemel-
te, a választókörzet polgáraival jó 
kapcsolatot ápol, a tavaszi lakos-
sági fórumokon, illetve a havi fo-
gadóórákon rendszeres a konzul-
táció. Hozzátette: a közterületek 
fejlesztési programja 2014-ben 
tovább folytatódik.   Faller Gábor

Közterületfelügyelők 
óvják majd a rendet

Új beléptetőrendszer épül 
a Fehérvári úton

Szélfogót is 
telepítenek

MASSZŐRKÉPZÉS
(svéd masszázs) indul 
Szekszárdon, Pakson, 
Bonyhádon november 

elejétől.
MUNKAVÁLLALÁSRA 

alkalmas itthon és az 
uniós országokban is  

(az oklevél többnyelvű)
Ára: 40.000 Ft  

(részletfizetéssel)
Érdeklődni: 06-30/302-1487 

(nyilv.szám:00777-2012)
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Atomerőmű

Paks laborautomatát vásárolhat, Gerjen 
új utat tervezhet az erőmű támogatásával

Olyan orosz városok polgármes-
terei látogattak Paksra, ahol atom-
erőmű működik vagy épül. Máté 
Dénes, Gerjen polgármestere, a 
Társadalmi Ellenőrző, Informáci-
ós és Településfejlesztési Társulás 
(TEIT) Ellenőrző Bizottságának 
elnöke számolt be arról, hogy az 
oroszországi atomerőművek vá-
rosai egy évvel ezelőtt hozták létre 
társulásukat, amelyben 11 telepü-
lésnek van képviselete. Az orosz 
delegáció tagjai a paksi atomerő-
mű megtekintése, megismerése 
után a TEIT-tagtelepülések pol-
gármestereivel találkoztak. Hajdú 
János, Paks polgármestere tájé-
koztatta a vendégeket az erőmű és 
a város kapcsolatáról, illetve Paks 
város jelenéről. Az orosz társulás 
elnöke, Petr Gorcsanyuk társulá-
suk egy évéről adott összefoglalót, 
kitérve arra, hogy szervezetük 
célként tűzte ki a városok szociális 

intézményeinek korszerűsítését, a 
kommunális fejlesztések és a te-
lepülésfejlesztés előmozdítását. A 
TEIT két évtizedes tevékenységét, 
feladatait Török Ferenc elnök mu-
tatta be kiemelve a nemzetközi 
kapcsolatokat. Kitért az atomerő-
mű által létrehozott Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 
működésére, vázolva azokat az 
előnyöket, amelyeket sok tele-
pülés élvezhet. Máté Dénes el-
mondta, hogy komoly érdeklődés 
övezte az előadást, számos kérdés 
elhangzott. Ezek között olyan is 
volt, amely az ellenőrző bizottság 
munkáját firtatta, erről tájékoz-
tatta a delegációt. A találkozó a 
települések kölcsönös bemutatá-
sával folytatódott, majd az orosz 
delegáció vezetője kért ismét szót, 
hogy elmondja, eredményesnek 
és hasznosnak érezte a találkozót.

-vt-

Hollandiában, Borssele városá-
ban tartotta éves közgyűlését a 
nukleáris létesítmények környe-
zetében lévő településeket tömö-
rítő európai testület, a GMF. A ta-
nácskozáson ott volt a Társadalmi 
Ellenőrző, Információs és Telepü-
lésfejlesztési Társulás képviseleté-
ben Gáncs István társelnök, Ten-
gelic polgármestere és Vargyas 
Mihály, Dunaszentbenedek pol-
gármestere. A Bátaapáti övezte 
települések alkotta Társadalmi 
Ellenőrző Tájékoztató Társulás 
teljes tagsága elutazott a közgyű-
lésre, a Püspökszilágy térségében 
alakult Izotóp Információs Tár-
sulás képviseletében Váckisújfalu 
vezetője, Sajó Gyula csatlakozott 
a küldöttséghez. A közgyűlésen 
a kétévente esedékes tisztújítást is 
megtartották. Az ötfős vezető tes-
tületnek továbbra is van magyar 
tagja Dohóczki Csaba alelnök 

személyében. Dohóczki Csaba 
beszámolt róla, hogy most is meg-
ismerkedtek a házigazda ország 
nukleáris létesítményeivel, a la-
kossági kapcsolatok rendszerével. 
Az ország egyetlen, Borssele-ben 
működő atomerőművéről elő-
adást hallgattak meg, az átmeneti 
hulladéktárolót meg is látogatták. 
Megjegyezte, hogy Hollandiában 
van egy izotópgyártással foglal-
kozó kutatóreaktor is, amely az 
európai igények 60, a világ igé-
nyeinek 30%-át szolgálja ki. Az 
alelnök azt is elmondta, hogy 
nagy hazánk ázsiója a GMF-ben: 
Magyarország példaként szolgál 
más országok számára. Ennek 
oka részben az, hogy nem csak a 
közvetlen szomszédságban lévő 
települések állnak kapcsolatban a 
nukleáris létesítményekkel, vala-
mint hogy e kapcsolatot szerző-
déses keretbe is foglalták.

Orosz polgár 
mesterek viziteltek

Hollandiában  
ülésezett a GMF

Pályázati támogatást nyert az 
atomerőmű térségfejlesztési alapít-
ványánál Paks város önkormány-
zata a rendelőintézet laboratóri-
umának fejlesztéséhez. A döntést 
hétfői, györkönyi ülésén hozta 
meg a kuratórium. Az alapítványi 
támogatás felhasználásával egy 
új, a mostaninál korszerűbb, na-
gyobb teljesítményű berendezésre 
cserélik az elavult laborautomatát, 
így gyorsabban, precízebben és 
költséghatékonyabban végezhetik 
a vizsgálatokat, és az intézmény 
képes lesz ellátni a rövidesen meg-
nyíló gyógyfürdő által generált 
többletforgalmat is.
Paks természetesen nem az egyet-
len nyertes, sok település örül-
het az atomerőműből származó 
forrásoknak. A Jövőnk Energi-

ája Térségfejlesztési Alapítvány 
(JETA) támogatásával Bikácson 
például játszóteret építhetnek, 
Pusztahencsén óvodát újíthat-
nak fel, Pálfán folytathatják a 
művelődési ház már megkezdett 
korszerűsítését, amitől jelentős 
energia- és költségmegtakarítást 
remélnek. A nyertesek között van 
Németkér önkormányzata, amely 
a szintén JETA-forrás felhasználá-
sával vásárolt traktorhoz szeretne 
pótkocsit, egyéb kiegészítőket 
venni, hogy a szennyvízprogram-
ban létesített energiafűz-ültetvény 
gondozását megkönnyítse. Egye-
di pályázati igényt nyújtott be 
Gerjen önkormányzata, amely a 
pozitív döntés nyomán egy, a tele-
pülést Pakssal összekötő út tervei-
nek elkészítését finanszírozhatja 

alapítványi forrás felhasználásá-
val. Máté Dénes polgármester azt 
mondta, most közúton 22 kilo-
métert kell megtenni, hogy eljus-
sanak a járási központba, Paksra, 
ha elkészül az út, ez kevesebb lesz, 
mint tíz kilométer. Ez megköny-
nyíti, olcsóbbá teszi az ügyinté-
zést, munkába járást.
Számos kalocsai és szekszárdi já-
rásban fekvő település is sikerrel 
pályázott, Miske az orvosi rendelő 
és a szolgálati lakások felújítására, 
Drágszél egy park kialakítására, 
Tolna a Gesztenyéskert Óvoda és 
Zeneiskola épületének energia-
hatékonysági korszerűsítéséhez 
nyert forrást, a tolnai megyeszék-
helyen, illetve Dunaföldváron 
játszótereket korszerűsítenek. 
Az atomerőmű alapítványa által 

nyújtott támogatás összesen 476,8 
millió forint értékű fejlesztést ge-
nerál a kedvezményezett térsé-
gekben.
Hamvas István elnök távollété-
ben az ülést dr. Kereki Ferenc 
vezette, aki azt mondta, hogy 30 
pályázat érkezett az idei második 
fordulóban. A kuratórium teljes 
egészében odaítélte az alapítvány 
rendelkezésére álló 250 millió fo-
rintos keretösszeget. Jövőre is két 
forduló lesz majd, ezt megelőzően 
megkeresik az érintett negyven-
egy települést, hogy véleményü-
ket megismerve alakíthassák ki 
a pályázati feltételeket úgy, hogy 
azok az atomerőművet befogadó 
térségben lakók életminőségének 
javítását a leghatékonyabban szol-
gálják.                                         -vida-
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Az atomerőmű húsz kiváló dol-
gozóját jutalmazták Céggyűrű 
kitüntetéssel idén is. Ez volt a hu-
szonkettedik alkalom, ily módon 
már négyszáznegyvenen viselhe-
tik büszkén a céget, a közösséget 
szimbolizáló gyűrűt. Az elisme-
réseket hagyományosan október 
23-hoz közeli időpontban adják 
át. Hamvas István vezérigaz-
gató beszédében ki is tért arra, 
hogy ők ilyenkor nemcsak az 
1956-ban történtekre emlékez-

nek, hanem a paksi atomerőmű 
közösségének, azon kollégáinak 
ünnepét is tartják, akik tartósan 
kiváló teljesítményt nyújtottak, 
és akiket munkatársaik arra ér-
demesnek tartottak, hogy kitün-
tetésben részesítsék. 
– Minden évben sokkal többen 
vannak, akiket jelölnek, ami mi-
nősíti azt a kollektívát, amelynek 
tagjaival most együtt ünnepel-
hetünk – húzta alá a vezérigaz-
gató. Arról is beszélt, hogy ez az 

esemény mindig alkalmat ad el-
gondolkodni azon, hogy a sokat 
emlegetett közösségi tudat nem-
csak szólam-e, s alkalom értékel-
ni azt is, hogy mi az az erő, az a 
sajátosság, amit az atomerőmű 
képvisel. – Ez – fejtette ki Ham-
vas István – több aspektusból áll. 

Beletartozik a nukleáris energia 
működtetésével együtt járó biz-
tonságtudatosság, az az elköte-
lezettség, hogy a létesítményt 
biztonságosan működtessék. De 
nemcsak az egyének felelnek 
ezért, hanem közösen, együtt kell 
garantálni a biztonságos üzeme-
lést. Az MVM Paksi Atomerőmű 

Zrt. vezérigazgatója kitért arra is, 
hogy van egy másik sajátossága is 
munkájuknak. – Mi az ország egy 
nagyon fontos vagyonelemét mű-
ködtetjük, ami négy atomerőművi 
blokkból áll. Ez nagy felelősséggel 
is jár – fogalmazott. Mint hoz-
zátette, nem érdemük, hanem 
inkább szerencséjük, hogy olyan 
céget működtethetnek, amely a 
hazai villamosenergia-termelés-
ből tavaly 46 százalékos arányban 
vette ki részét. Mindezt úgy, hogy 
közben a legolcsóbban termelte az 
áramot. Ez büszkeségre ad okot, 
de ahhoz, hogy az ország szem-
pontjából fontos stratégiai szere-
pet az erőmű betölthesse, dolgo-
zóinak tisztelettel kell tekinteniük 
arra a környezetre, élettérre, amit 
a város, a régió biztosít számukra, 
enélkül a paksi atomerőmű nem 
lehet sikeres. – A mai nap a közös-
ségünk ünnepe, az összetartozás 
ünnepe, amibe beleértjük Paks 
lakosságát is – hangsúlyozta. Az 
ünnepségen két vers hangzott el a 
Pécsi Nemzeti Színház művésze-
inek előadásában, illetve bemu-
tatkozott a László Boldizsár által 
röviddel ezelőtt alapított Classic 
Club Singers.                  Vida Tünde

Céggyűrűt kapott 2013-
ban: Ágoston Miklós, Bese 
Lászlóné, Bíró Lajos, Bráz 
Sándorné, Debreczeni Tibor, 
Ferenczi Józsefné, Gergely 
Judit Etel, Kern László, 
Mátyás Ferenc, Oláh Ferenc, 
Pataki Gábor, Simonné 
Hlogyik Ágnes, Suplicz 
Sándor, Szabó Csaba, Szőcs 
Péter, Teleki Gábor, Tóth 
Ferenc, dr. Vábró László, 
Vertike Tamás, Zentai Tibor.

Arra számítottam, hogy gyarapítani fogjuk a 
tudásunkat, de ennél többet kaptunk: meg-
mutatták nekünk, hogy kell gondolkodni, 
dolgozni az atomerőműben – így fogalmazta 
meg Luu Manh Quynh azt, hogy mit nyújtott 
számára a magyarországi képzés, amelyen 
negyven, szintén Vietnamból érkező társával 
vett részt. Ez volt a negyedik turnusa a nuk-
leáris szakemberképzésnek. A hallgatók, akik 
a majdani atomerőmű építőinek, üzemelte-
tőinek oktatói, tanárai lesznek, a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen 
megtartott háromhetes elméleti képzés után 
érkeztek az atomerőműbe, ahol szintén há-
romhetes, számos gyakorlati feladattal bővített 
intenzív tanulás várt rájuk. Hamvas István, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 
azt mondta, hogy azt a munkakultúrát, bizton-
ság iránti elkötelezettséget ismerhették meg a 
képzés résztvevői, ami a nukleáris biztonság 
alapfeltétele. Hozzátette, az atomerőmű kol-

lektívája kész arra, hogy a jövőben is minden 
olyan országnak segítségére legyen tapasztala-
tai átadásával, amely elkötelezi magát az atom-
energia békés célú alkalmazása mellett. Ez 
– mint Potápi Árpád János, a Nemzeti Össze-
tartozás Bizottsága elnökének szavaiból kide-
rült – kifejezett cél. – Szeretnénk elérni, hogy 
ha a világon bárhol atomerőművet építenek, 
ide jöjjenek a szükséges tudást megszerezni – 
mondta Potápi az atomerőmű karbantartó és 
gyakorlóközpontjában, ahol a sikeres vizsga 
után a hallgatók átvették okleveleiket.
Kovács Pál, a Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
rium energiaügyekért felelős államtitkára 
azt mondta, 2012 szeptemberében indult a 
két ország képzési programja, amit 120 szak-
ember már elvégzett. A most befejeződött 
kurzus negyvenegy résztvevője már az újabb 
együttműködés keretében érkezett hazánkba, 
ugyanis a vietnami fél a korábbi tapasztalatok 
alapján szorgalmazta a folytatást.            -tünde-

A Céggyűrű a kollektíva elismerése

Nemcsak tudás, gondolkodásmód
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Már az ötezer főt is meghaladta 
a paksi bolhások száma. Azért 
senki ne rohanjon gyógyszer-
tárba bolhaellenes szerért, nem 
járványról van szó, csupán ek-
korára duzzadt az internetes 
Paksi Bolhapiac tagjainak szá-
ma. Szlanyinkáné Lévai Heléna 
szervezővel még 2012 tavaszán 
készítettünk interjút, amikor 
a kirakodóvásárok hagyomá-
nyának újraélesztése céljából a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont árkádjai alatt megszervezte 
az első zsibvásárt az amerikai 
garázsvásárok mintájára. Már 
akkor jelezte az árusok és ér-
deklődők szép számú forgata-
ga, hogy érdemes a folytatáson 
gondolkozni. Heléna nem is 
tett másként, azóta pedig min-
den hónap második szombat-
ján rendszeresen szerveznek 
bolhapiacot a paksi piactéren 
a reggeli órákban. Könyvek, 
ruhák, játékok, CD-DVD, edé-
nyek, lakberendezési tárgyak 
és szobanövények garmadája 
cserél itt gazdát, az akció olyan 
sikeres, hogy mára szinte önmű-
ködővé vált a rendszer. A prog-
ram már különösebb szervezést 
sem igényel: a piactéren 8-tól 
12-ig lehet felforgatni az árusok 
asztalait, aki pedig eladóként 
érez kedvet csatlakozni, össze-
pakolja otthon a motyóját, keres 

egy szabad asztalt, kipakolja, és 
várja a vásárlókat, illetve Hum 
Péterné Mártit, aki a helypénzt 
szedi. A kipakolás során az 
asztalokról fotók készülnek, 
amelyeket feltöltenek a virtu-
ális Paksi Bolhapiac oldalára, 
így aki nem tudott ellátogatni 
a hagyományos vásárra, utólag 
még nézelődhet az áruk között. 
A kirakodóvásár újra fénykorát 
éli, és hogy ezt egy közösségi ol-
dalon is megszervezték, annak 
oka, hogy könnyebb a monitor 
előtt üldögélni, mint bebaran-
golni száz meg száz turkálót, 
butikot, piacot, mondja az ol-
dal egyik társkezelője, Jeneiné 
Rajczi Zsófia. Heléna hozzáte-
szi, a rendkívüli érdeklődés mi-
att havi egy alkalom önmagában 
kevésnek bizonyult, és sokan 
nem is jutottak el a piactérre, 
ezért olyan fórum is kellett, ahol 
kevesebb szervezéssel és ráfordí-
tással több embert lehet elérni. 
A netes csoport szabályai a fel-
bukkanó problémákra reagálva 
folyamatosan változnak, január-
tól megújulást terveznek, mivel 
a feltöltött képek mennyiségét 
már nehezen kezeli a rendszer. 
A terebélyes felhasználói cso-
port ügyeinek gondozásához 
csatlakozott Lisztmayerné Bock 
Brigitta, Szabó Eszter és Jeneiné 
Rajczi Zsófia, akik nap mint nap 

karbantartják az oldalt. Zsó-
fia elárulta, szó szerint minden 
felkerül a kirakatba, ami eladó 
lehet, de szigorú szabályokhoz 
kötve: az eladó feltölti a képet, 
az érdeklődő foglalja, majd ki-
fizeti – ez a menet, az átvételről 
privát csatornákon egyeztetnek 
a felek. A bolhapiac saját tulaj-
donú, használt holmik adás-vé-
telét jelenti, ebbe a kategóriába 
régi komód, használt kazán, 
ágyneműhuzat, gyerekruhák, 
szobanövény, játékok, könyvek, 
lábbelik, bizsuk, bébiholmik, 
egyszóval szinte bármi belefér, 
de tilos árusítani például gyógy-
szert, fegyvert, lőszert, vegyszert, 
vagy nem jogtiszta tartalmú 
lemezt. Licitálás nincs, az oldal 
házi szabálya szerint eladáskor 
az érdeklődés sorrendjét kell 
figyelembe venni, ha valaki jel-
zi, hogy érdekli egy termék, az 
már „stoppolásnak” minősít-
hető, tudomása nélkül eladni a 
holmit nem etikus. Nyugtát ter-
mészetesen nem kell adniuk az 
eladóknak, mondja Heléna, de a 
saját készítésű holmi vagy saját 
termelésű élelmiszer adóköte-
les, ennek árusítását a szervezők 
nem támogatják. A csoport már 
indulásától nagy érdeklődésre 
tartott számot, első körben csat-
lakoztak hozzá olyan anyukák, 
akik szabadulni akartak a kinőtt 

gyerekholmiktól, esetleg más 
méretűre cserélték volna őket, 
majd folyamatosan jelentke-
zett a csoportba minden olyan 
ember, akinek feleslegessé vált 
otthon ez-az. Brigi hozzátette, 
korábban maga is bababörzék 
rendszeres látogatója, eladója 
volt, a virtuális kezdeményezés-
ben pedig lehetőséget látott és 
pedagógusként könnyen kijön 
a felhasználókkal. Az oldal von-
zerejét abban látja, hogy sokak-
nak fontos a vadászat öröme, jó 
rálelni egy-egy kincsre, olcsón, 
jó minőségben kifogni valamit 
igazi sikerélmény. Zsófia úgy 
véli, a bolhapiacozás néhányak-
nak szinte létforma, de a mai 
világban meg is kell keresni a 
spórolási lehetőségeket. Jó han-
gulatban zajlanak az adásvéte-
lek, rengeteg minőségi dolog 
kerül szem elé a bolti árnál jóval 
olcsóbban, az építőanyagtól a 
műszaki holmiig sok minden. 
Mások a megunt holmikat saj-
nálják kidobni, és örülnek, ha 
tulajdonuk újrahasznosul, nem 
kell szemétbe dobni, hiszen va-
laki még örül neki, véli Heléna. 
Az oldalon megosztott dolgo-
kat érdemes kreatív szemmel 
is figyelni: bögréből lehet még 
virágtartó, tarka ruhából pedig 
gyerekjelmez. 

Matus Dóra

Az interneten is népszerű a kirakodóvásár
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A Borostyán Gyógyszertár előtt 
megállva, majd betérve oda, 
határozottan otthonos légkör 
fogad bennünket, a falon be-
keretezett oklevél pedig a mo-
solyoknak szól: a Kedvenc Pa-
tikám emléklap arra hívja fel 
a figyelmet, hogy bár a nagy 
múltú helyi gyógyszertár első 
alkalommal vett részt az Ország 
Patikája elnevezésű megmére-
tésen, rögtön második helyezést 
ért el. A Magángyógyszerészek 
Országos Szövetsége pályázati 
felhívásában kelhettek versenyre 
egymással Magyarország gyógy-
szertárai a Kedvenc Patikám cím 
elnyerésére, de a díj odaítéléséről 
a patikákban megforduló vásár-
lók szavazatai döntöttek. A fel-
hívás éppen ezért elsősorban a 
patikákat látogató vásárlóközön-
séghez szólt, mivel az ő szavaza-
taik döntöttek a díj sorsáról, amit 
azért hoztak létre, hogy egész-
séges versennyel ösztönözzék 
a gyógyszertárakat az ember-

ségesebb és felelősségteljesebb 
gyógyszerellátásra. Manapság 
betegektől dicséretet kapni jelent 
valamit, mondja Vighné dr. Haj-
dú Gizella, a patika vezetője. A 
jó eredmény annak köszönhető, 
hogy az egyszerű kiszolgáláson 
túl meghallgatják a betegeket, 
törődnek velük, véli az intéz-
ményvezető. Országszerte több 
száz gyógyszertárra szavaztak, 
így figyelemreméltó eredmény, 
hogy kisvárosból kis patika ért el 
dobogós helyezést. 
– Amekkora hátrány, ugyanak-
kora előny is, hogy kis patika va-
gyunk, hiszen a betegek jó része 
már személyes ismerős, sokan 
régóta ide járnak, kialakult egy 
szoros kapcsolat, beteggondozás 
– magyarázza Vighné. Hozzá-
tette, az elismerés arról is tanús-
kodik, hogy a munkavállalók 
emberségből jelesre vizsgáztak. 
A verseny értékelési szempont-
jai között ugyanis a szakmai 
hozzáértésen túl a betegek a 

szakszemélyzet segítőkészségét, 
kedvességét értékelhették. – A 
legfontosabb, hogy komolyan 
vesszük és meghallgatjuk a be-
tegeket, érzik, hogy figyelünk 
rájuk, segíteni akarunk nekik, 
és panaszaikat a lehető leggyor-
sabban, legjobban próbáljuk 
megoldani. Ki kell alakuljon  a 
bizalom, mert mi látjuk utoljára 
a beteget, ezért a mi felelőssé-
günk, hogy megkapja a megfe-
lelő tájékoztatást – hangsúlyoz-
za a gyógyszerész. A patikában 
jelenleg három gyógyszerész és 
hét asszisztens szolgálja ki az 
ügyfeleket, a gárda nagy része 
már 25-30 éve együtt dolgo-
zik, jól összekovácsolódott. A 
gyógyszertár három éve új, ügy-
félbarát külsőt kapott, az offici-
nát régi patikahangulatot idéző 
bútorok díszítik, őrizve a hagyo-
mányos jelleget. A felújításkor 
fellelt dokumentumokból kide-
rült, hogy a gyógyszertár már a 
’30-as évek óta működik, persze 

a történelem viharai itt is átvo-
nultak. Hol magán-, hol állami 
kézbe került a patika, amely az 
iratok szerint Paks legrégebbi 
gyógyszertára, meséli Vighné. 
– Ennek a szakmának a szépsége 
az emberekkel való törődés, ami 
csakis úgy megy, ha az egészséget 
nem üzletnek tekintjük – vallja a 
vezető. A patikában a mai napig 
saját készítésű termékeket, pél-
dául kenőcsöket, szemcseppeket 
is készítenek a betegek számára, 
de nyitottak az új kezdeménye-
zésekre is. Csatlakoznának a 
közeljövőben induló gyógysze-
részi gondozás nevű program-
hoz, amely rutinvizsgálatok, 
mint a vércukor- és vérnyomás-
mérés patikai ellátását tenné 
lehetővé. Azok a betegek, akik 
vállalkoznának a programban 
való részvételre, havi rendszeres-
séggel vehetnének részt szűrésen 
a gyógyszertárban anélkül, hogy 
ezekért a felmérésekért az orvost 
kellene felkeresniük.               MD

Indiai képek címmel Simon Péter fotókiállítása nyílt meg a Csengey Dénes Kulturális Központ Pano-
ráma kiállítójában a minap. A november 10-ig látogatható tárlaton Bittner Meenakshi Dóra táncmű-
vész tartott előadást. Ugyanitt, a  Nagykiállítóban a Kölesdi Díszítőművész Szakkör kiállítása látható 
november 17-ig. Ugyancsak a Csengeyben, a Társalgóban Nagymama mesekönyve címmel nyílt tárlat a 
szép  korúak hetén.
Továbbra is várja a látogatókat a Földbe zárt világ című kiállítás a Paksi Városi Múzeumban, amely 
Lussonium késő római temetőjét mutatja be életnagyságú rekonstrukciókkal és modern multimédiás 
eszközökkel. A múzeum időszaki tárlatában animációs filmek is segítik a látogatókat a római túlvilág 
minél alaposabb megismerésében.

Jelesre vizsgáztak emberségből

Kiváló dolgozóknak járó oklevelet 
és ezzel együtt egy arany pecsét-
gyűrűt vehetett át Balog József, 
az Univer Építőipari Kft. munka-
vállalója a minap annak köszönhe-
tően, hogy két évtizede hűséges a 
céghez. Ahogy Schveigert József 
cégvezető fogalmaz, önmagában 
már az magáért beszél, hogy va-
laki egy kis vállalkozáshoz ilyen 
hosszú ideig hűséges maradjon, az 
pedig a ráadás, hogy Balog József 
kiváló munkaerő, feladatát lelkiis-
meretesen, megbízhatóan, magas 
minőségben végzi. A cég mély- és 
magasépítéssel foglalkozik, lakó-
házak generálkivitelezését vállalja, 
mindemellett 2005-ben vasud-
vart, 2007-ben szerszámáruházat 
is nyitott. Az építőipari kft. egy 
vacsorával egybekötött ünnepség 
keretében köszönte meg az eladó 
áldozatos munkáját.

(X)

Hűséges  
dolgozó
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A korábbi évekből már ismert, 
illetve új lehetőségekkel is ké-
szültek az idei Múzeumok Őszi 
Fesztiváljára a Paksi Városi Mú-
zeumban. A két héten átívelő 
programsorozattal a pincétől a 
padlásig kitárták az intézmény 
kapuit a közönség előtt. 

Az idei Múzeumok Őszi Fesz-
tiváljára három választható 
programmal készültek a vá-
rosi múzeumban. Az egyik a 
Pincétől a padlásig elnevezésű 
volt, ahol a máskor zárt ajtók is 
kitárultak a látogatók előtt. A 
foglalkozások a megújult por-
tán kezdődtek, majd a kiállítá-
sok, az irodák, a raktár és a res-

taurátorműhely következett. A 
kirándulás alkalmával felnőt-
tek és gyerekek ismerhették 
meg az igen sokrétű múzeumi 
háttérmunkát, a teremőr, az 
adattáros, a gyűjteménykeze-
lő, a néprajzos, a múzeumpe-
dagógus vagy éppen a régész 
feladatait. A korábbi fesztivá-
lokról már ismert és kedvelt 
foglalkozás mellett teljesen új 
volt az az óvodás, általános és 
középiskolás korosztálynak 
kínált program, ahol a régész 
munkáját ismerhették meg 
igen alaposan, a Földbe zárt 
világ című időszaki kiállításon 
keresztül, egy kis gyakorlattal 
a látogatás végén. A múzeumi 

szakemberek, illetve a régész 
munkáját bemutató foglalko-
zásokon közel háromszázan 
vettek részt. A harmadik prog-
ram a szintén új Tanárok éjsza-
kája volt, ahol az intézmény 
állandó és időszaki kiállításait 
mutatták volna be, ám ez ér-
deklődés hiányában elmaradt. 
A szervezők egy színvonalas 
kiadvánnyal is készültek a fesz-
tiválra, amely tartalmazza az 
intézmény 2013/14-es tanévre 
vonatkozó múzeumpedagógi-
ai programtervét, ez a www.
varosimuzeum.hu honlapon is 
olvasható. 

A Múzeumok Őszi Fesztivál-
ját először 2006-ban rendezték 
meg. Az országos program cél-
ja, hogy a Múzeumok Majálisa, 
illetve a Múzeumok Éjszakája 
programok mellett egy hosz-
szabb időszakot felölelő, évente 
visszatérő rendezvénysorozat 
is szolgálja a múzeumok széles 
körű népszerűsítését. A paksi 
múzeum évek óta csatlakozik 
a kezdeményezéshez, hogy ez-
zel is ráirányítsa a figyelmet az 
intézményre, fenntartsa a kö-
zönség érdeklődését, ezzel még 
szorosabbra fűzve velük a kap-
csolatot.                                -kgy-

Rendhagyó eseményre hívja a gyerekeket a Paksi Képtár. A 
nyári napközis táborokhoz hasonlóan az őszi szünet idejére is kínál 
programot az intézmény a 6-14 éves korosztály számára. Október 28. 
és 30. között mindennap 8-16 óráig játékokkal, kézműves foglalkozá-
sokkal várják a résztvevőket. A gyerekek játékos formában különféle 
képzőművészeti technikákat ismerhetnek meg, az alkotónapok 
témáját a képtár gyűjteménye és időszaki kiállításának anyaga adja. 
További információ a programról a paksikeptar.hu oldalon olvasható. 

Fizikatanárok számára szervezett 
bemutatóval zárult az Atomener-
getikai Múzeum programsoro-
zata, amellyel a Múzeumok Őszi 
Fesztiváljához csatlakozott. A 
pedagógusokat egy késő délutá-
ni összejövetelre hívták, ahol az 
Energetikai Szakközépiskola fizi-
ka szakos tanára, Krizsán Árpád 
mutatott be látványos, attraktív 
kísérleteket. Mint lapunk kérdé-
sére elmondta, tapasztalata az, 
hogy a fiatalok érdeklődését nem 
egyszerű felkelteni a műszaki tu-
dományok iránt, ennek lehet egy 
módszere a tanári, tanulói kísér-
let. Az Atomenergetikai Múze-

um mostani kezdeményezése  
A fizika nagyszerű, mert egyszerű 
címet viselte, a világhírű tudóst, 
Teller Edét idézve. A program 
nem erre az egy alkalomra ké-
szült, az ESZI egy komplett kísér-
letsorozatot állított össze, amelyet 
az Atomenergetikai Múzeum 
múzeumpedagógiai programjá-
nak részeként a paksi járás és a 
TEIT-települések diákjai láthat-
nak. Krizsán Árpád rámutatott, 
az általános iskolai tananyagot 
alapul véve hetedik-nyolcadik 
osztályosok számára készült a 
tematika, amely nem kizárólag az 
atomenergiára fókuszál.           -vt-

Programokban gazdag az ősz a múzeumban

A fizika nagyszerű, 
mert egyszerű

Fedjen aranyszövetű kelme… címmel alkotópályázatot 
hirdet a Paksi Városi Múzeum, amelyre bárki jelentkezhet 
egyénileg, csoportosan vagy családdal. A feladat alaposan 
megismerni a római kori öltözködést, majd újratervezni a di-
vatot. Lehet készíteni felöltöztetett bábot, római babát, jelmezt, 
ékszert, cipőt, vagy akár rajzolni, a megvalósítás módjának csak 
a pályázók fantáziája szabhat határt. A lényeg, hogy az elkészí-
tett pályamunka római stílusjegyeket hordozzon. A jelentkezés 
és egyben a pályamunkák leadásának határideje 2013. nov-
ember 4. Az alkotásokból kiállítást rendeznek a múzeumban, 
amelynek eredményhirdetéssel egybekötött megnyitóját 2013. 
november 15-én tartják.   
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Újabb állomásához érkezett a 
Szomszédoló, ez alkalommal 
Tengelic vendégeskedett Pak-
son. A régi-új szomszédságban 
élők gazdag programmal érkez-
tek a Csengey Dénes Kulturális 
Központba, hogy megmutassák 
településük értékeit.

Az első Szomszédolót három év-
vel ezelőtt rendezték, hogy a kör-
nyező településeknek lehetősége 
nyíljon a bemutatkozásra. Első-
ként Németkér, majd Györköny 
vendégeskedett Pakson, idézte 
a rendezvény eddigi történetét 
Bodó Katalin. A kistérségi köz-
művelődési referens elmondta, 
hogy a szomszédolás alkalmával 
minden település szabad kezet 

kap a bemutatkozásban, aminek 
korlátot csak a központban ren-
delkezésre álló hely szabhat. Idén 
a paksi járásban új Tengelic mu-
tatkozott be. Gáncs István polgár-
mester kiemelte, hogy településük 
paksi járáshoz csatolása újdonság 
ugyan, ám a történelmi, földrajzi 
adottságnak köszönhetően a kap-
csolat, szomszédság régi. Hozzá-
fűzte, fontos számukra a jó szom-
szédság, amiért mindent meg is 
tesznek, jó kapcsolatokkal ren-
delkeznek a paksi és a szekszárdi 
járásban egyaránt. Tengelic egy 
élhető, komfortos, békés település, 
jó a közbiztonság, az emberek sze-
retnek dolgozni, becsületesen fize-
tik az adókat, és számítani lehet a 
civil közösségekre. 

A paksi bemutatkozásra elhoz-
ták helyi termékeiket, pékárut 
és húsárut. A Hotel Orchidea 
főszakácsa, Jilling Tibor egy helyi 
gasztronómiai különlegességet 
készített el: a tengelici kolbász-
levest, amiről elmondta, hogy a 
kolbász mellett fontos hozzáva-
lója a savanyú káposzta, az étel 
különlegessége pedig az, hogy 
sütőtökpürével sűríti. Az íny-
csiklandó levest először a tavalyi 
Kolbásztöltő- és Forraltbor-fesz-
tiválon tálalta. A hétéves múlt-
ra visszatekintő rendezvényt is 
megismerhették az érdeklődők 
a Szomszédolón képekben és fil-
men, ahogy a tengelici hétközna-
pokba is betekintést nyerhettek, 
de a település kiadványaiból is 

hoztak ízelítőt a szomszédolók. 
Bemutatkoztak helyi kézműve-
sek, valamint kulturális műsor 
is volt, amelyben tánccal, verssel, 
zenével, énekkel lépett a közön-
ség elé a Tengelici Mézeskalács 
Óvoda, a Tengelici Általános 
Iskola, a helyi gitár-, illetve cite-
raszakkör. A Szomszédolón az 
is kiderült, hogy a Szekszárdtól 
és Pakstól nagyjából egyforma 
távolságra fekvő Tengelic sajátos 
szerkezetű, mert a központi bel-
területet tizenegy külterület veszi 
körbe. A természeti környezetre 
is nagyon büszkék a helybeliek, 
ahogy a történelmi műemlékek-
re, kastélyokra, de ha valaki egy 
wellness-hétvégét tervez, akkor is 
kiváló úti cél Tengelic.      -gyöngy-

Befejeződött az idei ásatás Du-
nakömlődön, az egykori római 
kori temető területén. A Paksi 
Városi Múzeum feltárásán több 
mint negyven újabb sírra buk-
kantak, amelyek több mellék-
letet is rejtettek, illetve sikerült 
meghatározni a temető kelet-
nyugati kiterjedését. A mun-
kálatokat a Nemzeti Kulturális 
Alap pályázatán nyert forrásból 
és az önkormányzat támogatá-
sával végezték el. 

A római kori katonai erőddel 
szemben lévő dombon található 
az egykori római kori temető, ahol 
2009 óta folytat ásatásokat a városi 

múzeum. Az idei munkálatok 
kezdetén két kiemelt célt határoz-
tak meg. Egyrészt a tavalyi légi fel-
vételek nyomán újabb sírkamrák 
esetleges lokalizálását és feltárását, 
ami nem teljesült, másrészt a te-
mető kelet-nyugati kiterjedésének 
meghatározását, ami úgy tűnik, 
igen: egy széles, mély árkot tártak 
fel, amely nyugati irányban szinte 
bizonyosan a temető egykori hatá-
rát alkotta. Bár jellemzően kirabolt 
sírok találhatók a területen, azért 
pár bolygatatlanra is rábukkantak, 
amelyek rejtettek néhány mellék-
letet: övcsatot, koporsószegeket, 
egy erősen korrodált vaskést, 
nyakláncgyöngyöket, üvegtöre-

dékeket, és egy kiváló állapotban 
megmaradt ólommázas kerámia-
korsót. Nagy meglepetésre egy 
őskori (neolit) ház maradványaira 
is rábukkantak, amelyben római 
kori sírokat is feltártak, közöttük 
több bolygatatlant. Az egyik ilyen 
egy matrona (idősebb hölgy) 
nyughelye volt, amelyben a római 
korra jellemző viseletnek megfe-
lelő ékszereket is megtalálták: fül-
bevalót, gyűrűt, karkötőket. Egy 
másik sírban egy öt évnél fiatalabb 
gyermeket helyeztek örök nyuga-
lomra, akinek csontváza azonban 
már erősen elporladt. A sírfeltá-
rások során többládányi, a neoli-
tikumból való kerámiatöredék is 

előkerült, ezek olyan tárgyak ma-
radványai, amelyek természetesen 
a ház egykori berendezéséhez tar-
toztak. Ahogy azt már korábban 
megírtuk, a feltárások első két évé-
ben harminckilenc, tavaly pedig 
további közel negyven sírt találtak, 
közöttük három igazán különle-
geset, két eltérő típusú sírkamrát, 
illetve egy kriptát. A lelőhely érté-
két azonban nemcsak ezek adják, 
hanem az is, hogy a szokványos 
földsírtól a különböző típusú tég-
lasírokon át a koporsós sírokig a 
kor majdnem mindegyik sírtípusa 
megtalálható egy temetőben. Az 
ásatásokat folytatni szeretnék. 

Kohl Gyöngyi

Tengelic vendégeskedett a Csengeyben

Őskori ház maradványaira is bukkantak
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Hatodik alkalommal rendeztek programo-
kat szerte a világon a nemzetközi babahor-
dozó hét keretében. Pakson a kezdemé-
nyezéshez viszonylag korán, már 2010-ben 
csatlakoztak, azóta évről évre gazdagabb a 
program, nagyobb az érdeklődés. Peti Or-
solya védőnő, a Csengey Dénes Kulturális 
Központban tartott paksi program főszer-
vezője azt mondta, édesanyaként találkozott 
először a hordozással, amit három gyerme-
kénél ő is szívesen gyakorolt, mert sok-sok 
előnye van. Az egyre inkább előtérbe kerü-
lő „kötődő” nevelésnek, aminek egy másik 
jellemző eleme az igény szerinti szoptatás, 
a hordozás is meghatározó része. Nem di-
vathullámról van szó, bár akadnak, akik az 
egyre erősödő trendet követve döntenek 
úgy, hogy magukra kötik csecsemőjüket, 
gyermeküket, mondja Orsolya hozzáfűzve, 
hogy akár a kötődő nevelés elvét, akár mást 
vall egy szülő, egyaránt a gyermeke iránti jó 
szándék vezérli. Előbbinek szakmai tudása 
és tapasztalatai alapján számos előnyét so-
rolja a védőnő, aki felhívja a figyelmet arra, 
hogy nagy odafigyeléssel kell használni a 
hordozóeszközöket, amelyek palettája folya-
matosan bővül. A jól használt hordozó nem 
károsítja a baba egészségét, nem jelent rá ve-
szélyt, hangsúlyozta kiemelve, hogy azoknál 
a népeknél, ahol tradicionálisan alkalmaz-
zák ezt a módszert, ismeretlen a csípőficam.

Hordozni már az újszülöttet is lehet, de te-
kintettel kell lenni az édesanya állapotára. A 
babát, kisgyermeket háton, hason és csípőn 
is vihetik a szülők, hozzátartozók természe-
tesen az arra alkalmas eszköz használatával. 
Vannak, akik otthon, házimunka közben 
kötik magukra gyermeküket, aki így meg-
nyugszik, de ezzel együtt a mama mindkét 
keze szabad. Mások kiránduláson, túrán 
élnek ezzel a szabadsággal, míg akadnak 
olyanok is, akik a babakocsit szinte teljesen 
mellőzve, a mindennapos sétánál, bevásár-
lásnál is így közlekednek. A jó minőségű 
hordozó – mást pedig a szakember szerint 
nem szabad venni – igen drága, ezért a Pak-
si Babahordozó Klub igyekszik támogatók 
segítségével folyamatosan bővíteni eszköz-
tárát, hogy kölcsönadással segítse azokat 
a szülőket, akik a kezdeti lépéseket teszik 
meg. Szintén nekik jelent majd segítséget az, 
hogy rövidesen Pakson több képzett baba-
hordozási tanácsadó is lesz, hiszen helyben 
tartanak erre vonatkozó oktatást, amelyen 
több paksi védőnő részt vesz. 
A klub, ahol minden más gyermeknevelést 
érintő kérdés is terítékre kerül, hétfőn dél-
előttönként tíz órától tartja foglalkozásait, 
ahova várnak minden érdeklődőt. A Csen-
gey Dénes Kulturális Központban tartott 
összejöveteleken természetesen a babák is 
részt vesznek.                               Vida Tünde

A törvényi változás volt az ap-
ropója annak az óvodapeda-
gógiai konferenciának, amit 
a Magyar Óvodapedagógiai 
Egyesület paksi területi köre 
szervezett. Az óvodapedagó-
gusok előmeneteli rendszere, 
a pedagógus életpályamodell 
bevezetése, az új jogszabályok 
megfelelő működtetése mind 
izgalmas téma volt a fórumon, 
az előadó Fábián Katalin, a Ma-
gyar Óvodapedagógiai Egye-
sület elnöke volt. – Az utóbbi 
időben gyakorta változnak a 
jogszabályok. Az óvodára nincs 

külön törvény, csak a közneve-
lésre, ezért megkülönbözetett 
figyelemmel kell követnünk a 
vonatkozó előírások módosulá-
sát. Ez nem könnyű feladat, de 
azért vagyok itt, hogy segítsem 
átláthatóvá tenni a változásokat 
– mondta az elnök. Az országos 
egyesület paksi területi köre 
nyolc éve húsz fővel alakult, 
vezetője Jantnerné Oláh Ilona; 
célja a szakmai érdekképviselet, 
hogy minél több helyi óvoda-
pedagógus kapjon első kézből 
információt a törvényi változá-
sokról.                                    efgé 

Az olaszországi Riva del Gar-
dában rendezték meg októ-
ber közepén a X. Sul Canto 
in Garda nemzetközi kórus-
fesztivált, ahova a paksiak is 
beneveztek. A világ 18 orszá-
gának 36 kórusa fellépésével 
szervezett minősítő versenyen 
több kategóriában szerepel-
hettek az indulók. A Simon 
Péter karnagy vezette 21 fős 
Paksi Pedagógus Kamarakó-
rus a hagyományosan legne-

hezebbnek számító egyházi 
kategóriában mérette meg 
magát. A Santa Maria Assunta 
nagytemplomban zajló verse-
nyen a neves szakértőkből álló 
zsűri  ezüstdiplomával jutal-
mazta a paksiakat. 
Az itáliai versenyen való fellé-
pés Paks Város Önkormányza-
tának támogatásával valósult 
meg, a kórus utazásához hozzá-
járult az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. is.

Babahordozás: 
már újszülött kortól

Óvodapedagógiai
konferencia

Ezüstdiplomával 
tértek haza 
Olaszországból
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A hagyományt követve, a Te-
hetséges Paksi Fiatalokért Ala-
pítvány díjkiosztójával kez-
dődött az október 23-i városi 
ünnepségsorozat. Az alapítvány 
minden évben a tudomány, az 
anyanyelvi kultúra, a művészet, 
a tanulmányok és a sport terü-
letén kiemelkedő eredményeket 
elért fiatalokat és a velük foglal-

kozó felnőtteket, pedagógusokat 
díjazza. A paksi önkormányzat 
és az atomerőmű által közösen 
létrehozott alapítvány idei fel-
hívására összesen 72 pályázat 
érkezett. A kuratórium dönté-
se alapján harminc díjazottat 
szólítottak színpadra, akinek 
Hajdú János polgármester és dr. 
Kovács Antal, az MVM Paksi 

Atomerőmű Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója gratulált. Tell Edit 
alpolgármester önkormányzati 
díjat adott át Korpácsi Zsuzsá-
nak felsőfokú tanulmányok és 
Kovács Péternek tudományok 
kategóriában. Az alapítvány te-
hetséggondozásért elismerés-
ben részesítette Szimhardt Fe-
rencnét, az I. István Szakképző 

Iskolából. A díjazottak az erköl-
csi elismerés mellett anyagiban 
is részesülnek, amit az alapít-
vány alaptőkéjének kamatából, 
illetve a személyi jövedelemadó 
1%-ából befolyt összegből fi-
nanszíroznak. Ebben az esz-
tendőben hétszázezer forint állt 
rendelkezésre.

Kohl Gyöngyi

Hermán Judit a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola 
hatodik osztályos tanulója. Több 
szép versenyeredménnyel büsz-

kélkedhet: matematikából a Kal-
már László matematikaverseny 
országos döntőjébe jutott, két 
másik megméretésben megyei 
második, illetve harmadik he-
lyezést ért el, valamint a Simonyi 
Zsigmond helyesírási versenyben 
megyei harmadik lett. A szorgal-
mas tanulás mellett matematika 
szakkörre jár, illetve röplabdázik. 
Az általános iskola után a paksi 
gimnáziumban szeretné folytatni 
tanulmányait, kiemelt hangsúlyt 
fektetni a matematikára és az 
idegennyelv-tanulásra. Az alapít-
vány díja, amelyre osztályfőnöke, 
Jillingné Weisz Julianna nyújtot-
ta be a pályázatot, nagyon jólesik 
és nagy öröm Juditnak.      

Bodor Gábor már tudta, hogy 
emlékezetes pillanatok várnak 
rá a Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány díjkiosztó gáláján, 

hiszen volt már díjazott. Akkor 
tanulmányi eredményéért kapott 
elismerést az Energetikai Szak-
középiskola és Kollégium diákja, 
idén viszont csapattal. Pálfi Ni-
kolett, Tar József, Pere Szabolcs 
és Gábor, azaz az ESZI Gépész 
I. Csapata szakmai tanulmányi 
versenyen értek el megyei má-
sodik helyezést. Ezzel bejutottak 
az országos döntőbe, ahol szin-
tén második helyezéssel zártak. 
A végső tudáspróbán elméleti 
és gyakorlati, utóbbiak között 
biztonságtechnikai és mérési fel-
adatok vártak rájuk. A versenyen 
tanáruk, Kocsmár István ösztön-
zésére indultak el, és az ő segítsé-
gével készültek fel.

A 2013-as év díjazottjai:
Bauer Lujza
Borbély Andrea Éva
Szimhardt Ferencné
Vak Bottyán Gimnázium  
V. korcsoportos fiú kosárlabda-
csapata
Bor Julianna
Donkó Anna
Benedeczky Lehel

Makovinyi Dorottya
Berkó Barbara
Hermán Judit
Tumpek Lili
Zántó Réka
Racskó Eszter Hanna
Szabó Dóra
Paksi Sportegyesület Ritmikus 
Gimnasztika B. kezdő junior 
csapata

Energetikai Szakközépiskola és 
Kollégium ritmikusgimnasztika 
-csapata
Griezer Fanni
Fritz Bálint
Deákcsajok
Papp Zoltán
Száraz Alexandra
Pálfi Nikolett
Tóth-Albert Tibor

Hernádi Nikolett
Szlanyinka Dóra
Rácz Anikó
Ledneczky Zoltán
ESZI Gépész I. Csapat
ESZI Lány Floorball Csapat V. 
korcsoport
ESZI Lány Floorball Csapat VI. 
korcsoport

Ifjú tehetségeket jutalmaztak

 Paksi Hírnök, 2013. október 25. n 13



Legyen idÉn oKoS KertünK!
fenntartható, környezetbarát, vegy-
szerekben szegényebb, helyi faj-
tákkal, felhasznált csapadékvízzel, 
komposztálással és éneklő mada-
rakkal

6. lépés:  
Mindenhova az odaillőt!

tudta, hogy ma a 3000 táplál-
kozásra alkalmas növényfaj is-
mert, jelenleg csupán mintegy 

20 növényfaj biztosítja az em-
beriség növényi táplálékának 
80%-át? ez a negatív folyamat 
háttérbe szorítja a tájfajtá-
kat, holott ezek egy-egy adott 
tájegység helyi specifikuma-
ihoz, a klimatikus, talajtani 
és hidrológiai változásokhoz 
alkalmazkodva biztosították 
a gazdálkodás kockázatainak 
csökkentését. termesztésük 
olyan gazdálkodási rendszerbe 
illeszkedett, amely a táj ökoló-
giai adottságaiból, a környezeti 
feltételekből indult ki.
A tájfajták alkalmazása nem 
egyszerűen egy megőrzési te-
vékenységet jelent, hanem az 
egész életmódot, a gazdálko-
dást, és az élelmiszerekből törté-
nő esetleges önellátást egyaránt. 
Megjelenhet és meg is jelenik a 
helyi termék, felbukkan a helyi 
recept, ami a térségre jellemző 
alma, körte, vagy akár szőlő és 
egyéb gyümölcsfajtákból olyan 

sajátos termékeket állít elő, ami 
országos viszonylatban is igazán 
egyedi tud lenni.

Figyeljünk a tájfajtákra!
• ezek a növények nem egységes 
terméseket hoznak, de ne feled-
jük, nem attól lesz jó a zöldség 
és a gyümölcs, hogy minden da-
rabja egyforma. A változatosság 
fontos, és tudták ezt elődeink is, 
amikor gyakran a szép külalak 
ellenében válogatták össze az 
ellenállóbb, bővebben termő faj-
tákat.
• ismerjük meg az elődeink által 
helyben használt fajtákat, és tele-
pítsük újra. Érdemes megszívlelni 
a művelési tanácsokat is, hiszen 
sokszor azzal együtt érhetjük el a 
legjobb eredményt.

• Mivel a tájfajták az adott he-
lyen fejlődtek, termesztésük 
során kevesebb beavatkozásra 
lesz szükségünk. A termés ráadá-
sul nagyobb beltartalmi értékű, 
egészségesebb.
• Mindig válasszunk helyi, szezo-
nális élelmiszert, így egészsége-
sebb táplálékhoz jutunk.
• országszerte több génbank is 
őriz tájfajtákat, mint például a 
bogyiszlói paprikát, így biztosítva 
ezek fennmaradását. de igazán 
akkor őrizhetjük meg ezeket, ha 
termesztjük is.

több info a tájfajtákról és az okos 
kertről:facebook.com/kiskert, 
kiskert.szekszarditermek.hu

(X)

Okos kert lépésről-lépésre

Pakson nőtt fel, él és íjászkodik az 
atomerőműben három műszak-
ban reaktorszerelőként dolgozó 
Makai Róbert (37). Mintegy hét 
éve foglalkozik komolyabban íjá-
szattal. Hobbi szinten kezdte, az-
tán ahogy jöttek az eredmények, 
egyre több energiát fektetett bele, 
most már élsportszerűen űzi. Ha-
gyományos lovas íj kategóriában a 
magyar bajnokságon bronzérmet 
nyert, majd Koreában egy verse-

nyen ugyanilyen íjjal a 9. helyen 
végzett. Csigás íjjal magyar bajno-
ki hatodik, de neki a reflexíjászat 
fekszik. Mivel az íjász világszö-
vetség a barebow, csigás, vadász 
és longbow íjakat ismeri el (a ha-
gyományos lovas íjat nem), ezért 
az utóbbit választotta. Szardínia 
szigetén október 8-12. között ren-
dezték az íjász világbajnokságot, 
melyen a magyar válogatott tagja-
ként vett részt.
– Mondjon egy pár szót a fegy-
veréről!
– Amivel én lövök, az angolszász 
tradicionális hosszú íj, a longbow. 
A puskák előtt ez volt a csúcsfegy-
ver, a lovagi páncélt átlőtték vele. 
Az enyém 47 fontos, a közép-
korban 100-120 fontossal lőttek 
az angolok; a sírleleteken látszik, 
hogy mennyire deformálódott az 
egyoldalú terheléstől az íjászok 
csontozata. A francia király ren-
delte el abban az időben, hogy az 
elfogott angol íjászok középső uj-

ját le kell vágni, hogy ne tudjanak 
többé nyilazni. A középső ujj fel-
mutatása akkoriban kezdődött, az 
is csúfolódást jelentett, csak éppen 
másképp, mint ma, a regék szerint.
– A magyar válogatott tagjaként 
részt vett a szardíniai világbajnok-
ságon. 
– A válogatottba kerülésért egy 
Grand Prix-sorozatot kellett tel-
jesíteni, ami ötfordulós volt, és 
fordulónként két versenyből állt. 
Tavasszal az Európa-bajnokságon 
ezüstérmes lettem, a terem ob-n 
18 m-es távon szintén ezüstöt sze-
reztem (tavaly óta ebben a szám-
ban én tartom a magyar csúcsot 
474 ponttal), a 3D-s GP-n ezüstöt 
nyertem, a terep ob-t megnyer-
tem és augusztusban a 3D-s ob-n 
is első lettem. Ezután hívtak meg 
a válogatottba.
– Milyen volt élete első világbaj-
noksága?
– A versenyen 28 ország 265 íjá-
sza vett részt, az én kategóriám-

ban negyvenen voltunk, a világ 
legjobb longbow-sai. A lebo-
nyolítás nagyon gonosz, ami azt 
jelenti, hogy az első két napon 
mindenki lő minden célra, és a 
második nap után csak tizenhat 
jut tovább. A 16-os döntőbe a 7. 
legjobb eredménnyel kerültem 
be. Aztán jött a vízválasztó: ki-
jött, hogy még nincs nemzetközi 
tapasztalatom. Mentálisan fárad-
tam el: a tizenhat között tizenkét 
célra lőttünk egy vesszővel. A pá-
lya első felét fullra lőttem, és ott 
abban a pillanatban elkészültem 
fejben. Vagy azt hittem, hogy 
már megvan a nyolcba jutás? 
Lőttem két rosszat és már nem 
sikerült bekerülnöm a nyolcba. 
Úgy gondolom, elsőre ez nem is 
olyan rossz eredmény. Meggyő-
ződésem, hogy aki ott volt, az 
már nagyon jó lövő, és az nyert, 
aki a legjobban felkészült fejben. 
A következő cél a jövő évi észtor-
szági Eb.                     Kovács József

Három műszak mellett is pontosan céloz
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Jó napot, mi újság?

Kovács Tibor
Amikor az ezredfordulón ide-
került, nehezen találta meg 
Paksot a térképen Kovács Ti-
bor, a TelePaks Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. Mint mondja, egy 
évek óta megbízott vezető ál-
tal irányított, szétesőben lévő 
társaságot vett kézbe. Mára 
más kihívásokkal néz szembe 
a helyi tévé: az elmúlt években 
ugyanis új trend köszöntött a 
televíziózásra, annak társadal-
mi és kulturális szerepe radiká-
lisan átalakult: a műsorgyártás 
a megváltozott nézői szokások-
hoz igazodik, ennek megfelelő-
en erősödik az internetes, on-
line jelenlét, manapság ennek 
az elvárásnak kell megfelelni. 
2000-ben egy nagy létszámú 
csapatból maradt egy maroknyi 
kemény mag, amely mára ösz-
szeszokott, stabil gárdát alkot. 
A mindenkori változások elle-
nére a TelePaks a nagyvárosi te-
levíziókkal szemben nem gyár, 
inkább emberléptékű műhely 
maradt, létszáma, felszereltsége 
és funkciója sem összehasonlít-
ható az üzemszerű nagytelevízi-
ókkal. 
– Itt mindenki mindent csinál, 
ügyvezetőként nyaranta én is 
részt vettem a stúdióterek kiala-

kításában, magunk falaztunk és 
kőművesedtünk, hogy a TelePaks 
elnyerje jelenlegi formáját. Min-
dent magunk álmodtunk meg 
és építettünk fel, de ettől volt ez 
szép – mesél Kovács Tibor a kez-
detekről. Nemrégiben a digitális 
átállásra való felkészülés adott 
feladatot a kistérségi televízió-
nak. Az ügyvezető elmondta, a 
digitális átállás a rendszertech-
nikát nem érintette, a magnók, 
kamerák, adáslebonyolító eszkö-
zök a digitális adásnak megfelelő 
HD-minőségűek, ám a felszerelés 
másik része még hagyományos, 
felújításra vár. Hozzátette, a di-
gitális adásvétel a nézők részéről 
is kívánt némi felkészülést. Az 
országos HD-csatornákat sugár-
zó televíziós adó Sárszentlőrinc-
Uzdon van, a másik, ami a kis-
térségi adást szolgáltatja, a vele 
szemben lévő Dunakömlődön 
található. Ahhoz, hogy mindkét 
adó csatornáit foghassák a nézők, 
a meglévő tető- vagy szobaanten-
na mellé egy másik felszerelése is 
szükséges az aktuális vételi irány-
nyal ellenkezően. A kettő együtt 
egy kábelen csatlakoztatható a 
set-top-boxba és ennek eredmé-
nyeként mindkét adó csatornái 
foghatók. 

A TelePaks azon nézők igényeit 
is kielégíti, akik a hagyományos 
televíziózással szemben inkább 
interneten követik az adáso-
kat, mondja Kovács Tibor. A  
paks.hu oldalra a kistérségi tévé 
összes paksi híradós anyaga 
felkerül, a TelePaks Youtube-
csatornáján már közel másfél ezer 
videó található. Fontos mérföldkő 
lesz a tévé életében a Paksi Digi-
tális Archívum keretében több 
ezer régi anyag nagyközönséggel 
való megosztása is. Egyelőre az 
archiválás háttérmunkája zajlik, 
de az ügyvezető úgy véli, óriá-
si lépcső a televíziózás életében, 
hogy a városról készült anyagokat 
bárhol a világon figyelemmel kö-
vethetik majd. – Ez azért is nagy 
durranás, mert alapvetően divat-
ja van a retrónak, a régi emlékek 
felelevenítése megszépíti a múltat, 
amely különösen izgalmas, ha ezt 
mozgógépekkel tehetjük meg. A 
régi bokszmérkőzések hangulata 
vagy akár a hajdani szépségkirály-
nő-választások felidézése nagyon 
izgalmas lesz – véli az ügyvezető 
hozzátéve, hogy mindezt New 
Yorktól Melbourne-ig minden 
paksi világutazó láthatja. Világjáró 
ember lévén Kovács Tibor maga is 
tudja, mekkora érték, ha az ember 

az otthonától távol is hazakacsint-
hat. A televízió ügyvezetője hátul-
gombolós kora óta tengerész akart 
lenni, még pici gyerekkorában 
dunai hajós rokona mesélt neki él-
ményeiről, amit tátott szájjal hall-
gatott. Ettől kezdve úgy irányította 
az életét, hogy hajóra szállhasson. 
A műszaki egyetemen MAHART-
ösztöndíjas lett, gyakorlatait a 
tengeren töltötte, majd hét évig 
hajózott: Ausztrália kivételével az 
egész világot bejárta. Ám amikor 
egy televíziós szakkör öt tagjá-
val közvetlenül a rendszerváltást 
követő időben, amikor gomba-
mód alakultak meg a nagyvárosi 
televíziók, lehetőséget kaptak a 
szombathelyi tévé megalapítására, 
gondolkodás nélkül otthagyta a 
tengerészéletet. Szinte a semmiből 
hozták létre annak szakmai hát-
terét, majd amikor már zökkenő-
mentesen folyt a munka, váltott a 
Duna Televízióhoz. Volt burgen-
landi és nyugat-dunántúli tudósí-
tó, de 2000-ben szívesen pályázott 
a paksi igazgatói álláshirdetésre. 
Azóta mind az emberléptékű tele-
víziót, mind a barátságos kisvárost 
megszerette és a televíziózásnál 
nagyobb örömmel csak fekedi há-
zának gondozása tölti el.                             

Matus Dóra
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Sportos famíliák

A Csoknyai család
Ha e sorok írója nem tudná, hogy egy pak-
si háztömb harmadik emeleti lakásában 
élő sportos paksi famíliához látogat, akkor 
a megadott cím akár egy olasz családé is 
lehetne. A Csoknyai-rezidencia előtt állva 
az ajtó résein erőteljes hangzavar szűrődik 
kutyaugatással, Balázs, László és Ákos or-
gánuma pedig összetéveszthetetlen. Belép-
ve az étkezőbe azonnal hellyel kínálnak és 
már mesélnek is. Van miről. A 27 éves Ba-
lázs az MVM-Paks labdarúgócsapatának 
kapusa, mint az ifjoncok rangidőse, máris 
magához ragadja a szót. 
– Gyerekkoromban cselgánccsal kezdtem, 
de Magyar Ákos barátom megkérdezte, 
nincs-e kedvem focizni az Atomerőmű SE 
korosztályos együttesében. Miért ne, gon-
doltam, és nyolcévesen lementem a tré-
ningre, Orosz József edző a kapuba állított, 
és azóta ezen a poszton szerepelek – meséli 
a hálóőr, aki a Paks–Pécs–Baja–Paks „út-
irányon át” érkezett az NB I-es kerethez. 
Lacika (hiszen testvérei így hívják a 26 éves 
középső fivért, a londoni olimpia 81 kilo-
grammos kategóriájának 9. helyezettjét) 
sportágválasztása egyszerűbb volt. Az óvo-
dában csoporttársai kárára már erejét fitog-

tatta, Dobai László, az ASE dzsúdóedzője 
invitálásra judogit húzott, azóta a tatamin 
„vagánykodik”. Ákos 23 éves, a testvéreket 
követve előbb futballozott, majd cselgán-
csozott, ám térd-  és egy súlyos gerincsérü-
lése miatt visszatért a labdarúgáshoz. Jelen-
leg kedvtelésből sportol, a Gyapa Derbi SE 
megye hármas egyletében. 
– Ákos nagyon ügyes dzsúdós volt, minden 
tehetsége és szorgalma megvolt ahhoz, hogy 
jobb legyen, mint én. Sajnos nem így ala-
kult – folytatja Lacika. A komoly hangvétel 
tizedmásodperc alatt tovaszáll, folytatódik 
a sztorik végeláthatatlan sora, a különböző 
sportos és nem sportos történetekkel, ha-
talmas nevetésekkel, zrikálásokkal. Egymás 
meccseit folyamatosan követik, de a maxi-
mális győzni akarás miatt ritkán a helyszí-
nen. Pszichésen nincsenek erre felkészülve 
még a televízióban, felvételről menő esemé-
nyeknél sem. Édesanyjukhoz fordulok, aki a 
konyhapulton ül, de még mielőtt kérdezhet-
nék, a srácok máris vigyorogva harsogják.
– Ő egyenesen ki van tiltva! – Így ezt a té-
mát nem is firtatom tovább… 
Zsuzsa is aktív sportmúlttal rendelkezik, 
kosárlabda és kézilabda volt a választott 

sportága, az erőt viszont édesapjuktól örö-
költék a gyerekek. A válás után Balázs lett 
a „családfő”, a két fiatalabb testvér hallgat a 
tapasztaltabb bátyra. 
– A legnagyobb büntetés az volt a gye-
rekeknek, ha nem mehettek edzésre, de 
mindig megtaláltuk az arany középutat 
a tanulásban és a sportolásban. Boldog 
vagyok, hogy sikeresek, szerintem azt a 
mozgást választották, amelyikben a leg-
jobbak lehetnek. – A közös, családi nya-
ralások már csak az emlékekben élnek, a 
vasárnapi húslevest viszont, ha tehetik, 
együtt fogyasztják. Balázs Pakson tervezi 
a letelepedést és edzőként segítené a jövő 
kapusainak fejlődését. Lacika a követke-
ző években egy világversenyen szerzett 
éremmel hálálná meg a sok munkát edző-
inek és a támogatást ismerőseinek. Ákos 
életében a munkahely az első, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt.-ben bizonyít, mert 
a sport megtanította arra, hogy minden-
hol 100%-ot kell teljesíteni. Ők voltak 
tehát Csoknyaiék, a temperamentumos, 
harsány, vidám, de a sportban tréfát nem 
ismerő paksi „olasz” család…

Faller Gábor

Csoknyai Balázs az MVM-Paks labdarúgócsapatának kapusa; Csoknyai László dzsúdós, olimpikon, számos ragyogó eredményéről beszá-
molhattunk már; Csoknyai Ákos a megye háromban futballozik.
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Paksi halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja  

rendezvények szervezését akár 150 főig. Családi ünnepségek, keresztelő,  
ballagás, lakodalom, vállalati ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Eddig hibátlan

Mi az a trx?

Négy forduló után veretlenül 
vezeti a bajnoki tabellát az ASE 
NB I-es férfi kosárlabdacsapata. 
A Gesztenyés úti, Nyíregyhá-
za elleni magabiztos 116-76-os 
győzelem megadta az alaphan-
got a második fordulóbeli, Kör-
mend elleni mérkőzésre. A vasi 
határvárosban azonban már ne-
hezebb feladat várt a piros-ké-
kekre. Aki már járt abban a csar-
nokban, tudja, milyen nyomás 
nehezedik a vendégcsapatra. Az 
első félidő végén még a hazaiak 
vezettek hét ponttal, rendre ki-
maradtak a paksi hárompontos 
kísérletek. A harmadik negyed-
ben már jobban céloztak a fiúk, 
és a 30. perc végére a vezetést is 
átvették Eilingsfeldék. Az utol-
só felvonásban már nem bírta 

a tempót a Körmend, a vége: 
Inkognito Fashion Körmend 
BC–Atomerőmű SE: 68-78. 
Paksra látogatott a következő 
ellenfél, a tavalyi negyedik he-
lyezett Kaposvár, akit felkészü-
lési mérkőzésen már legyőztek 
Braniszlav Dzunics tanítványai. 
A vendégek az első negyedben 
még jól tartották a lépést, de a 
félidőre már tíz pont fölé nőtt 
az ASE előnye. A harmadik 
etapban még volt egy fellán-
golása Fodoréknak, de az utol-
só tíz percben állva hagyta a 
KKK-t a paksi csapat, és ismét 
nagy különbséggel győzött: 
Atomerőmű SE–Kaposvári KK: 
97-73. 
A negyedik fordulóban Szombat-
helyre utaztak Kovács Ákosék, a 

még nyeretlen Falco ellen nehéz 
mérkőzésre lehetett számítani. 
A vendéglátók kezdtek jobban, 
hét ponttal léptek el a tizedik 
perc végére, de a feljavuló véde-
kezésnek és a pontosabb dobá-
soknak köszönhetően két pontra 
felzárkóztak Jonesék a félidőre. 
A harmadik felvonásban fej fej 
mellett haladt a két társaság, az 
utolsó negyedre maradt a döntés. 
Szívósan harcolt a hazai csapat, 
de az ASE ezúttal is jobban bírta 
fizikailag és idegileg is a végjá-
tékot, és megnyerte ezt a fontos 
mérkőzést: Falco KC Szombat-
hely–Atomerőmű SE: 68-75. 
A négy győzelem tapasztalatai-
ról Braniszlav Dzunics vezető-
edzőt kérdeztük:
– Elégedettek a rajttal?

– Teljesen elégedettek lehetünk 
azzal, hogy négy mérkőzésből 
kihoztunk négy győzelmet, úgy, 
hogy Körmenden és Szombat-
helyen is sikerült nyernünk. Van-
nak dolgok, amiket még jobban 
kell csinálnunk. Néha olyan hi-
bákkal játszottunk, amiket kicsit 
komolyabb szituációkban, erő-
sebb ellenfelek ellen nem lehet 
büntetlenül megtenni.
– A szurkolók körében már mo-
rognak Summers teljesítménye 
miatt. 
– Nemcsak a szurkolók morog-
nak, hanem mi is. Már két hete 
hogy itt van, és nem úgy teljesít, 
ahogy elvárjuk tőle. Még tart a 
türelem, meglátjuk a következő 
meccsen, de mindenképpen ja-
vulnia kell.                             (joko)

A betűszó jelentése: teljes testtel végzett 
ellenállásos edzés (Totalbody Resistance 
Exercise). Eszköze egy könnyen hordozható 
hevederrendszer, ami mobil edzőteremként 
használható. Az edzés jellemzője, hogy a fel-
használó kezét vagy lábát egy felfüggesztési 
pont tartja, miközben a másik végtaggal a 
talajon támaszkodik. Ellenállásként a saját 
testsúlyát használja, az intenzitást a test ta-
lajjal bezárt szöge, illetve a stabilitás adja. Al-
kalmazható bárhol, bármilyen fittségi szinten 
és célhoz. Használatával erőt, állóképességet, 
koordinációt, hajlékonyságot lehet fejleszte-
ni. Az amerikai haditengerészet elit alakula-
tánál fejlesztették ki az ezredfordulón.
– A TRX körülbelül négy éve jött be Magyar-
országra, a kosárlabdacsapatnál három éve 
használjuk – árulja el ifj. Morgen Frigyes, az 
ASE erőnléti edzője, testnevelő tanár, testépí-
tő, aki fitnesz- és trx-oktatói végzettséggel is 
rendelkezik. – Minden izomcsoportot meg 
lehet vele dolgoztatni, vannak bejáratott gya-
korlatok, az edző dönti el, mire használja, mit 

szeretne fejleszteni. A gyakorlatok számát 
tekintve a határ a csillagos ég, a különböző 
húzások, tolások, kitörések, amiket a TRX-
szel végez a játékos azért jók, mert a saját 
testét használja, és ez jelenik meg a pályán is. 
Nagyon sok egylábas erősítő gyakorlat van, 
amit hasznosítani lehet, mert szinte minden 
egyes futó, ugró mozgás egy lábra történik, 
és ezt konditeremben nagyon nehezen lehet 
kivitelezni. A kosárlabdában a TRX-szel vég-
rehajtott gyakorlatok bizonyos szempontból 
leképezik a kosárlabdázó mozgását is, így ezt 
úgynevezett funkcionális tréningként hasz-
náljuk. Ezenkívül a mindennapi életben egy 
átlagember is dolgozhat vele az edzettségi 
állapotától függően. A felfüggesztési ponttól 
való távolság határozza meg a gyakorlat ne-
hézségét: ha közel áll, sokkal nehezebb, ha 
távolabb, egy hatvanéves is el tudja végezni 
ugyanazokat a gyakorlatokat, mint egy spor-
toló. Edzéseken kívül használható még reha-
bilitációra és prevencióra is – tette hozzá ifj. 
Morgen Frigyes.                            Kovács József
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Nagyüzem az ökölvívóknál

Gyutai Adrián magyar bajnok

Közel tíz év után idén fordult elő újra, hogy 
ifjúsági válogatott versenyzőt adott a Paksi 
SE ökölvívó szakosztálya. A 49 kg-os súly-
csoportban versenyző Horváth Patrik élt is 
a lehetőséggel: a hollandiai Európa-bajnok-
ságon az ötödik, pontszerző helyet szerezte 
meg. Az év során több emlékversenyen is jól 
szerepeltek a paksi bunyósok, a különböző 
versenyeken tizenhat igazolt öklöző lépett 
szorítóba, amúgy harmincnál is többen láto-
gatják az edzéseket. Az országos bajnokságok 
sora szeptember utolsó hétvégéjén  Budapes-
ten a serdülő ob-val indult. A viadalon 55 
klub 144 versenyzője lépett ringbe, a népes 
mezőnyben a Paksi SE három versenyzővel 
képviseltette magát. Líbor Sándor (44,5 kg) 
és Horváth Jenő (68 kg) ezüstéremmel tért 
haza. Rá két hétre, a junior ob-ra két öklözőt 
nevezett a Paksi SE, mindketten helyezetle-
nül zártak. 

A Paksi Hírnöknek Kajtár László vezetőedző 
vont mérleget. – Az ifjúsági ob-nak nagyobb 
reményekkel és öt versenyzővel vágunk neki, 
Horváth Patrik kimagaslik a súlycsoportjá-
ból. A 81 kg-ban versenyző Benkő Norbi is 
meghívót kapott az ifi válogatottba – nem 
ő az első számú versenyző ebben a súlycso-
portban –, jó sorsolás esetén a döntőig me-
netelhet. A másik három versenyzőnk sem 
teljesen esélytelen, okozhatnak meglepetést. 
Mint ismeretes, utánpótlás-nevelő szakosz-
tály vagyunk, munkahelyet nem tudunk adni, 
de december elején a felnőttek között három 
versenyzőnk lép a kötelek közé az ob-n. Ta-
valy Sárközi Béla 56 kg-ban nagyon jól szere-
pelt, harmadik lett, idén súlycsoportot váltott, 
a 60 kg-os mezőnyben kell vele számolni. Jó 
lenne, ha idén még fényesebb érem kerülne 
a nyakába. Remélem, jól fog szerepelni 75 
kg-ban Balogh Gábor, aki a különböző kor-

csoportokban éveken át az élmezőnyhöz tar-
tozott. Ő egy időre abbahagyta a tanulást az 
új munkahely miatt, de újrakezdte, és az idén 
több emlékversenyről már győztesen jött haza. 
Horváth Mátéban is bízom, ő olyan verseny-
ző, aki ha kell, „meghal” a jó eredményért.                                                                                                
A munkához a feltételek adottak, jelenleg az 
ökölvívócsarnokban a vizesblokk és az öltöző 
felújítása zajlik, és új szaunát kapunk. A tavalyi 
jó eredményeinkért idén a Magyar Ökölvívó 
Szövetségtől pályázaton kívül kaptunk három-
százezer forintot, ezenkívül pályázaton is sike-
rült nyernünk négyszázezret. Ezt szerelésre és 
versenyeztetésre fordítottuk: új garnitúra me-
legítőt vettünk, valamint fejvédőket, fogvédő-
ket és bandázst. Az új szabályok miatt a felnőtt 
60 kg-os súlycsoport felett ezentúl már fejvédő 
nélkül és 12 unciás kesztyűvel bokszolnak a 
versenyzők, ezért új kesztyűket is kellett vásá-
rolnunk – mondta el a vezetőedző.            -joko-

Idén először indult a 
Superstock 600 kategóriá-
ban Gyutai Adrián és rögtön 
megnyerte a magyar bajnoki 
címet, az Alpok-Adria bajnok-
ságban pedig második helyen 
zárt. A paksi motorversenyző 
korábban a 125 cm3 kategóri-
ában 2010-ben már nyert ob-t, 
tavaly pedig 125GP-ben az Al-
pok-Adria összetett első helye-
zettje volt.

– Úgy tűnik, jól sikerült a kategó-
riaváltás.
– A Superstock 600 a 125 cm3 
után a következő lépcső. Mivel 

ott már nem tudtam volna to-
vábblépni, hiszen az új Moto3-
as motorok (ez váltotta fel a 125 
cm3-et, ezek 250 cm3-es négy-
ütemű motorok) kétszer any-
nyiba kerülnek, mint az elődeik, 
így egy erősebb bajnokságban 
indulni sem olcsó, muszáj volt 
váltani. De nem bántam meg, 
jól döntöttünk, amikor a követ-
kező lépcsőfokra léptünk.
– Melyik volt az idei legemlékeze-
tesebb verseny?
– A szeptemberi Alpok-Adria 
futam, amikor mindkét nap 
sikerült megszereznem az első 
rajtkockát és mindkét napon 

dobogós lettem. Ezenkívül itt 
megnyertem mindkét magyar 
bajnoki futamot, és ezt sikerült 
megismételnem a múlt heti 
utolsó fordulón, ahol bebiztosí-
tottam az év végi első helyemet. 
Emlékezetes volt még a nyári 
csehországi Mostban rendezett 
futam, amikor megszereztem 
az első dobogót az Alpok-Adri-
ában. Akkor is nagyon boldog 
voltam. 
– Idén a spanyolországi Albacete-
ben rendezték az Európa-bajnok-
ságot. Tizennegyedik, pontszerző 
helyen végeztél. Elégedett vagy?
– Egy picit csalódott vagyok, 
mert egy-két hellyel előrébb is 
végezhettem volna, ha az elején 
jobban sikerül a versenyzés, de 
végül is nem volt rossz. Mint 
minden évben, idén is nagy 
hátránnyal érkeztünk, bár a 
motorok között ebben a kate-
góriában nincs nagy különbség, 
viszont a versenyzők és a csa-
patok színvonala igen magas, 
szinte olyan, mint a világbaj-
nokságon. Ennek ellenére sze-
rintem nem sikerült rosszul a 
futam, a köridőm a versenyben 
kb. két másodperccel volt las-
sabb, mint az első 4-5 verseny-

zőé. Ez az, amit le kell dolgoz-
nom a következő évben, hogy 
év végén már közelebb lehessek 
az elejéhez. Ez azt jelentené, 
hogy megint rengeteget tudnék 
fejlődni. 
– Hogyan értékeled a szezont?
– Úgy érzem, sikerült sokat fej-
lődnöm és hozzászoknom az új 
kategóriához. Ez volt az elsőd-
leges célom, de még sokat kell 
dolgoznom, hogy nemzetközi 
szinten is ott legyek a legjob-
bak között. Új csapatomban, a 
Tomracing Motorsport Team-
ben is nagyon jól érzem ma-
gam, szeretném megköszönni 
menedzseremnek, szponzora-
inknak, a családomnak és min-
denkinek a támogatását.
– Felfigyeltek rád szponzorok, tá-
mogatók?
– Szerencsére sok szponzorunk 
van, bár egyikük sem rendel-
kezik hatalmas erőforrásokkal. 
De úgy vagyunk vele, hogy sok 
kicsi sokra megy, és idén moto-
roztam a legtöbbet a többi év-
hez képest, így nem panaszko-
dom. Ami a terveket illeti, pár 
héten belül már tudni fogom, 
hol indulunk jövőre.

Faller Gábor
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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

Nyitva tartás: 

H-V 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogatóközpont
(Szent István király út 35.)

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

30 hetes kendermagos 
jércék 1200 Ft/db

Fehér és kendermagos 
kakasok

(3 kg) 1500 Ft/db
Tel.: 70/215-0047

Paksi 
Gokartpálya
 

                

Helyszín:  
M6-os, Déli lehajtó előtt 
Érdeklődni 70/5830-023

Pontyra mentek a Füzesen

2013 métert 
futottak

Kilencvenhat órán keresztül 
hódolhattak szenvedélyüknek 
az ország különböző pontjai-
ról érkezett sporthorgászok az 
atomerőmű Füzes-taván az első 
VB Pecamánia bojlis találkozón. 
Pakson ez már a harmadik ilyen 
jellegű megmérettetés volt, az 
ötletgazda Gerzsei Zoltán, az 
Atomerőmű Horgászegyesület 
elnökségi tagja és Várszegi Ba-
lázs, a klub versenyhorgásza. 
– Angliából indult útjára ez 
a sport, ami ott nagyon régi 
múltra tekint vissza. Az első 
pontyhorgászatok még házilag 
készített etetőanyagokkal tör-
téntek. Angliára jellemző, hogy 

viszonylag kis mennyiségű hal 
van egy-egy tóban, a példányo-
kat szinte névről ismerik a pe-
cázók. Kifogásuk igazi vadászél-
ményt jelent a próbálkozóknak. 
Magyarországon az utóbbi 
években terjedt el a horgászat 
ezen ága – fogalmazott Gerzsei 
Zoltán. 
– Ez egy pontyozó módszer, a 
bojli egy golyóformájú csali, 
most csak ezzel a módszer-
rel lehet horgászni. A verse-
nyen sátrakat is felállíthattak 
a résztvevők, akik elektromos 
kapásjelzőt is használhatnak. 
Próbálnánk nagyobb példányo-
kat fogni, ami ebben a frontos 

időben nem nagyon sikerül, de 
a kishalak pótolják az élményt 
– tette hozzá Várszegi Balázs. A 
verseny az időjárás szempont-
jából változatos volt, szakadó 
eső, hatalmas szél, verőfényes 
napsütés mind a repertoár ré-
sze volt. A halak kapókedve is 
e szerint alakult. A 21 csapat 
közül egyetlen olyan társaság 
volt, amelyik nem fogott halat, 
az első Silverbaits Team viszont 
közel 141 kilogrammal győzött. 
Az összfogás végül 600 kilo-
gramm felett alakult, a legna-
gyobb halat, egy 11 kilogram-
mos pontyot a győztes egység 
szákolta.                                 efgé

A Magyar Diáksport Szövetség 
hetedik alkalommal szervezte 
meg a magyar diáksport nap-
ját. Idén először a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola 
is csatlakozott a programhoz, 
az intézmény diákjai és peda-
gógusai az Ürgemezőn 2013 
métert futottak. A sportnap kö-
zös bemelegítéssel kezdődött: a 
különböző gyakorlatokat Pető 
Renáta vezényelte a diákoknak, 
pedagógusoknak és a vállalko-
zó kedvű szülőknek. A progra-
mon élsportolók is részt vettek, 
Csoknyai László cselgáncsozó, 
valamint Boros Gergely kajakos.
Az iskola testnevelői összesen 
közel hatszáz diákot és kollégát 
mozgattak meg. A magyar diák-
sport napján országszerte több 
mint tízezren sportoltak.

-röné-
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Az őszi időszakban megélénkül 
a paks–biritói lőtér, ekkor ren-
dezik a Dr. Oláh László Emlék 
Lőversenyt és a Diana Sport-
lövész Klub családi napját. A 
komplexumot többnyire az 
egyesület tagsága használja, így 
a vezetés évente kétszer családi 
napra invitálja a tagokat, hozzá-
tartozókat, támogatókat. A hét-
végén több százan éltek a kínál-
kozó lehetőséggel, a lövészetre 
76-an neveztek, a kolbásztöltő 
versenyre tizenhat csapat jelent-
kezett.
Nickl László nemrég az oszt-
rák Eisenstadtban járt lövész 
Európa-bajnokságon. A paksi 
fegyveres fekete lőporos pisztoly 
kategóriában negyedik helyet 
szerzett, a különböző verseny-
számokban összesen 360-an 
indultak. 
– Magyarországot kilencen kép-
viseltük, a többség puska ver-
senyszámban indult. Pisztollyal 

először értünk el nemzetközi 
szinten jó eredményt, harmadik 
és negyedik helyezést, de a kova-
köves fegyverrel elért 11. pozí-
ciómra is büszke vagyok, ebben 
a számban 66 résztvevő volt – 
mondta el Nickl László. Nemes-

kéri Zsolt, az egyesület vezetője 
elégedetten szemlélte az esemé-
nyeket, a remek időnek és a ki-
váló szervezésnek köszönhetően 
mindenki jól érezte magát. Az el-
nök elmondta, 2010-ben komo-
lyabb fejlesztés történt a lőtéren, 

azóta kisebb munkák zajlottak, 
de egy nagyobb volumenű beru-
házás még várat magára. 
– Remélem, hogy a felújítá-
sokkal idén teljes egészében 
végeztünk, a jövőben anyagi 
forrásainkat a régóta tervezett 
újabb esőtető építésére tudjuk 
fordítani. A beruházás azért 
lenne fontos, mert csapadékos 
időjárás esetén is fedett helyen 
tudnának sütni-főzni a csapatok 
a rendezvényeinken – tette hoz-
zá az elnök. A családi nap végé-
hez közeledve díjazták a lövészet 
és a kolbásztöltés résztvevőit. A 
kispuska felnőtt kategóriában a 
nőknél Vassné Hanol Mariann, 
a férfiaknál dr. Orova Tibor dia-
dalmaskodott, az ifjúsági légpus-
kás mezőnyben Kuti-Horváth 
Gergő célzott a legpontosabban. 
A legízletesebb kolbászt a szigo-
rú zsűri értékelése alapján Hackl 
Béla és csapata készítette.

Faller Gábor

Nickl László nemrégiben nyolcadmagával lövész Európa-bajnokságon 
képviselte Magyarországot. A fekete lőporos pisztoly kategóriában ne-
gyedik helyet szerzett.

Töltöttek és lőttek


