Az, hogy az idei tanévet az alapítás hetvenéves jubileumának szentelik, azért
fontos C. Szabóné Kocsiczki Ilona igazgató szerint, mert így diákjaik jobban
megismerik a gimnázium hagyományait.
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Döntés után
Csatornavizsgáló kamerarendszer vásárlására és a volt dunakömlődi iskolaépület homlokzati
nyílászáróinak részleges cseréjére nyújt be pályázatot az önkormányzat a Jövőnk Energiája
Térségfejlesztési Alapítványhoz
– erről rendkívüli ülésen döntött Paks képviselő-testülete. Süli
János polgármester elmondta,
hogy az elképzelés szerint a kamerarendszer az önkormányzat
tulajdona lesz és a Mezőföldvíz
Kft. fogja üzemeltetni. A testületi döntéssel megpályázott öszszeg mintegy 11 millió forint, a
jóváhagyott önerő pedig vala-

mivel több mint 6 millió. A másik projekt a Béke utca 13. szám
alatti, helyi védelem alatt álló volt
dunakömlődi iskola épületeinek
részleges homlokzati nyílászárócseréjét, valamint az ennek során
esetlegesen szükséges utcafronti
homlokzatok javítását és színezését foglalja magába. A pályázott
összeg valamivel több mint 8, az
önerő pedig 2 millió forint.
Az ülésen jóváhagyták az atomerőmű-bővítésre való felkészülés jegyében Szekszárd és Paks
között kötött együttműködési
megállapodást. A települések a
gazdaságfejlesztés, a kultúra és a

szolgáltatások, valamint a turisztika területén kívánnak együttműködni. Nem kizárt, hogy a
későbbiekben más településekkel, például Kalocsával, Dunaföldvárral is létrejön hasonló
megállapodás.
Mindezek mellett arról is döntött
a grémium, hogy az Életfa Idősek
Otthona intézményvezetőjének
technikai okokból jövő év január 1-től 15-ig megbízzák Borbás
Lászlót. A Helyi Építési Szabályzat módosítása is a testület elé
került, mégpedig a Fehérvári úti
stadion megvalósítása kapcsán.
-kgy-

Közös gondolkodás
a város jövőjéről
Közös gondolkodásra hívja a városban élőket Süli János polgármester. Paksi esték címmel ezért
új sorozat indult, az első rendezvényen építészekkel együtt a városháza és a Táncsics park jövőbeni sorsára keresték a választ.
Paksi és környékbeli építészeket
vártak arra a rendezvényre, mely
a Paksi esték címmel elindított új
sorozat első állomása volt. – Nemcsak a kampányidőszakban szeretnénk tartani a kapcsolatot a helyiekkel, közösen kell ötletelnünk
arról, milyen legyen a jövőben

Paks – mondta el a kezdeményezés céljáról Süli János polgármester. Hozzátette: új lehetőségek
előtt áll a város az atomerőmű-bővítés kapcsán, bíznak benne, hogy
számtalan pénzforrás és azzal
együtt fejlesztési lehetőség is érkezik majd a városba. – Itt az idő,
hogy beszéljünk a jövőről és ne
csak azok, akik a hivatalban dolgoznak, hanem azok is mondják
el a véleményüket, akik épületeket, lakásokat terveznek Pakson.
A kollektív bölcsesség mindig
eredményesebb, mint a kisebb
csoportok munkája – fogalmazott
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Süli János. A városháza további
hasznosítása, az épület városban
betöltött szerepe és lehetőségei,
illetve a Táncsics utcai park sorsa,
kapcsolata a Dunával, a konzervgyári területtel – többek közt ezek
a témák kerültek fókuszba az első
fórumon. A hozzászólók között
volt, aki a jelenlegi városközponti
épületek megtartása és felújítása
mellett érvelt, és volt, aki szerint
új városházát kell építeni egy új
központ kialakításával a Táncsics
parkban. Felmerült ötletként egy
új tanuszoda építése is, kiegészítendő a gyógyfürdő kínálta
lehetőségeket. Az idő rövidnek
bizonyult a téma megvitatására.
A következő alkalomra meghívták azt a tíz, mesterképzésre járó
építészt, akik nyári kurzusukon a
paksi városfejlesztési lehetőségeket vizsgálták. A külsős szakemberek véleménye új ötleteket hozhat – hallhattuk. A tervek között
szerepel az építészeti beszélgetéseket követően a kultúra területén rejlő fejlesztési lehetőségek
megvizsgálása és az energetikával
kapcsolatos kérdések megvitatása
is. A Paksi esték alkalmai nyilvánosak, várnak minden érdeklődőt.
Dallos Sz.

A járásban is
megjelentek
a migránsok
Már a paksi járásban is megjelentek a migránsok: Dunaföldváron szeptember 17-én a
délutáni órákban a rendőrök
29 külföldivel szemben intézkedtek. A 23 férfi, három nő és
három kiskorú gyermek nem
rendelkezett okmányokkal, valamennyien szír állampolgárnak
vallották magukat. A 29 illegális bevándorló együttműködött
a hatósággal, őket a szekszárdi
rendőrkapitányságra előállították, ahol élelmet, vizet kaptak,
majd a szentgotthárdi gyűjtőpontra vitték őket, kaptunk
tájékoztatást Molnár Ágnestől,
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivőjétől.

Pályázat
Közzétette a védett épületek felújítási támogatására vonatkozó
II. félévi pályázati felhívását a
városépítő bizottság. A pályázat
október 1-31. között nyújtható
be, értékelésük november 15-ig
történik meg. A részletes pályázati felhívás megtekinthető a
www.paks.hu oldalon. Bővebb
felvilágosítás kérhető az elekne.
cs.eva@paks.hu e-mail címen és
a 75/500-561 telefonszámon, illetve személyesen a hivatal műszaki osztályán Elekné Csollány
Évánál. (II. emelet 224. irodahelyiség).

Fogadóóra
Fogadóóra címmel új magazin
indul a TelePaks Kistérségi Televízióban, amiben munkájukról
adnak számot a képviselő-testület tagjai. Az adások a televízió
Youtube-csatornáján is megtekinthetők, a belőlük készült cikkek – elsőként Bagdy Lászlóról
és Bana Jánosról – a Paksi Hírnökben is olvashatók.
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Fogadóóra

Bagdy László
– A négyes körzet nagy, ezért
nemcsak a havi rendes fogadóórámon találkozom az itt
élőkkel, hanem nap mint nap
személyesen vagy telefonon keresnek problémáikkal – mesélte
Bagdy László, a körzet képviselője a TelePaks Fogadóóra című
műsorában, a Sárgödör téren.
Azt mondta, legutóbb itt volt
bejáráson, hogy megoldást keressen a bejelentésekben megfogalmazott gondokra. Repedések
vannak a tér körüli vízelvezető
árkon, amik veszélyt jelentenek
az itt húzódó pincékre, hiszen
az esőzések akár pincebeszakadást is okozhatnak. Emellett
kérték a présháztulajdonosok a
kis tér padjainak állagmegóvását
is – mindkét ügyben közbenjár
Bagdy László. Érkezett olyan
ötlet is a képviselőhöz, hogy
legyen szilárd burkolattal borított a Sárgödör tér nagy terének
felső része, az alján egy kisebb
zöldterülettel.
– A Sárgödör tér fogadóképes
lesz a fesztiválokra. Kerttervezővel fogjuk keresni a megoldási lehetőségeket, készült egy
általános rendezési terv, biztos,
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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hogy lesznek változások a téren
– folytatta a képviselő, hozzátéve: ami nem megy idén, majd
elkészül jövőre, hiszen négy
évük van még ígéreteik megvalósítására. – A Kishegyi útra
kihelyezett guruló konténerekkel kapcsolatban is éppen most
keressük a megoldást – mondja. A társasházakban élők keresték fel a problémával, hogy a
guberálók kiborogatják a konténert, ami elfoglalja a parkoló
egy részét a 10/d ház előtt. – Át
fogjuk helyeztetni úgy, hogy a
szolgáltatónak is elérhető legyen és a megállóhelyeket se
foglalja el – ígérte meg Bagdy
László, aki ilyen esetekben,
vagy például ha egy fa ágai akadályozzák a parkoló használatát, mindig megpróbál az egész
lakóközösséggel
egyeztetni,
hogy mindenki számára elfogadható megoldás szülessen.
– Fontos a folyamatos kapcsolattartás a lakossággal. Nagyberuházásaink, így az idei négy
utcafelújítás előtt is lakossági
fórumokat szervezünk. Ez is
indokolta, hogy úgynevezett
in house szerződésekkel, helyi

vállalkozók bevonásával végeztessük az útrekonstrukciókat. Így egyrészt biztosított a
lakosság folyamatos tájékoztatása a munkák ütemezéséről,
másrészt nem fordulhat elő
még egyszer a Bercsényi utcai
eset. Itt közbeszerzési eljáráson
kiválasztott, külsős kivitelező
végezte a munkát, és ami hiba
előfordulhatott, az elő is fordult. Késett a beruházás, nem
megfelelő minőségben készült
el és még mindig nem zárult
le. – Az utcában élők türelmét
megköszönve a járda és a kapubejárók felújítását már helyi
vállalkozóval végeztettük el, a
munka a tervek szerint jövőre
az északi oldalon is megvalósul
– ígérte a körzet képviselője. A
jövő évi terveket sorolva a Hunyadi utca felújítását is kiemelte Bagdy László. Itt kész tervek
vannak, tavasszal elkezdődhet a
korszerűsítés.
A négyes körzet képviselője tanácsnokként, a városépítő bizottság elnökeként és a Néppárt
frakció vezetőjeként is segíti a
képviselő-testület
munkáját.
– Egy év alatt közel 120 határo-

zatot fogadtunk el és 29 új rendeletet alkottunk. A munka java
nem a testületi üléseken zajlik,
az előkészítés sokszor heteken,
hónapokon át tart. A döntéseket
előkészíti a frakció, megtárgyalják a szakbizottságok, csak ezt
követően kerülnek a testület elé.
Akadnak vitát kiváltó ügyek, de
mire döntenünk kell, egyetértés
alakul ki a frakcióban – mondja az elnök, aki arra is felhívta a
figyelmet, hogy megjelent a védett épületek felújítását támogató pályázat, ezúttal másfél millió
forint a keret.
Már megkezdődött a beruházási
tervek összegyűjtése a körzetekben, előkészítendő a következő
évi városi költségvetés összeállítását. – A teljes önkormányzati
ciklusra tervezünk, figyelemmel a választási ígéretekre és az
összvárosi érdekekre – hangsúlyozta Bagdy László. Hozzátette:
az év végéig minden körzetben
lakossági fórumot szerveznek,
hogy a paksi polgárok véleményét kikérve, velük együtt gondolkodva szülessenek meg a
jövő évi tervek.
Dallos Szilvia

Fogadóóra

Bana János
Szépen megújultak a tömbbelsők az ötös körzetben, de az
Építők útja, az Árnyas utca és
a Pollack Mihály utca hátsó részének korszerűsítése elengedhetetlen, szögezte le Bana János,
a körzet képviselője a TelePaks
Fogadóóra című magazinjában.
– Gyakran megkeresnek a körzet lakói azzal, hogy szeretnék,
ha minden utca egyformán szép
lenne. Ez hosszú távú feladat,
de elkezdjük a tervek elkészítését – fogalmazott a képviselő.
A
tömbbelső-rekonstrukciós
programot az Építők úti négy
háztömb mögötti terület felújításával szeretnék folytatni, emellett
a Tölgyfa utcai belső korszerűsítése, valamint a Pollack Mihály
utca előtti park megszépítése is
fontos feladat. A beruházásokat
folyamatában készítik elő, hangsúlyozta. A panelfelújításokat
tekintve is jól áll a körzet, a lakóházak nagy része megújult, azok
vannak vissza, ahol a lakók nem
tudtak megegyezni vagy nincs
pénzük az önrészre. Az energiatakarékos felújításokat támogató önkormányzati pályázatot
a tervek szerint jövőre is kiírja

a képviselő-testület – jelezte a
képviselő.
A Gesztenyés úti parkoló felújításának folytatásáról szólva arról
tájékoztatott Bana János, hogy
jelentős építési munkák lesznek
a közeljövőben ezen a területen: megújul a terrorelhárítási
központ laktanyája és mellette
megépül az atomerőmű tartalék
vezetési pontja. Ebben az időszakban nem célszerű a parkolót
is felbontani, meg kell várni a
beruházások végét és a projekttel összhangban megvalósítani
a parkolófelújítás második ütemét. Egy garázssor kialakítása
is szerepel a rendezési tervben,
de nagy a lakosság ellenállása az
ötlettel kapcsolatban, ezért ez valószínűleg nem kerül be a programba. A jövőben esetleg újra
meg lehet vizsgálni az igényeket,
sorolja a jövőről szólva.
– A strand mellé álmodott
extrémsportpálya tervei is készülnek, egyeztetni fogunk ez
ügyben is a lakossággal. Bár a
kijelölt terület távolabb van a
lakóteleptől, nem szeretnénk,
hogy zavarja a környék nyugalmát – hangsúlyozta a kép-

viselő, aki arról is tájékoztatott,
hogy hamarosan elkezdődik az
erdei futópálya közvilágításának kiépítése is. A pályát sokan
használják, és így biztonságosan
sportolhatnak majd sötétedés
után is az Ürgemezőn. Ehhez
persze az is elengedhetetlen,
hogy csak a futók használják
a pályát, hiszen ha motorral,
kvaddal közlekednek rajta, sérül
a felülete, aminek javítása nem
olcsó. A terület megközelítése
is biztonságosabbá válik a jövőben – tájékoztatott Bana János
–, elkezdődik egy, a strandhoz
vezető gyalogút kialakításának
tervezése. Gondolkodnak egy
tehermentesítő bekötőút kialakításáról is a strand északi oldalán, sorolja a körzettel kapcsolatos terveket.
A park szélén működő szórakozóhelyről hazafelé tartó fiatalok
hangoskodása miatt folyamatosan érkeznek jelzések, a tömbbelső-felújítások során kihelyezett
padok gyakori éjszakai megállóvá válnak a bulik végén. A város
a rendőrséggel és a polgárőrséggel egyeztetve próbál tenni a
csendháborítások ellen.

Több gyermekintézmény működik a lakótelepen. A képviselő
arról is beszélt, hogy napirenden
van az óvodaudvarok felújítása.
Az intézményvezetők kéréseit
figyelembe véve a belső udvarok
befedését tervezik, így új sportés közösségi terek alakíthatók ki
– mondja.
Bana János a képviselő-testület
megalakulása után tanácsnoki
feladatot is kapott: a város képviseletében a paksi atomerőmű
vezetésével tart rendszeres kapcsolatot. Ő vezeti a gazdasági
bizottságot is: a költségvetést,
így a város működését érintő
minden ügyet megtárgyalnak. A
bizottság közel 100 millió forint
felhasználásáról döntött idén a
felhalmozási céltartalék terhére,
ezek között például partfalomlások, pincebeszakadások miatt felmerült anyagi igényekről
határoztak. – Minden esetben
vizsgáltuk a tulajdonosok felelősségét – mondta el a képviselő
hozzátéve: fontos, hogy a pénzek
felhasználása a köz javát szolgálja, és ne magánérdekeket finanszírozzanak városi forrásból.
-dallos-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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További információ:
www.mvmpaks2.hu
www.facebook.com/MVMPaks2

Atomerőmű

Ismerik és elfogadják a bodai kutatást
Egy hétszáz méter hosszú kutatóárok létesítésével folytatódik
az a munka a Nyugat-Mecsekben, ami azt célozza, hogy a
szakemberek választ adjanak
arra a kérdésre, hogy az itt található bodai aleurolit formáció valóban alkalmas-e arra,
hogy a föld mélyében kialakítsák a nagy aktivitású hulladékok végleges tárolóját. Több
évnyi szünet után tavaly indult
újra a ’90-es években kezdődött
kutatómunka. Tavaly két mélyfúrással jutottak adatokhoz. Az

ezekből nyert fúrómagok vizsgálata eddig igazolni látszik azt,
hogy a Nyugat-Mecsekben lévő
kőzet jó vízzáró tulajdonságokkal bír – számolt be dr. Kereki Ferenc Bodán, a 12. Tájoló
Napon. A Radioaktív Hulladékokat Kezelő (RHK) Kft. ügyvezető igazgatója azt mondta:
annak érdekében, hogy a terület földtani tulajdonságait
jobban megismerjék, egy 3-3,5
méter széles, 2-6 méter mély
és 700 méter hosszúságú kutatóárok kialakítása kezdődik

el, várhatóan még október közepén, a közbeszerzési eljárást
követően. Az idei és a jövő
évi kutatási feladatok 400-400
millió forintra rúgnak, amire a
Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap nyújt fedezetet.
A környék kilenc települése által létrehozott, hatezer embert
képviselő Nyugat-mecseki Társadalmi Információs és Településfejlesztési Önkormányzati
Társulás (NYMTIT) elnöke,
Kovács Győző azt mondta, csitulni látszanak a hisztériakeltés

okozta hullámok, amiből helyben kevesebbet érzékeltek, mint
országos szinten. – Kétévente
végeztetünk közvélemény-kutatást, hogy megismerjük a
lakosság véleményét, az RHK
Kft.-vel közösen folytatott tájékoztató munkánk eredményét.
A kutatási program ismertsége
és elfogadottsága tartósan 70
százalék felett van – vázolta
a társulás elnöke hozzáfűzve,
hogy a legutóbbi vizsgálatot éppen idén tavasszal végezték el.
-vt-

Eszéken kezdődött, majd Bécsben, Nagyváradon és Temesváron folytatódott a Paks II. beruházás környezetvédelmi engedélyezésének nemzetközi szakasza. Bécsben a több mint hétórás, nyugodt hangulatú közmeghallgatáson dr. Aszódi Attila kormánybiztos előadását követően
hangzottak el a kérdések, vélemények, amelyekre a magyar delegáció tagjai minden esetben egyértelmű, részletes válaszokat adtak, írta meg a
projekttársaság honlapja. Fotó: MTI/Filep István.
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Függesztett-feszített hidat javasol
a tanulmány Foktő mellé
Elkészítette és átadta a Nemzeti
Fejlesztési Minisztériumnak a
Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ (KKK) azt a
tanulmányt, amelyre alapozva
a kormány dönt majd arról,
hogy pontosan hol és milyen
híd épül majd Kalocsa és Paks
között. Ahogyan azt már korábban is jelezték, az úgynevezett „extradosed” verzió
megvalósítását javasolják. Ez a
függesztett-feszített híd, amely
átmenetet képez a gerendahíd
és a ferdekábeles híd technológiája között. Ehhez hasonló
az M43-as út Tisza-hídja, amit
épülése idején a következőképpen jellemeztek: egy látszólag
egyszerű gerendahíd, melyet
több innovációs ötlettel tettek korszerűvé, egyedivé. Ezek
közül a legfontosabb, hogy a
szerkezet vonalából kiemelték
a feszítő kábeleket, amelyek így
hatékonyan segítik a karcsú híd
teherbírását. További újítás a
híd keresztmetszete. Az alsó és
felső vasbeton lemezek között a
terhelést trapéz gerinclemezek
viselik. Ezzel a megoldással a
szerkezet önsúlya jelentősen
csökkent, miközben a hasznos
teherbírás nem változott. A fentiek kedvezően befolyásolják
a híd esztétikai megjelenését.
Sitku László főmérnök, a KKK
Híd Önálló Osztályának vezetője hozzáfűzte, hogy a leendő
Kalocsa–Paks híd annyiban tér
el ettől, hogy nem trapézlemezes lesz, hanem tiszta beton.

A nyomvonalat illetően is
megvan a szakmai javaslat. A
B változatnak nevezett, FoktőBaráka magasságában kijelölt
terület ígérkezik a legideálisabbnak.
A híd, mint az utóbbi hónapokban nagyon sokszor elhangzott,
régi vágya a kalocsai, Kalocsa környéki embereknek. A
megépítését szorgalmazó erők
év elején erősödtek fel a Pakson tervezett két atomerőművi
blokk építési előkészületeinek
hírére. A Bács-Kiskun megyeiek abban bíznak, egy átkelő
esélyt ad arra, hogy ők is munkához jussanak Pakson. Annak
érdekében, hogy együttesen
hallassák a hangjukat, civilszervezetet hoztak létre. A Kalocsa–Paks Duna-Hídért Egyesület 2015. január 27-én alakult
meg dr. Bálint József, Kalocsa
polgármestere elnökletével. Az
alakuló közgyűlésen az érintett
Tolna és Bács-Kiskun megyei
települések
polgármesterei
mellett a megyei kereskedelmi és iparkamara, a térség nagyobb gazdasági társaságainak
vezetői és magánszemélyek is
részt vettek, mégpedig olyan
nagy számban, hogy az alakuló ülés helyszínének meghirdetett tárgyalóterem kicsinek
bizonyult, így a tanácskozást
a díszteremben tartották. Az
alakuló közgyűlésen elfogadott
alapszabályban az egyesület
céljai között jelölték meg a társadalmi párbeszéd folytatását,

a kormányzati, önkormányzati
jogszabályalkotás és döntéshozatal előkészítési folyamatainak
támogatását.
A Paks II. beruházáshoz kapcsolódó környezetvédelmi engedélyezési eljárás keretében
tartott negyvenegy lakossági
fórumon rendre terítékre került
a híd kérdése. A kormány képviselői saját fülükkel hallhatták,
hogy Paks térségében – beleértve a Bács-Kiskun megyei
oldalt is – várják az új blokkok
építését, de fontos számukra,
hogy minél többen szeretnének
munkához jutni a beruházás
kapcsán. A társadalmi igény
kifejezetten gyorsan eljutott a
kormányzat elé. 2015. május
közepén Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter
bejelentette, hogy döntés született egy új Duna-híd építéséről
Kalocsánál annak érdekében,
hogy a beruházásban a BácsKiskun megyében élők, onnan
érkezők is minél hatékonyabban részt tudjanak venni.
Augusztusban a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
szervezésében
konferenciát
rendeztek Kalocsán a Paksot
és Kalocsát összekötő új Dunahídról. Itt hangzott el, hogy a
létesítmény megvalósíthatósági
tanulmánya szeptember 30-ra
készül el.
Dr. Aszódi Attila kormánybiztos többször elmondta a tervezett Duna-híd kapcsán, hogy
nem az erőműépítés miatt van

rá szükség, hanem azért, hogy
a kalocsai régió is bekapcsolódhasson a beruházásba. A híd
hosszú távra szolgálja a kalocsai térség jövőjét, hiszen nemcsak az erőműhöz jelent majd
közvetlen csatlakozást, hanem
az M6-oshoz is. A tervek szerint ezzel együtt megépülne a
Gerjent az atomerőművel közvetlenül összekötő út is. Az új
úthálózat révén a Kalocsa és
az atomerőmű közti távolság
11-12 kilométerre csökken. A
szakmai javaslat tartalmazza
kerékpárút építését is.
Sitku László kiemelte, a szakma számára úgy tűnik, hogy
a térség akarja az új híd megépítését és a kormányzat részéről is megvan az elhatározás.
– Garmadával kell majd munkaerő az atomerőmű építéséhez. Így a Duna bal partján élők
is munkához juthatnak majd
– fogalmazott. Azt is elárulta,
hogy úttörő a szakmában az
a fajta előkészítő munka, ami
most zajlik. Részletesen feltérképezték a lehetőségeket, és
széles körben véleményeztetik
az elképzeléseket, ily módon
igyekeznek elkerülni azokat a
csapdákat, amelyek késedelmet
okozhatnak. Jövőre „rügyfakadástól lombhullatásig” tartó
környezeti hatásvizsgálat zajlik
majd, aztán kezdődhet a kivitelezés, mégpedig feszített tempóban, mert az a cél, hogy 2018 végére megépüljön a híd Kalocsa
és Paks térségében. Vida Tünde

Látványterv: Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ
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A bővítés meghatározza a megye jövőjét
Üzemlátogatáson jártak a paksi
atomerőműben a Tolna Megyei
Közgyűlés tagjai. Ezt megelőzően a látogatóközpontban tartották meg soros ülésüket. Még az
aktuális döntések előtt Bognár
Péter humánigazgató adott számukra tájékoztatást az atomerőmű tevékenységéről. Külön kiemelte a hatékonyság növelését
célzó, hazai szaktudásra épülő
fejlesztéseket, köztük a teljesítménynövelést, a C15-projektet.
Hozzátette, hogy még most is
vannak olyan tartalékok, amelyekkel a teljesítmény a biztonság fenntartása mellett tovább
növelhető. Az eredmények –
mint hangsúlyozta – három pilléren nyugszanak. A folyamatos
biztonságnövelő beruházások,
az öregedő berendezések kezelése, kiváltása mellett a jól képzett,
elkötelezett és biztonságtudatos
személyzet a siker titka, mondta.
A megyei közgyűlés tagja, Süli

János mint Paks polgármestere köszöntötte képviselőtársait. Beszélt arról, hogy a paksi
atomerőmű dolgozói jól végzett
munkájukkal vesznek részt az
új atomerőmű építésében. Azt
mondta, fontosnak tartották
volna, hogy a hazai szakma
kapja meg azt a bizalmat, hogy
magyar kézben maradjon az
atomerőmű vezetése, de a tulajdonos joga arról dönteni, ki
áll a cég élén. – Bízunk benne,
hogy az új vezérigazgatóval is
jó lesz a kapcsolat, hiszen az
atomerőmű szervesen kapcsolódik a városhoz, a térséghez –
fogalmazott. Süli János arról is
beszélt, hogy nem csupán Paks,
hanem az egész térség jut fontos
szerephez a kapacitás-fenntartás által. Fontos, hogy a régió
minden települése kapcsolódni
tudjon és maradó fejlesztések
valósuljanak meg. Hangsúlyozta, hasznos ebben a helyzetben,

TEIT

Chen stílusú
Tai ji Quan Kung fu

kalocsai
látogatóközpont

(Szent István király út 35.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Paksi Chen stílusú Tai Ji Quan SE
HARC és MŰVÉSZET – Erőnlét és Egészség

OKTÓBERBEN
KEZDŐCSOPORT INDUL!
Az első hónap ingyenes
http://paks.chentaichi.hu
tel.: 0620 466-0769
vajera@t-online.hu,
namira022@gmail.com

RITALIA TRAVEL
Adventi non stop utak! Autóbusszal,
idegenvezetővel, paksi indulással!
ADVENT BÉCSBEN
Csokoládégyár- és Madame Toussaudspanoptikum-látogatással
Nov. 28., dec. 12 6.990 Ft/fő +belépőjegy
ADVENT BÉCSBEN
Csokoládégyár és a Schönbrunn-i Kastély
dec. 5., dec. 19. 6.990 Ft/fő +belépőjegy
SZILVESZTER SZÉKELYFÖLDÖN
2015. dec. 29 – 2016. jan. 2.
62.900 Ft/fő

SZILVESZTER BIHARBAN
2015. dec. 29. – 2016. jan. 2.
61.100 Ft/fő
BELFÖLDI WELLNESS-KUPONOK
OUTLETÁRAKON
Hívja non stop hívható telefonszámunkat,
és kérjen ajánlatot: 30/603-7420!
Az árak a biztosítási díjakat nem tartalmazzák!
Folyamatos akciók, kedvezményes
utazási ajánlatok !
Térjen be irodánkba, VÁRJUK ÖNÖKET
PAKSON AZ ESZI-vel SZEMBEN!
Szombaton is nyitva vagyunk 9-től 11 óráig!

Hirdetésünk nem teljes körű, részletekért kérjük hívja irodáinkat! Akcióink visszavonásig érvényesek!
Érdeklődni: RITALIA TRAVEL Kft. utazási iroda 7030, Paks Dózsa György út 102. Tel.: 75/311-130
Mobil 30/603-7420 • info@ritaliatravel.hu • www.ritaliatravel.hu • Engsz.: U-001312
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hogy személyében Paksnak is
van képviselője a megyei önkormányzatban, így közvetlen
a kapcsolat, a legrövidebb úton
lehet információt cserélni.
Fehérvári Tamás, a megyei
közgyűlés elnöke éppen ezzel,
a közvetlen kapcsolat szükségességével indokolta azt, hogy
Pakson tartották ülésüket. Fontosnak tartotta, hogy – az alapvetően Szekszárdon szokásos
üléseket – a megye más településeire is szervezzék. Paks helyszínül választása jelzésértékű,
hiszen a megye életében rendkívül hangsúlyos szerepet játszik a
közelgő beruházás.
– Nem lesz nehéz megtalálni
a kapcsolódási lehetőségeket –
hangsúlyozta a megyei közgyűlés elnöke hozzátéve, hogy az
operatív programokban nincs
kifejezetten olyan forrás, amit
az
„atomerőmű-beruházásra
való felkészülés” címkével láttak

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

volna el, de számos ponton, akár
az infrastruktúra, akár az ipari
park, a közművek fejlesztésével
lehet kapcsolódni hozzá.
Fehérvári Tamás szerint a megye
rendelkezésére álló 27,5 milliárd forintot észszerűen, okosan
elköltve, gazdaságfejlesztésre,
munkahelyteremtésre fordítva
sikerülhet a megyét valamelyest
előrébb mozdítani.
-vt-

Új termékcsalád készül
a Fabrostone Kft.
korszerű csarnokában
A paksi Fabrostone Kft. sikeresen pályázatott a DDOP1.1.1/D-14 kódjelű pályázati felhívásra. A beruházás összköltsége: 88.000.000 Ft volt, melyből a Magyar Állam és az Európai
Unió együttes vissza nem térítendő támogatása 44.000.000
Ft-ot tett ki. A beruházás a projekt keretein tervezett határidőre
2015.06.30-án megvalósult.
A FabroStone a könnyűbetonból készült burkoló termékek
hazai piacvezető gyártója, termékeink megtalálhatóak a
tüzépeken, barkácsáruházakban és burkolatcentrumokban.
Az elmúlt időszakban szakmai találkozókon és kiállításokon,
innovációs rendezvényeken, a tervezők, belsőépítészek és a
kivitelezők megfogalmaztak felénk egy igényt, miszerint szükség lenne könnyű, olcsó, egyszerűen felrakható gipsz alapú
beltéri burkolatokra. Egy év előkészítő munka után megszületett a termékcsalád. A projekt keretein belül ezen igényeknek
megfelelő termékek gyártása vált lehetővé egy korszerű csarnoképületben.

Turisztikai
irodát nyitott
a város

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

A vértanúkra emlékeztünk
Hőseink olyan példát adtak,
mely minden korban minden
magyart kötelez. Ezt a példát,
ezt az értékes hagyatékot őriznünk és tisztelnünk kell, mondta Tell Edit beszédében, az aradi
vértanúk tiszteletére tartott városi megemlékezésen. Az alpolgármester beszélt arról, hogy
gyorsan elterjedt ország- és Európa-szerte az aradi kivégzések
híre, s emlékeztetett, hogy az
Aradon kivégzetteken kívül számos katonai és polgári áldozata
volt az értelmetlen megtorlásnak. Rámutatott, hogy nekünk,
ma a jelenlegi és múltbéli nemzetközi és magyar történések
okán a tanulságokkal kell foglalkoznunk: azzal, hogy a fékevesztett gyűlölet sohasem vezet
jó megoldáshoz. – Mi magyarok

Nyitva tartás:
H-V 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992
Irodának és egyéb tevékenységi
célra is alkalmas helyiségek
(16-20 m2) kiadók
a Paks, Tolnai út 2. számú
irodaépületben.
Érdeklődni: 30/937-2668.

gyakran hajlamosak vagyunk
bajaink okát külső tényezőknek,
feltételeknek tulajdonítani, a
magunk hibáiért is mást okolni.
Erre más nemzeteknél is látunk
példát ugyan, de nekünk a saját
viszonyunkat kell rendezni: a
saját történelmünkkel közös jövőnk és a minket követő generációk érdekében. Azért, hogy
ne ismételjék meg a múltban
elkövetett hibákat – mondta.
Kiemelte, hogy egy-egy helyzetben, egy-egy személy kapcsán
meg kell vizsgálnunk saját szerepünket, vajon helyesen, az elvárható módon cselekedtünk-e,
vajon kiálltuk-e a próbát. Természetesen nem várható el mindenkitől külön-külön, hogy hős,
netán áldozat legyen, de nekünk
együtt helyesen kell döntenünk

és azt cselekedni, ami a közösség, a haza javát szolgálja.
– A magyarságnak, nemzetünknek szép számmal vannak
olyan hősei, mártírjai, akik példává magasztosultak. Sokszor
gyászos, tragikus történelmi
események hőseként. Különös
érték, különleges ajándék ez
egy nép számára, hiszen emelt
fővel vállalhatja elődei többségét, meríthet erőt múltjából. Az
aradi vértanúk napján a trianoni tragédiát idéző emlékműnél
emlékezünk 1848-49 hőseire,
a forradalom és szabadságharc
valamennyi jó szándékú résztvevőjére és mártírjára. Emléküket megőrizzük, a nemzeti és a
helyi összefogás, az egység példájának tekintjük – zárta gondolatait.
Kohl Gyöngyi

Orvos-bioló- Változik
gus előadása a kompa Csengeyben menetrend
Az érrendszeri betegségek megelőzése, gyógyítása immunizálással – ezt a címet viseli prof. dr.
Horváth István orvos-biológus
paksi előadása, amit október 22én 18 órakor hallgathatnak meg
az érdeklődők a Csengey Dénes
Kulturális Központban.

A Paks–Géderlak között üzemelő komp 7 és 12 óra között,
majd 14-től 18 óráig közlekedik
óránként, tájékoztatta lapunkat
az üzemeltető Charon Kft. A menetrenddel és a díjszabással kapcsolatban információ a 20/5392617-es telefonszámon kérhető.

A nyitás óta szép számmal keresik fel a turisták a város új turisztikai információs pontját. Itt
elérhetőek a városi és megyei
többnyelvű kiadványok, illetve
igény esetén a város ingyenes,
másfél órás idegenvezetést biztosít a Paksra érkező csoportok
számára. Az iroda az Erzsébet
Nagy Szálloda, a Deák-ház, a
Paksi Városi Múzeum és a dunai
sétányhoz vezető út szomszédságában található, rendhagyó
módon egy helyitermékboltban
kapott helyet. A két szerepkör, a
helyitermékbolt és a turisztikai
információs pont összekapcsolása nem véletlen, mivel a városvezetés határozott elképzelése,
hogy a helyi termékek előállítása és a turizmus kölcsönösen
erősítheti egymást. A termékek
számára piacot jelentenek a turisták, a turizmus számára pedig
a helyi termékek előállítása bemutatókat biztosíthat, a gasztronómiai kínálathoz alapanyagot
és tájjellegű terítéket, valamint
reklámanyagként is használható,
a térségi kínálatot népszerűsítő
ajándéktárgyakat adhat. A turisztikai információs pont alapvető feladata a turisztikai látnivalókról, turisztikai szolgáltatókról,
programokról való tájékoztatás,
az önkormányzat saját kiadványainak a bemutatása és átadása
az érdeklődőknek, telefonos segítségnyújtás, valamint a turisták
helyi érdekképviseletének ellátása,
segítségnyújtás a bajba jutott utazóknak – mondta el Czink Dóra,
az önkormányzat turisztikai referense, a turisztikai információs
iroda vezetője. A szakember hozzátette, számára is meglepő, hogy
a Paksra látogató turisták a nyitást
követően azonnal rátaláltak az új
lehetőségre, ami azt mutatja, valóban van igény ilyen jellegű szolgáltatásra. Az iroda hétköznaponként fogadja a látogatókat, akik
közül svéd, angol, német és orosz
is felkereste már a turisztikai pontot.
-mdPaksi Hírnök, 2015. október 9. n 9

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Hetvenedik évfordulót ünnepeltek
Nem volt szükség rábeszélésre, az első hívó szóra jöttek az
öregdiákok fellépni, kiállítani
és a közönség soraiba is a Paksi
Vak Bottyán Gimnázium alapításának hetvenedik évfordulója
alkalmából rendezett ünnepségre. Egykori és mai tanárok, diákok beszélgettek a folyosókon,
tantermekben, a díszudvaron,
felidézve azt a sok-sok emléket,
ami összeköti őket egymással
és az iskolával. – A középiskolai
évek nekem az alapokat jelentik.
Emlékezetesek a történelemórák,
több pedagógus volt rám nagy
hatással, de ami igazán ideköt, az
a közösség ereje – mondta Szabó
Péter, aki ma igazgatóhelyettes
alma materében. Nincs egyedül.
A tanári karból többen itt érettségiztek, közöttük Takács Éva is,
akinek szintén meghatározóak
voltak a gimnáziumi évek. Mint
elmondta, kicsit furcsa számára,
hogy tanár abban az iskolában,

ahol érettségizett. Nagyon szeretett ebbe a gimnáziumba járni,
jó volt az osztályközösségük, és
kiváló tanároktól tanulhatott,
akik elindították pályáján. Itt volt
gimnazista Bodajki Boglárka
is, aki elmesélte, hogy kedvenc
tanáruknak egyszer élő nyulat
ajándékoztak húsvétra és azt is,
hogy természetesen nem telt el
az a négy esztendő diákcsínyek
nélkül. Az érettségi után régi népi
fazekasságot tanult Bonyhádon,
s most a jubileum alkalmából,
az elmúlt 10-15 évben végzettek
munkáiból nyílott kiállításra hozott ízelítőt alkotásaiból. Kiállító volt Kozma Gábor is, akinek
gyermekkori álma vált valóra
azzal, hogy építészként dolgozik,
mégpedig Pakson. Nagyon sok
szép emléket őriz a gimnáziumi
éveiből, akkor ismerte meg feleségét, akivel egy osztályba járt.
Az elmúlt esztendők emlékeit
volt és jelenlegi diákok, valamint

a tantestület segítségével jubileumi évkönyvben gyűjtötték öszsze, amelyet az ünnepi délután
nyitányaként mutattak be. A
könyvbemutatót és a volt diákok
tárlatának megnyitóját követően
a díszudvarra invitálták a megjelenteket, ahol köszöntőt mondott
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei
Közgyűlés elnöke, Tell Edit, Paks
alpolgármestere, aki maga is Vak
Bottyán-os diák volt, és C. Szabóné Kocsiczki Ilona, az iskola igazgatója is. Átadták a Vak Bottyán
Gimnáziumért Emlékérmet is,
amelyet kerek évfordulók alkalmával olyan egykori gimnazisták
is megkaphatnak, akiknek életpályája figyelemre méltó, jó példa.
Ebben az elismerésben részesült
posztumusz Bencze Barnabás tanár, képzőművész, helytörténész,
mellette dr. Felföldi Ferenc belgyógyász, osztályvezető főorvos,
dr. Kiszl Péter az ELTE Könyvtárés Információtudományi Intéze-

tének igazgatója, tanszékvezető,
egyetemi docens, Mittler István,
az MVM Paks II. Atomerőmű
Fejlesztő Zrt. kommunikációs
vezetője és Kanczler István pedagógus, cselgáncsedző. Színpadra
szólították C. Szabóné Kocsiczki
Ilonát is, akinek díjazására titokban készültek, így teljes volt a
meglepetés. Az ünnep zárásaként
a gimnázium egykori és jelenlegi
diákjai adtak műsort.
A jubileum áthatja az iskola teljes 2015/16-os tanévét. Pályázatot hirdetnek két területen
„70kedünk” címmel, a nevezők
filmet készíthetnek, illetve fotópályázaton vehetnek részt. A magyar kultúra napjához kapcsolódó Bottyán-pályázatot pedig új
témakörrel bővítve rendezik meg,
a pályázók az iskola névadójáról
szóló vagy a gimnáziumban végzett, híres paksiak életútját feldolgozó pályamunkával is jelentkezhetnek.
Kohl Gyöngyi

1945 előtt Pakson nem volt középiskola, bár létesítésének gondolata az 1910-es évektől többször felmerült. Végül 1945. július 3-án az akkori
képviselő-testület, teljes egyetértéssel mondta ki, hogy szükségesnek tartja kereskedelmi középiskola létrehozását Pakson. Átmeneti megoldásként a döntést követő szeptemberben megkezdték az Anna utcai Szeniczey-kúria rendbetételét, a lakosság pénzadományokkal segítette
a munkát. A kultuszminiszter a kereskedelmi- és szövetkezetügyi miniszterrel egyetértésben 1945. szeptember 13-án kelt rendeletével
engedélyezte az iskolát, átmenetileg „Állami Kereskedelmi Középiskola Előkészítő Tanfolyam” elnevezéssel, egyben megengedte a lányok
és fiúk együttes oktatását is. Az ünnepélyes tanévnyitó szeptember 30-án volt, 99 tanulóval. Az első érettségi vizsgák idején az intézmény
neve már Állami Kereskedelmi Középiskola volt, majd a tizedik évfordulón vette fel a Vak Bottyán nevet. Az új névvel először közgazdasági
technikumként működött az iskola, az első gimnáziumi osztályt csak 1955-ben indították. A jelenlegi épületet 1964 őszén vették birtokba.
1971. szeptember 1-jétől a paksi gimnázium évfolyamonként 2 osztállyal, összesen 8 gimnáziumi osztállyal folytatta működését. Az 1970-es
évek első felében a tárgyi és személyi feltételek fejlődése volt jellemző, például itt jött létre az első anyanyelvi szaktanterem a megyében.
1979-ben az iskola fenntartója a várossá vált Paks lett, és csak a szakmai irányítás és felügyelet maradt a megyei művelődési osztálynál. 1996
szeptemberétől beindult a hat évfolyamos gimnáziumi képzés. Az 1998/99-es tanév sok szempontból mérföldkő volt az intézmény történetében, több éves építkezés eredményeként új épületrésszel és egyéb minőséget javító változással lettek gazdagabbak. Az eltelt évtizedek alatt
kialakultak a Vak Bottyán-os hagyományok, megannyi program, sikeres pályázat, versenyeredmény forrt össze az iskola nevével, amelyet
2013 őszén a Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége kiváló tehetségpontként ismert el, a minősítés három évre szól.
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Bencze Barnabásra emlékezünk
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Csak posztumusz kaphatta meg a Vak
Bottyán Gimnáziumért Emlékérmet
Bencze Barnabás, akire Kernné Magda
Irén írásával emlékezünk.
Bencze Barnabás tanár, képzőművész, helytörténész 1941. augusztus 30-án született
Kunszentmiklóson. Szülei paksiak, édesapja Bencze János kárpitosmester, édesanyja
Kasza Katalin, négy gyermeket neveltek fel.
A szülők egy rövid ideig az Alföldön laktak,
édesapja ott próbálkozott az önálló üzletvitellel, de hamarosan visszaköltöztek Paksra.
Barnabás itt végezte el az általános és a középiskolát, 1959-ben érettségizett. Először
műszerésztanulónak jelentkezett Budapestre, ám gyorsan kiderült, hogy a műszaki
pálya nem az a világ, amiben ő otthonos lehetne, otthagyta az iskolát, és a gimnázium
igazgatójának, Kovács Győzőnek a tanácsára jelentkezett a Kaposvári Tanítóképzőbe,
ahol 1963-ban diplomázott. Első munkahelye a cseresznyési általános iskola volt, majd
1968-tól, a tanárképző főiskola rajztanári
szakjának elvégzése után nyugdíjazásáig
Pakson, a Bezerédj Általános Iskola rajztanára volt. Folytatta elődje és egykori tanára, Kasselik László legendás rajzszakkörét,
ahol évtizedeken keresztül gyerekek százait
vezette be a művészet világába. Ő alapította
az iskola fotószakkörét is, ahol nemcsak a
fényképezés technikai tudnivalóit tanulhatták meg a résztvevők, de megismerhették a

fotózás művészi aspektusait, a fotógrafika
különféle lehetőségeit, eljárásait is. Szakköri foglalkozásai az alkotás örömével és sikerével ismertették meg azokat a diákokat
is, akik tanulási nehézségekkel küszködtek.
Művésztanárként képei, főként akvarelljei a
városi kiállításokon rendszeresen szerepeltek, első egyéni kiállítását 1975-ben rendezték Pakson, majd Szekszárdon. Alapító tagja
volt a Paksi Alkotók Egyesületének, nyugdíjazása után minden városi rajzpályázat
állandó, meghívott zsűritagja lett.
Mint tudjuk, Bencze Barnabás rajzterme és
fotólaborja egyben menedék is volt, és nemcsak a művészetkedvelő diákok számára,
ahol jó szót, otthon felejtett holmija, füzete,
könyve, úttörőnyakkendője helyett másikat
is mindig kapott, akinek arra volt szüksége.
Középiskolás tanítványai számára egyetemi
felvételire felkészítő rajzórákat is vállalt, kirándulások, táborozások állandó, népszerű
és nélkülözhetetlen felnőtt kísérője volt, aki
egyaránt szót értett a tanulókkal és a felnőttekkel. Elindulása óta volt vezetője a város
cseresznyési napközis táborának, segítője a
városi múzeum nyári szaktáborainak.
Főállása mellett óraadó tanárként több évig
tanított a Dunakömlődi Általános Iskolában
és a paksi gimnáziumban is, s róla elmondható, hogy Pakson minden családból ismert
valakit és emlékezett a tanítványai nevére is.
Pedagógiai tevékenysége mellett személyes
érdeklődésének fő területe lett a település
helytörténetének állandó és szenvedélyes
kutatása, alapítója, résztvevője volt a paksi
helytörténettel foglalkozó egyesületeknek,
kluboknak. Gyűjtött mindent, ami a város
életéhez tartozhatott: Paksról szóló történeti
forrásmunkákat, dokumentumokat, fotókat és képeslapokat, népi viseleteket, régi
használati tárgyakat, eszközöket, melyekből
gyakorta kölcsönzött, adományozott a paksi Városi Múzeum időszaki tárlataihoz. Ő
volt az, aki az egykori Kornis-kúria, a régi
polgári iskola 1986-87. évi felújításakor az
iskola falainak bontása során felfedezte és
felhívta a figyelmét Gere László és Buzás
Gergely régészeknek az általa kimentett
középkori, kora gótikus faragványokkal díszített kőtöredékekre. A kőanyag tudományos vizsgálatából több tanulmány született,
amelyek következtetései jelentősen gazdagították a város építészeti örökségének történetét. Nem volt nála alaposabb ismerője
a város épületeinek, a régi Főutca kereskedőházainak, a paksi zsidóság történetének.
Utóbbiak anyagából előadásokat is tartott,
összeállította és a Pákolitz István Városi

Könyvtárban kiállítássá rendezte a Paksi
Főutca házai és lakói című tárlatát, melyet
a hatalmas érdeklődésre tekintettel a művelődési központban is bemutattak. Több
várostörténeti írása is megjelent a Paksi
Tükörben, a Városi Múzeum évkönyvében,
Paks város helytörténeti kiadványaiban,
több kötetben szakmai lektorként működött
közre. Magángyűjteménye alapján állította
össze a paksi polgári iskola centenáriumi és
az alapítás 125. évére rendezett iskolatörténeti kiállítást. Megkerülhetetlen forrása volt
minden városi történésnek, legendának,
helytörténeti munkálkodásában ő maga is
a legfontosabbnak tekintette, hogy minden
hozzá forduló számára útbaigazítást adjon,
segítse kutató- és gyűjtőmunkájában. Ihletője és mentora volt számos középiskolai tudományos diákköri dolgozatnak, egyetemi
diplomamunkának.
Személyes adottságai, toleranciája, széleskörű érdeklődése, magánéletének alakulása
mind-mind a pedagóguspálya legkiválóbb
személyiségei közé emelték. Több nemzedéken keresztül egyaránt bírta a tanítványai, a
szülők és a munkatársai szeretetét és megbecsülését. Munkáját számos kitüntetéssel ismerték el, megkapta a Szocialista Kultúráért
Érdemérmet, Paks Város Önkormányzatának Gyermekeinkért díját, első díjazottként
a Paksi Iparoskör Lussonium-díját, tiszteletbeli muzeológusa volt a Városi Múzeumnak.
2015. március 16-án bekövetkezett váratlan halála, mindent tudásának és kedves
mosolyának elveszítése pótolhatatlan veszteség volt mindannyiunk számára, akik tanítványainak, barátainak, egykori munkatársainak vallhatták magukat.
Írásai: Paks egyházi műemlékei. Szakdolgozat. Gépirat fényképmellékletekkel. 1967.
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár helytörténeti gyűjteménye; A paksi zsidóság története. In: Holocaust Emlékkönyv. Szerk. Králl
Csaba, Budapest, TEDISz. 1994. 190-194;
Iskola. Paksi Tükör, 3. évf. 1996. március. 1.
14-16; Visszapillantás. Paksi Tükör, 3. évf.
1996. december, 7-11; A középkori kövek előkerülésének körülményei a paksi Bezerédj Általános Iskola régi épületének bontása során.
In: Paksi Múzeumi Füzetek 1. Szerk. Váradyné Péterfi Zsuzsanna, Paksi Városi Múzeum,
Paks. 2000. 4-8; Építészeti örökségünk. In:
Várossá válni…Várostörténeti tanulmányok.
Paks, 1979-1999. Szerk. Kernné Magda Irén.
Paks Város Önkormányzata, 2001. 151-170;
Képeskönyv. A régi Paks. (Kövi Gergővel és
Kernné Magda Irénnel), Paks Város Önkormányzata, Paks, 2013.
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Retródiszkó és operettgála a palettán
„Játékfilmhez keresett a MAFILM megfelelő üzemi környezetet. Ahogy Kródi József főmérnök
mondja, először néhány napról
volt szó, de hát evés közben jön
meg az étvágy, »még ezt a jelenetet, még azt, még amazt is
hadd forgassuk itt, olyan szép
itt minden.« Így hát a Szikrázó
lányok összes üzemi jelenete a
Paksi Konzervgyárban került
filmszalagra. Főképp hétvégén,
szabad szombaton folyik a filmes
nagyüzem, ilyenkor ugyanis nem
akadályozzák a jupiterlámpák,
a nagy filmes mozgás a termelőmunkát.” – Az idézet a Tolnai
Népújság egy 1973-as számából
származik, amely Bacsó Péter
filmjének forgatásáról szólt. A
Szikrázó lányok című filmet a
minap ismét műsorra tűzték a
szépkorúak hetén. Az idősek világnapja alkalmából szervezett
programban a régi idők mozija
mellett a ’70-80-as évek könynyűzenéje is megjelent a palet-

tán, mégpedig nosztalgiadiszkó
formájában. A zenét dr. Műhelyi János, alias, DJ Cimbi szolgáltatta, aki 1975 és 1990 között főállású lemezlovas volt.
Elmondta, nemcsak Pakson és
környékén, hanem Kiskunmajsától Fonyódig, valamint a Duna-melléki településeken, Dunaújvárostól Mecseknásdasdig
pörgette a lemezeket szórakozóhelyeken,
kultúrházakban.
Elmesélte, hogy a ’70-es évektől indult Magyarországon a
diszkókorszak. A kezdés 18-19
órakor volt és 23 órakor már
zárni kellett. A környéken a
legkedveltebb diszkó akkoriban
a szekszárdi Sió csárdában működött, ahol ’77-től ’80-ig volt
lemezlovas. Bakelitlemezekről
játszotta le a zenéket, melyeket
csak külföldről lehetett beszerezni, s ez a rendszerváltás előtt
nem volt sem egyszerű, sem olcsó. Ráadásul a diszkóest megtartásához rendőrségi engedélyt

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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kellett beszerezni. Műhelyi János a jogi egyetem befejezése
után hagyta abba lemezlovasi
pályafutását. Többször megkeresték azt követően is, de csak
most, 25 év múltán állt ismét a
diszkópult mögé, Hefner Erika felkérésére. Elmondta, hogy
olyan ez, mint a biciklizés, nem
lehet elfelejteni, a mai technikát
pedig gyorsan meg lehet tanulni. A retró diszkóestnek olyan
nagy sikere volt, hogy sokak kérésére felmerült az ismétlés gondolata. Ám, hogy lesz-e újabb
nosztalgiadiszkó és milyen formában, az még a jövő, no meg
DJ Cimbi zenéje.
E két programmal együtt közel húsz alkalomra várták az
időseket, négy helyszínen a
szépkorúak hetén. Az első helyszín a kulturális központ volt,
ahol a paksi és dunakömlődi
nyugdíjasklubok tagjainak kiállítása nyílott meg, majd a
városi ünnepségen Tell Edit

alpolgármester köszöntötte az
ünnepelteket, aztán operettgála
következett. A folytatásban volt
könyvbemutató, ahol megismerhette a közönség Kródi
József paksi sporttörténeti írását; volt több előadás, például a
gyógygombákról, illetve egészség témában dr. Bodnár Imrétől a gyógyászati központ főigazgató-kardiológusától. Több
napon át zajlottak egészségügyi
szűrések és vizsgálatok tanácsadással egybekötve, Szily Nórával és beszélgetőtársaival ötórai
teázhattak az érdeklődők, ahol a
nyugdíjaslétről folyt a beszélgetés, de színesítette a bő egy hét
programját kötetlen nótázás,
autóbuszos irodalmi kirándulás
a kistérségben, torna, játékkaszinó, valamint cseresznyési erdei séta és piknik is. A sorozatot
lapzártánk után Kortalan pódium zárta, ahol a sztárvendég
Kovács Kati volt.
-gyöngy-

Fotó: Hutter Katalin/hutterfoto

A citera nagykövete
Berta Alexandra képviselte a
magyar citerát és népzenét a II.
Nemzetközi Citerafesztiválon
Ausztriában szeptember derekán. A másodszor megrendezett esemény az osztrák stájer (alpesi) citera köré gyűjtve
mutatta be a testvérhangszereket

Ázsiától Kelet-Európáig a felső-ausztriai Taufkirchen an der
Pram városában. Meghívott előadók érkeztek Kínából, Szíriából,
Oroszországból, Németországból,
Magyarországról és a házigazda
Ausztriából. A Junior Prima-díjas
paksi Berta Alexandra Csasznyi

Imrével (tambura) és Csenki
Zalánnal (koboz) állt színpadra,
műsorukban a magyar népzenét
és a magyar citera sokszínűségét
mutatták be a fesztivál közönségének. Berta Alexandra elmondta, a
magyar hangszer különlegességét
bizonyítja, hogy a külföldi kollé-

gák is nagy érdeklődéssel figyelték, ismerkedtek a hangszerrel,
amely a magyar népi hangszerek
hierarchiájában nem foglal el kiemelkedő helyet, de népszerűsége
az utóbbi időben növekedni látszik. Köszönhető ez annak, hogy
rendkívül sokszínű hangszer,
amely értő kezekben egyedi oldalait is megmutatja. A fiatal tehetség hozzátette, a citera sajnos régi
sztereotípiákat hordoz, mégis van
rá példa, hogy akár világzenébe is
beilleszthető, ezt példázza Lajkó
Félix citeraalbuma is. Alexandra küldetésének érzi a hangszer
népszerűsítését, amelyre hosszú
évekkel ezelőtt esett a választása.
Egy zeneiskolában megtekintett
hangversenyen tetszett meg neki a
hangja, az igazi szerelem, az életre
való elköteleződés azonban akkor született meg, amikor Széles
András citeraművész szólaltatta
meg a hangszert nem mindennapi
módon. Alexandra arra törekszik,
hogy a citerában rejlő lehetőségeket újszerű, izgalmas megvilágításba helyezze például tambura,
koboz vagy vonós hangszerek
társaságában. A paksi előadóművész zenésztársaival legközelebb
november 27-én a budapesti Benczúr Házban mutatja be új repertoárját.
Matus D.

Felpezsdül a paksi underground
Hosszú idő után ismét felpezsdül a paksi underground élet:
október 10-én, lapunk megjelenésének idején városunkban
találkozik a hazai hiphopközeg
apraja-nagyja: az ipar új üdvöskéi, az Antal&Day páros
érkezik lemezbemutató koncertre. A fellépők a hazai underground kiemelkedő előadói.
Nemrégiben jelent meg a duó
legújabb lemeze, amely jelentős
sikereket ért el a szakmában.
Videóklipjeik
megjelenését
több száz ezres nézettség és
számos fesztiválfellépés kíséri,
paksi debütálásuknak ugyanakkor több helyi vonatkozása van.
Új albumukon, az I love Antal
II.-n a paksi Stiglincz Ferenc,
művésznevén Rawmatik is dol-

gozott, valamint Hesz Ádám és
Pintér Petra is énekel a lemezen. A koronggal országszerte
turnézik a csapat, az állandó dj
Rawmatik, valamint alkalmanként a szintén paksi illetőségű
JediiiMann, azaz Édl Péter is
közreműködik. Az utóbbi két
dj szervezésében kerül sor a
paksi lemezbemutató koncertre
is, amelynek érdekessége, hogy
a fellépés előtt és után kizárólag
magyar hiphopzenék szólnak
majd, illetve egy nemrégiben
elhunyt, nagy múltú amerikai
rapelőadó, Sean Price emlékére
egyórás zenei megemlékezést is
tartanak Rawmatik prezentálásában. Stinglicz Ferenc lapunknak elmondta, utoljára 2014
februárjában volt ilyen jellegű

hiphopkoncert a városban, ami
azt is jelzi, hogy ezt a műfajt
hamvaiból kell újraéleszteni itt
Pakson. Azt reméli, a mostani
koncertnek az lesz a hozadéka,
hogy újra felpezsdül az underground élet.
A műfajnak korábban jeles
képviselői munkálkodtak Pakson, a magyar underground
rapegyüttesek egyik korai hírnöke, a paksi Trogaz már a ’90es évek elején mozgolódni kezdett. Az 1998-as Fila Rap Jam
elnevezésű tehetségkutatón a
Mindenhol jobb című számukkal elsők lettek és a közönségdíjat is elnyerték. Nem sokkal
később egy harmadik tag szegődött melléjük, a szintén paksi
Norba, vagyis Asztalos Nor-

bert, így született a Dózis nevű
formáció, amely a negyedik,
egyben utolsó Fila Rap Jamen
(1999) a negyedik helyen végzett. Édl Péter minden lemezen
közreműködött egy-egy számban, azokat írta és rappelte el,
de a zene jobban vonzotta, így
dj lett. Közös lemezt is adtak ki
korábban Stiglincz Ferenccel.
Ferenc elmondta, a hazai úttörők, a Trogaz és a Dózis tagjai
három földrészen szóródtak
szét, de érdekesség, hogy ismét hazataláltak és közös szám
készítését is tervezik, illetve
videóklipet is forgatnak. Az ő,
vagyis a veterán rapperek munkássága is pezsdítő a mostani
szereplők számára.
-mdPaksi Hírnök, 2015. október 9. n 13

Talált pénz keresi gazdáját
Négyen is jelentkeztek arra a
felhívásra, amit a minap lapunk
internetes oldalán tettünk közzé.
Olvasónk készpénzt talált egy
paksi pénzkiadó automatánál, a
tulajdonos megtalálásában igyekeztünk segítségére lenni.
– A napokban a lakótelepi OTPfiók automatájából felvett 80 ezer
forintot a bank előtti kis parkolónál véletlenül a farzsebem mellé raktam, majd elhajtottam, de
rövid időn belül észrevettem a
hiányát, ám visszatérve már hűlt
helye volt. Titkon remélem, hogy
ezt az összehajtott 8 darab tízezrest adták le önöknél – írta Zoltán.
Marika telefonon jelentkezett. Az
ő esete, miként szavaiból kiderült,
egy kicsit eltért a többiekétől. Ötvenezer forintot szeretett volna
felvenni a piactéri ATM-ből. A
tranzakció zökkenőmentesen lezajlott, az erről szóló bizonylatot
meg is kapta, a bankókat viszont
nem. Arról számolt be, hogy

szerencséjére azonnal tudott reklamálni, mert a banknál lévő automatáról volt szó, nem egy távol
esőről. Felvették a jegyzőkönyvet
és a pénz vissza is került a számlájára, így számára happy enddel
végződött a kaland.
Megkerestük a becsületes megtalálót, Pfeil Évát, hogy megkérdezzük, őt mi motiválta. Azt mondta,
tízezer forint – merthogy ennyi
a kérdéses összeg – bizonyára
hiányzik egy családi költségvetésből. – Beleképzeltem magam

annak a helyzetébe, aki elhagyta a
pénzt. Ha egy ezresről volna szó,
lehet, hogy észre sem veszem, de
tízezer forint jelentős tétel – vázolta. Hozzáfűzte, hogy a lelkiismerete nem engedte, hogy eltegye
anélkül, hogy kísérletet ne tegyen
a tulajdonos felkutatására. Az,
hogy a felhívás nyomán négyen is
jelentkeztek, kifejezetten meglepte. Miután ő maga pénzintézetben
dolgozik, gyakran segédkezik,
főként idős embereknek a készpénzfelvételnél. Ilyenkor mindig

Egy bank paksi fiókjának vezetőjét kérdeztük arról, hogy az ATMnél felszerelt kamera felvételei tudják-e bizonyítani, hogy az ügyfél
megkapta vagy sem az összeget. A szakember elmondta, hogy a kamera nem a bankjegykiadó nyílásra, hanem az ügyfelekre fókuszál,
így erre nem szolgálhat bizonyítékkal. Megeshet, hogy valamilyen
oknál fogva nem jut a pénzéhez a számlatulajdonos, például, ha
egy bankjegy elakad, ilyenkor azonban egy gyűjtőkazettába kerül
az összeg, nem vész el. Ugyancsak itt landolnak azok a bankjegyek,
amiket az ügyfél a megadott időn belül nem vesz ki a nyílásból. Ezek
az összegek „leltár” után visszakerülnek a tulajdonos számlájára.

figyelmezteti őket, hogy legyenek
körültekintőek. – Mivel csak két
alkalom ingyenes, nagy összeget
vesznek fel egyszerre. Százszor,
ezerszer elmondjuk, hogy számolják meg, gondosan tegyék el a
pénzt – vázolta.
A talált tárgyakat leadni, az elveszett tárgyakat keresni a polgármesteri hivatal igazgatási osztályán
lehet. A hivatal illetékese arról tájékoztatott, hogy van ugyan példa
rá, de igen ritkán, hogy készpénzt
visznek be vagy keresnek, pedig
igazán széles a repertoár. Adtak
már le biciklit, rollert, Erzsébetutalványt, fürdőnadrágot, fehérneművel teli női táskát, frissen
vásárolt termékekkel teli szatyrot.
A sláger egyébként a kulcscsomó.
Az ügyintéző azt mondta, ha megadott időn belül nem jelentkezik
és azonosítja magát a tulajdonos, a
megtalálót illeti a gazdátlan holmi.
Ha a rendeletben előírt átvételi idő
lejár, leselejtezik.
Vida T.

L a c z a Gá b o r I s t v á n né
képviselő
telefon:75/675 -732
mo b i l : 2 0 / 4 1 0 - 7 5 1 2
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Utat tör magának a királydinnye
Fotó: Forest & Kim Starr/Wikipédia

Nem csupán a kerékpárosok
réme a királydinnye, ami idén
a városban is felütötte a fejét. A
királydinnye a homokpuszták
természetes gyomnövénye, az
Ürgemezőn gyakran megtalálható, de a rendkívül aszályos időjárásnak köszönhetően
idén többek között a lakótelepre is bekúszott. Olvasónk,
Körösztösné Tóth Bernadett
panaszolta el, hogy a Gesztenyés úttal szemben, de már a
Pollack Mihály utcai játszótéren is találkozott vele, és igen
kellemetlen élményt tud szerezni annak, aki belelép vagy
belenyúl. A királydinnye kedves külsejű, apró virágú, de
alattomos gyom, a tüskéje az,
ami a bosszúság forrását jelenti,

ráadásul a főszezonja mostanában, az ősz elején van. Az apró
és kemény, abroncsgyilkos tüskéi általában nem látszanak az
úton. Olvasónk elmondta, nem
csupán a kerékpárosok számára
bosszantó ez a gyom, hiszen kilyukasztja a cipőtalpat, a roller
vagy a babakocsi kerekét, de a
kutyák talpába is belemegy, onnan pedig már csak állatorvos
tudja kiszedni. A növény tüskéi
igen könnyen szétszóródnak,
és elszáradva kifakulnak, így
a homokozóban a kisgyerekek is észrevétlenül, könnyen
belenyúlhatnak. Ezért amikor
Bernadett meglátta, hogy a városi zöldfelületek szokásos karbantartása kapcsán fűnyíróval
közelednek a területhez, saját

maga ugrott neki, hogy kézzel
kiszedje a szétfutott gyomot.
Három négyzetméteres területről két vödörnyit szedett össze
nem kis macerával. Azt mondja, egyre több helyen jelenik
meg a városban a királydinnye,
a kerékpárút mellett, az Újtemplom utca alján is volt már,
de senki nem érzi feladatának,
hogy kiszedje, pedig annyi idő
alatt, amit máskor a fűlocsolásra szánnak az ingatlantulajdonosok vagy a város munkatársai, ezt a problémát is meg
lehetne oldani.
Klézl Terézia, a város főkertésze
megkeresésünkre elmondta, a
királydinnye ellen a szokásos
fűnyírás nem jelent megoldást,
mivel egyrészt alacsony gyomnövény, másrészt így repíti szét
tüskéit. A rossz hír azonban,
hogy ellene védekezni sem egy-

szerű. A királydinnye igénytelen növény, szinte bárhol megtelepszik, elsősorban a meleg,
száraz klímát és a homokos talajt kedveli. Hosszan tartó meleg időben terjedése fokozódik.
Mivel a rossz minőségű talajt
kedveli, megfékezésére talajjavítással is lépéseket lehet tenni,
de a legjobb orvosság ellene a
kapa vagy a kézi, illetve vegyszeres gyomirtás. A főkertész
elmondta, bárki, aki felfedezi a
növény megjelenését, jót tesz,
ha kihúzza, a kerékpárút mellett pedig a közterületek karbantartói söprik az útfelületet,
hogy ne maradjon rajta tüske.
A fentiek miatt azt gondolnánk,
hogy a királydinnye az egyik
leghaszontalanabb növény, de
a népi gyógyászatban éppen
kellemetlen tüskéit használják
gyógyteához.
MD

Büdösbence, büdösmarci, büdösmargit, büdöspanna,
bencepoloska – ezek mind népi elnevezései a mezei poloskának,
ami enyhe ősz esetén, amilyenben most is részünk van, gyakorlatilag elözönli a kertet, a lakást. A paksi lakótelepi otthonokban is sokszor okoz gondot, ha nyitva marad egy-egy ablak a
melegebb napokon. Igazán rossz hírüket annak köszönhetik,
hogy ha megijednek, bűzt árasztanak magukból, ami valójában
védelmi reakció a részükről. A Brehm-lexikonból kiderül, hogy
míg a mezei poloska szaga leginkább a romlott körtére emlékeztet, addig a külföldön előforduló poloskák között van olyan,
aminek kifejezetten kellemes az illata. Inváziószerű megjelenésük esetére vigasztaló hír, hogy a lakásban nem tudnak elszaporodni, ugyanakkor biztos ellenszer sincs ellenük. Ezért a legjobb,
ha egy papírt rakunk az állat elé, amire az békésen rámászik, és
egyszerűen kitessékeljük a lakásból.

A polgárosodásról tartottak előadást
Az iparosodás, a polgárosodás
volt a fókuszban az Egyed Antal Honismereti Egyesület paksi
találkozóján. – A téma aktuális,
hiszen a mai polgárosodásnak
is ugyanazokat a lépcsőfokokat
kell bejárnia, mint 150 évvel
ezelőtt – hangsúlyozta előadásában dr. Majdán János. Az
egyetemi docens városunkról
szólva hozzátette: Paks helyzete különleges Tolna megyében,

hiszen az atomerőmű létrejötte
helyzeti előnyt és hátrányt is jelentett egyben, a polgárosodásra pedig nagy hatással volt. Paks
mezőgazdasági hagyományai
ugyanis már nem bizonyultak
elégnek a nagyvárosiasodáshoz,
ráadásul az ország különböző
pontjaiból ide beáramló, különböző kulturális környezetből érkező emberek nem tudtak olyan
egységes életmódot hozni, ami-

vel egyszerre várossá válhatott
volna ez a település. Majdán
János szerint a polgárosodás
három generáción át tart, Pakson is ennek vagyunk a tanúi. A
beáramlással kezdődött, majd
volt egy időszak, amikor a város
elkezdett önmagától fejlődni –
a professzor szerint itt tartunk
jelenleg. A harmadik szakasz
az lesz, amikor ennek a városnak a polgárai saját értékrend-

del, paksi tudattal rendelkező
lakosokká válnak és tudatosan
fejlesztik városukat. A polgárosodásról szóló előadás mellett a
tejfeldolgozásról, a tejüzemekről, valamint a térség villamosításáról tájékozódhattak a találkozó résztvevői. Az előadásokat
követően pedig megtekintették
Paks nevezetességeit tagtársuk,
Beregnyei Miklós vezetésével.
-dallosPaksi Hírnök, 2015. október 9. n 15

Ismét dolgozik gombaszakértő a piacon
Márta Norbert agrármérnökként végzett Kaposváron, ám
éppen abban az időben, amikor
megszűntek a termelőszövetkezetek, így állás tekintetében
igen kevés volt a lehetőség. A
mezőgazdaság mellett érdekelte a rendőri munka is, így
felszerelt és kilenc évig a Paksi
Rendőrkapitányságon dolgoSokan idegenkednek az erdei gomba fogyasztásától, de ha megnézetik a „zsákmányt” szakellenőrrel, nincs mitől tartani. Erre 15 év után ismét van lehetőség
Pakson: péntekenként reggel 6 és 10.30
között Márta Norbert gombavizsgáló
szakellenőr várja a gombagyűjtőket a piacüzemeltető irodájában.
Fotó: Molnár Gyula és Szaffenauer Ferenc

Erdőn-mezőn járva ki ne látott volna még
gombát. Vannak, akik csak véletlenül bukkannak rájuk, gyönyörködnek bennük egy
kicsit, aztán továbbállnak, de vannak, akik
egy jó ebéd reményében kifejezetten keresik a vadon termő kalaposokat. Bár jellemzően tavasztól őszig járnak gombák után
az emberek a szabadban, egész évben lehet
találni, már ha az adott fajtának termőideje
van és kedvező az időjárás a megjelenésé16 n Paksi Hírnök, 2015. október 9.

zott vizsgálóként, itt is lakott
a városban, majd Szekszárdon
folytatta munkáját, ám hamarosan elhagyja a rendőri pályát.
Elmesélte, hogy gyakran látott
gombát például falopási ügy
helyszínén, illetve a szekszárdi
házuk mögötti erdőt járva, s
idővel igénye támadt arra, hogy
be is tudja azonosítani a kü-

hez – mondja Márta Norbert. A gombavizsgáló szakellenőr mindjárt hozzáteszi:
aranyszabály, hogy ha vadon termő gombát szedett valaki, minden esetben kérje ki
gombaszakértő véleményét, ugyanis a fellelhetők közül aránylag kevés alkalmas emberi fogyasztásra. Mint mondja, ha valaki
eladásra hoz gombát a piacra, kötelező bekopogtatnia hozzá, az ellenőrzés után egy
igazolást ad az árusítónak. Ha valaki saját
fogyasztásra szedett gombát, annak nem
kötelező ugyan a mustra, de saját jól felfogott érdekében érdemes élnie a díjmentes
lehetőséggel. Nem véletlen, hogy eddig
nem volt nagy a tülekedés a szakértőnél,
ugyanis a tavalyi kedvező időjárásnak köszönhető gombabőséggel szemben idén
egyelőre gyér a gombatermés, már csak az
őszi esőben bízhatunk. Ha kegyes az időjárás, akkor Pakson és környékén is lehet
találni többek között őzlábgombát, fenyő
tinórut, lila pereszkét, rizikét, vargányát,
pöfeteget és szegfűgombát is, ami egyébként Márta Norbert nagy kedvence, kiváló
levesnek, húsok mellé szósznak, de a fűszerek között is előkelő hely illeti meg. Mindezek hallatán az ember szinte kedvet kap
gombászni a jó levegőn. No de nem mindegy ám, hogyan teszi – hívja fel a figyelmet
a szakember, aki éppen ezért néhány jó
tanácsot is adott. Ezek szerint a gombagyűjtéshez mindig kosarat kell használni
és nem nejlonzacskót vagy szatyrot, mert
ezekben befülled és romlékonyabbá, illetve
összetörve felismerhetetlenné válik a gomba, márpedig megnyugtató vizsgálat csak
hibátlan példányokon végezhető. Mindegy
hogy kezdő vagy gyakorlott-e a gombász,
csak olyanokat gyűjtsön, amelyeket igen jól
ismer, és még akkor is ellenőriztesse kosara tartalmát, mert bizony nem egy olyan
mérgező faj van, amely mintha egy ehető
társának ikertestvére lenne, csak egészen
apró eltérések vannak közöttük. Vannak
olyan gombák is, amelyek nem ártalmasak ugyan, de nem jó az ízük, és olyanok

lönböző gombákat. Érdeklődésében odáig jutott, hogy tavaly
jelentkezett a Magyar Mikológia Társaság gombaszakellenőri
képzésére, ahol aztán sikeres
vizsgát tett. Akkor még nem
gondolta volna, hogy a tanultakat nemcsak a maga hasznára
fordítja, hanem kis idő múltán
másokéra is.

is, amelyek csak akkor kerülhetnek a tányérra, ha megfelelő ideig és hőmérsékleten sültek-főttek, mert hőre elbomló méreganyagot tartalmaznak, mint például a
gyűrűs tuskógomba, illetve vannak védett
gombafajok is. Minden esetben gondosan
el kell választani a gomba termőtestét a talajtól, és be kell fedni a helyet, hogy a micéliumok ki ne száradjanak. A nagyon fiatal
vagy éppen már koros, esetleg csigarágta
gomba étkezési szempontból értéktelen, viszont a szaporodásban még van feladatuk.
A „hagyjuk békén” felkiáltás igaz a mérgező gombák esetében is, hiszen attól még,
hogy nem ehetünk belőlük, a természetben
megvan a helyük, szerepük, nem beszélve
arról, hogy némelyik igen mutatós. Nem
lehet ész nélkül szedni a gombát még akkor sem, ha van olyan szerencsénk, hogy
egy helyen nagyon sokat találunk, hiszen
a megengedett begyűjthető mennyiség naponta 2 kg.
A szakértő azt is elmondta, hogy a megfelelően ellenőrzött gombákat otthon mielőbb
meg kell tisztítani, és felhasználni, hűtőben
szépen egymás mellé terítve is csak egy-két
napig tárolhatóak. Szárított formában időt
állóbb finomság, bár erre nem minden fajta alkalmas. A már elkészített gombás ételt
azonnal el kell fogyasztani, mert gyorsan
romlik, s mivel nehezen emészthető, nem
szabad mohónak lenni és egyszerre túl
sokat enni belőle, illetve kisgyereknek, érzékeny gyomrú embernek adni. Az ehető
gombákban lévő fehérjék, aromaanyagok
okozhatnak allergiás, gyomor- és bélrendszeri tüneteket, mint például a szürke tölcsérgomba. Ezeket a gombafajokat javasolt
más ehető gombákkal keverten fogyasztani. Olyan gomba is van, aminek a tönkje nem emészthető, ilyen többek között a
szegfűgomba és az őzlábgomba. Egy érdekességre is felhívta a figyelmet a szakellenőr, mégpedig arra, hogy hiszik-e vagy sem,
a világ legnagyobb élőlénye egy gomba.
Kohl Gyöngyi

Tájak és robotok a Paksi Képtárban
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Három kiállítás nyílt a Paksi Képtárban: a Hangárban
Zirczi Judit és Szabó Ottó helyi
alkotók, a nagycsarnokban a
BLOCK csoport, a galérián pedig Nayg István önálló tárlata.
Zirczi Judit három évet töltött
családjával Írországban, festményeit az ott megélt pillanatok, élethelyzetek, érzések és a
táj ihlette. A képein megjelenő
szimbolikus tájak és anonim figurák, melyek tulajdonképpen

családtagjai, utalnak a határok
emberi és fizikai áthidalására, az
elvágyódásra, vándorlásra, a táj
és az ember közötti viszonyokra. Az alkotó elmondta, hogy
pályázatot adott be az írországi
művészeti tanácshoz, amely a
hazai Nemzeti Kulturális Alaphoz hasonló szervezet, és ösztöndíjat kapott egy olyan programban, ami kifejezetten ott élő
külföldi művészeknek szólt. A
képeket hazautazásuk előtt egy

hónappal be is mutatta egy prezentációban, illetve kiállításon.
Szabó Ottónak továbbra is igazi
kincsesbánya minden vastelep,
nem hagyja veszni a fémhulladékot, hanem robotszobrai
alkotóelemeként új életet lehelt
az anyagba. A paksi kiállítására
hozott, aprólékosan kidolgozott Telepes című installációja
kérdéseket vet fel és elgondolkodtatja a szemlélőt, az ábrázolt szituáció az élet egy próbára tevő helyzetéről töpreng.
A Magyar Képzőművészeti
Egyetem szobrász szakán végzett fiatal, dunakömlődi alkotó
jelenleg Budafokon egy volt
sörgyár épületéből kialakított
művészházban él és alkot. A
figurális dolgok mellett fontos
irány számára a robotika, de
most éppen egy londoni megrendelésre készít speciális asztalt műgyantából.
A képtár földszintjén az 1990ben megalakult BLOCK csoport
kiállítását nyitották meg. Az
alkotások közül több kifejezetten erre az alkalomra készült,
a művészek már az intézmény

nyári alkotótelepén készültek
A test emlékezete című tárlatukra, amely betölti a hatalmas
teret. A régebbi tagok, Sebestyén Zoltán, Nayg István, Nagy
Árpád és Doró Sándor számára sokat jelentett a legfiatalabb, Taskovics Éva segítsége,
aki filmekkel, animációkkal
foglalkozik. A csoportból Nayg
István saját munkákkal jelentkezik az emeleti kiállítóban, Kontraszt címmel. Alkotásaiban nem
csak az ismert kontraszthatásra
törekedett, hanem megjelenik
például a minimal art és annak
talán éppen ellentétpárjaként az
absztrakt expresszionista gesztusfestészet is, egyazon és külön
munkán is. A kontraszt a műfajok tekintetében is jelen van,
hiszen fotóval, videofilmmel is
dolgozott, valamint hagyományos táblaképekkel, bár ezekhez is kapcsolódnak különböző
applikációk. A BLOCK csoport
és Nayg István kiállítása is 2016.
február 7-ig látogatható, míg
Zirczi Judit és Szabó Ottó tárlata
2015. november 29-ig.
-kgy-

25 éve diplomázott az első évfolyam
Szinte kivétel nélkül megérkeztek az egykori paksi főiskola első
évfolyamának végzősei arra az
ünnepségre, amit az ESZI főiskolai épületében rendeztek abból az alkalomból, hogy 25 éve
kapták kézhez diplomájukat az
első hallgatók. A vendéglátó paksi atomerőművet Cziczer János
üzemviteli igazgató, a házigazda
iskolát Szabó Béla igazgató képviselte, de ott voltak mindazok,
akik sokat tettek azért, hogy elinduljon a főiskolai képzés Pakson.
A mindössze hatvanperces, könynyed hangvételű találkozót rövid
hozzászólások töltötték ki. Szót
kapott Pónya József, az erőmű akkori vezérigazgatója, Kováts Balázs, az ESZI akkori igazgatója, dr.
Gács Iván, a Műegyetem akkori
megbízottja, Kissné Hegyi Ilona, a

tankör „anyukája”, a volt hallgatók
képviseletében Bercsi Gábor és –
mint a következő évfolyam reprezentánsa – dr. Aszódi Attila.
Az előző évben indult ESZI
padlásán kezdődött el a képzés
1987-ben a Budapesti Műszaki
Egyetem égisze alatt és hathatós
támogatásával, a tanévnyitót –
mint felidézték – a lépcsőházban tartották. Az energetikai
üzemmérnöki szakképzés első
évfolyamán huszonegyen kaptak diplomát. Legtöbbjük most
ugyanott vette át a jubileumi emlékdiplomát is.
A hallgatók a gazdaság különböző szektoraiba kerültek, de sokan
közülük az energetika területén
dolgoznak, néhányan Pakson, az
atomerőműben. Tarnóy László
az üzemviteli biztonsági osztályt

vezeti. Azt mondta, a kor színvonalát meghaladó körülmények
között tanultak Pakson vadonatúj iskolában, kollégiumban. Az
atomerőmű pedig kiváló terepe
volt a gyakorlatnak. – Számomra ez olyan lenyűgöző ipari létesítmény volt, amihez foghatót
nem láttam korábban, örömmel
vetettem bele magam a tanulásba
– fogalmazott. Aláhúzta, hogy itt
kapta meg azokat az ismereteket,
fontos műszaki információkat,
amikre egész pályáján alapozni
tudott.
Kováts Balázs akkori igazgató
szerint a város történetében nagyon kicsi epizód volt a főiskola
működése, de nem szeretnék, ha
elveszne, ezért szervezték meg a
jubileumot. 2003-ban megszűnt
a paksi képzés, Budapestre került

át, ahol újabban sláger az energetikai mérnök szak – mondta
Kováts Balázs, aki szerint nincs
reális esélye annak, hogy újraindítsák a paksi képzést, hiszen az
oktatás átstrukturálódott, a Műegyetem kapacitása elégséges.
Pónya József akkori vezérigazgató sajnálja, hogy megszűnt,
szerinte nagyon jó volt a képzés felépítése Pakson, hiszen a
szakmunkás bizonyítványtól a
diplomáig mindent meg lehetett
szerezni. A cél az indításkor az
volt, hogy a mérnökök tudását
bevonják az oktatásba, ami most,
a duális képzés reneszánszakor
ismét időszerű lehet. Pónya József szerint újra lehet aktualitása
a főiskolai képzésnek Pakson, de
magától nem indul el, akarni,
harcolni kell érte.
Vida T.
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Tök jó nap volt
a pénteki

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Egész nap jöttek-mentek kicsik
és nagyok, este pedig óriási tömeg gyűlt össze egyszerre a Paksi
Kertbarátok Egyesületének Tök
jó napján, amelyet a Városháza
előtti téren tartottak. A rendezvényt több mint tíz esztendővel
ezelőtt hívták életre, s azóta is
töretlen lelkesedéssel készülnek
minden alkalomra. Az egész
napos kavalkád megvalósításához az első lépés idén is a díszés sütőtökök betakarítása volt.
Természetesen készítettek saját
kompozíciókat, többek között
birkákat, madarakat, tökfejeket,
kalózhajókat és manóházikót. A
lakosság már kevésbé volt e tekintetben aktív, ugyanis a szervezők felhívására csupán hét pályamunkát neveztek. A gyermekek
kategóriájában Csonka Henriet-

Múzeumtól múzeumig vasúton
Koncertteremmé és táncparketté
változott néhány órára az Atomenergetikai Múzeum előtti tér.
Sőt vasútállomássá is, mivel a
vendégek különleges módon érkeztek. A város két intézménye,
a Paksi Városi Múzeum és az
Atomenergetikai Múzeum közös
kezdeményezéssel csatlakozott
a Múzeumok Őszi Fesztiváljához. Ezúttal nemcsak láthatatlan
kapocs kötötte össze a két intézményt, hanem teljesen valóságos: a Paksi Városi Múzeumból
vonattal utaztak a látogatók az
Atomenergetikai
Múzeumig.
Előtte-utána válogathattak a
programokból: a városi múzeumban tárlatvezetéssel várták a
közönséget, az udvaron kézműves foglalkozást tartottak a gyerekeknek, akik egyebek mellett
szélforgót készíthettek. A Party
Táncklub tagjaitól néhány lépést
is elleshetett a közönség. Ezután
szállt vonatra a Duna-parti megállónál több mint háromszáz
vendég, akiket az Atomenergeti18 n Paksi Hírnök, 2015. október 9.

kai Múzeumnál étel-ital és zenés
program várt. A Party Táncklub
tagjai a közönséget is ösztönözve
a minap Peron Fesztivált nyert
Ulbert–Hesz Project muzsikusainak zenéjére ropták a táncot a
múzeum előtt. Dr. Kovács Antal
kommunikációs igazgató az érkezőket köszöntve kiemelte, hogy
Paks és az atomerőmű szorosan
összekapcsolódik, s – miként a
két múzeum programja is jelzi
– összefog közös célokért. Említést tett arról, hogy a napokban
ünneplik az atomerőmű alapkőletételének negyvenedik évfordulóját, amire emlékezve tortával
is készültek a múzeumi rendezvényre. Mint mondta, az üzemidő-hosszabbításnak köszönhetően biztos perspektívát nyújt az
atomerőmű. Az Atomenergetikai
Múzeum vezetője, Enyedi Bernadett úgy tájékoztatott, hogy még
három programmal várják a látogatókat a következő hetekben a
Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében.
Vida T.

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

ta győzött, a felnőtteknél Borsiné
Pataki Ágnest, a csoportok kategóriájában pedig a Gyergyovits
családot díjazták.
Megőrizve a már jól bevált és
kedvelt programelemeket, volt
növénycserebere,
virágvásár,
kézműves bemutató és vásár, valamint mézkóstoló és tökös ételek kóstolója is. Este a Szarkaláb
Néptáncegyüttes adott műsort,
majd a nap zárásaként negyven
kilónyi kacsazsírral készült kenyérrel, két hektoliter forró teával
és egy mázsányi sült tökkel vendégelték meg a kertbarátok a közönséget a pislákoló töklámpások
fényénél. Minden az utolsó morzsáig elfogyott és gazdára találtak a tökkompozíciók is, amiket
ajándékba adott a civilszervezet.
-gyöngy-

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

C. Szabóné Kocsiczki Ilona
Harmincegy éve tagja, tizenegy
éve vezetője a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium nevelőtestületének
C. Szabóné Kocsiczki Ilona.
Dina – becenevét a TF-en kapta – az iskolaalapítás hetvenedik
évfordulójára rendezett ünnepségen legnagyobb meglepetésére
megkapta a Vak Bottyán Gimnáziumért Emlékérmet. – Szeretem ezt az iskolát – mondja
egyszerűen. Hogy miért, azt röviden nehéz volna összefoglalni,
de az biztos, hogy a sokrétű tehetséggondozó programra, amit
a kollektíva dolgozott ki, nagyon
büszke. – Szép eredményeket
hozott. Sokkal többet tettünk,
mint amit vállaltunk – mondja
róla. Még megvannak a program vívmányai, de már csak a
belső erőforrásokra támaszkodva tudják fenntartani, a kezdete
óta ugyanis megváltozott a világ.
Sok szó esik a minőségi oktatás
feltételeinek megteremtéséről,
de C. Szabóné Kocsiczki Ilona
szerint szűkültek a lehetőségek.
Ezért van az, hogy bár hosszú

távon és alapvetően optimista,
a mostani helyzet inkább aggodalommal tölti el. Tudja, hogy
nemcsak az lehet nagyszerű, ami
sok pénzt emészt fel, de köszönömért egy idő után senki sem
szeret dolgozni, még ha van is
húzóerő az iskolában, amire
lehet építeni. Az, hogy az idei
tanévet az alapítás hetvenedik
évfordulója alkalmából a jubileumnak szentelik, azért fontos az
intézményvezető szerint, mert
így a diákjaik jobban megismerik a tradícióikat. Egy-egy ilyen
évforduló alkalom a számadásra.
Ilyesmire kértük az iskola vezetőjét is, aki elmesélte, számára
egyértelmű volt, hogy pedagógus lesz. A testnevelés mellé a
történelmet választott volna, de
abban az évben nem volt ilyen
párosítás, így az előbbinél maradt. Pályáját Budapesten kezdte, Paksra azért költöztek, mert
férje, C. Szabó István itt kapott
munkát. Dina egy évet általános iskolában dolgozott, majd
Szentesi Lala bácsit váltotta a

gimnáziumban. Az iskola akkori vezetése azt várta tőle, hogy
a sportélet maradjon legalább
annyira élénk. Ez az elképzeléseivel könnyen összehangolható kérés volt: amellett, hogy
a kosárlabdát szinten tartotta,
„belopta” az iskola falai közé az
atlétikát. Felkerült a repertoárra
a röplabda, és nagy hangsúlyt
helyezett a tornára, amit szintén
szeretett. Törekvései néhány év
alatt a Magyar Diáksport Szövetség magas szintű elismerésében
realizálódtak. Az iskolavezetésnek tizenegy évvel ezelőtti kinevezéséig nem volt tagja, viszont
a pedagógiai program kidolgozásában és egy igen izgalmas
pályázatban, ami az iskolák önfejlesztéséről szólt, oroszlánrészt
vállalt. Így sikerült belekóstolnia
az iskola életének szervezésébe.
Azt mondja, az iskolafejlesztés
nehéz feladat volt, de hatalmas
lehetőség, ennek nyomán született a már említett tehetséggondozó program is. Mindig
nyüzsgő alkat volt, szereti a ki-

hívásokat, biztatták a kollégák
is, ezért pályázott az igazgatói
posztra. Három aspiráns közül választották ki. Ennek már
tizenegy éve. Célja, hogy az
eredményeiket, az iskola pozícióját az egyre élesedő versenyben
megtartsa. Tudja, hogy ez nem
egyszerű, nem elég, ha jól dolgoznak, a PR-tevékenységet is
erősíteni kell.
A komoly koncentrációt igénylő
poszton a sport segít helytállni.
– A sport lételemem, számomra
ez a kikapcsolódás – fogalmaz.
Heti két, ha van ideje, három
alkalommal fut 8-10, vagy akár
15 kilométert. A futás férjével
közös hobbi, mindketten alapítói a Paksi Amatőr Futó Fiatalok
Klubjának. Mindhárom fiuk
Budapesten él, a középső, Peti
már édesapa, ikerfiai vannak.
– Mindhárman a Paksi Vak
Bottyán Gimnáziumban végeztek és elsőre felvették őket az
egyetemre – mondja édesanyjuk
hozzátéve: lám ez is jelzi, hogy
ez egy jó iskola.
Vida Tünde
Paksi Hírnök, 2015. október 9. n 19

Sport

Aranyos lányok
Az ASE versenyzői, a Pupp testvérek: a dzsúdós Réka és a kajakos
Noémi egyaránt Európa-bajnoki
címet szerzett szeptemberben.
Egy héttel később Noémi ezt a
teljesítményt még megfejelte két,
olimpiai reménységek versenyén
(orv) nyert arannyal. A lányokkal
a versenyekről, a további feladatokról beszélgettünk:
– Először meséljetek a versenyekről!
Réka: – Amióta dzsúdózom,
több edzővel is dolgoztam már,
pár éve Braun Ákos a mesterem,
mint látszik, elég jól sikerül a
közös munka. Az Európa-bajnokságon kiemelt voltam az
első körben, nem kellett tatamira lépnem. Azt nem mondom,
hogy sima volt az út a döntőig,
ellenkezőleg, elég küzdelmesre
sikeredett. Talán az első mecscsemre merem azt mondani,
hogy nem volt kétséges a győzelem. A négy közé jutásért vívott összecsapáson a portugál
lány sokkal erősebbnek bizonyult, mint vártam, de végül egy
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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jukóval sikerült megvernem.
Az elődöntő volt a legszorosabb, eleve úgy terveztük, hogy
taktikai meccs lesz, nagyon
kellett figyelnem a kitolásokra,
időhúzásra, szőnyeg szélére és
egyéb dolgokra, és ezt sikerült
jól megoldanom. A döntőben a
másik portugál lány következett.
Az eleje elég szoros volt, mert
sikerült leszorítania, de kijöttem belőle, aztán a meccs vége
felé földharcban sikerült egy
vazaarit elérnem, amivel vége is
lett a versenynek.
Noémi: – Az Eb-szereplésemen
én magam is meglepődtem, előtte reálisnak tűnt a dobogó, akár
mind a két távon, de azt, hogy
nyerni tudok, nem gondoltam
volna. Nagyon erős a korosztályos mezőny Európában, de az
köztudott, hogy a magyar kajakkenu az egyik legerősebb a világon, és a hazai válogatókon kiharcolni az Eb- vagy vb-szereplést
már komoly eredmény. A lengyel
olimpiai reménységek versenyén
az ellenfelek közel ugyanazok

voltak, mint az Eb-n, szinte mindenki rajthoz állt. Bydgoszczban
a körülmények jók voltak, a pálya
ugyan kicsit szűk és az idő is hidegre fordult, de a két első helynek nagyon örültem. A hazaúton
egy benzinkúton közel nyolc és
fél órát álltunk, mert lerobbant a
buszunk. Nehéz éven vagyok túl,
az elején úgy gondoltam, hogy a
világbajnoki részvétel reális lehet,
de a válogatók nem úgy sikerültek, ahogy elterveztem. A szezon
végére, mire eljött az ifi ob, összeállt minden, és sikerült kiharcolni
az Eb-részvételt.
– Van még feladat az idei évre?
Réka: – Sűrű a programom, egy
jó hónap múlva Abu Dhabiban
rendezik a junior világbajnokságot, utána ugyanott indulok a felnőtt Grand Slamen, az évet pedig
a november közepén sorra kerülő U23-as Eb zárja. Indultam
idén már felnőtt versenyeken is,
egy harmadik és két ötödik helyet sikerült szereznem, kettőn
pedig helyezetlenül végeztem.
Ez még csak próbálkozás, igyek-

szünk felmérni, mennyit kell fejlődnöm.
Noémi: – Nálunk már vége a versenyszezonnak, az orv után három hét pihenőt kaptunk, majd
elkezdjük a téli alapozást.
– Láttátok egymás versenyét?
Réka: – Noémi versenyét nem
tudtam megnézni, de anya hívott
és közvetítette az eredményeket.
Nagyon büszke vagyok rá, hogy
végre neki is sikerült elérni, amit
szeretett volna.
Noémi: – Nagyon örülök, hogy
Réka megnyerte az Eb-t, évek óta
ott van már a dobogón, de az aranyat eddig nem sikerült elcsípni.
Nagyon szurkoltam neki, láttam
a döntőjét is.
– A városházán köszöntötték a
sikeres sportolókat, mit jelent ez
nektek?
Noémi: – Sajnálom, hogy nem
tudtam ott lenni a városházi ünnepségen, ahol sok kiváló paksi
sportoló volt jelen.
Réka: – A városházán a többi
sportolóval együtt jó volt hallani,
hogy elismerik a munkánkat. -kj-

Győzelemmel kezdték a bajnokságot
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A sikeres kosárlabda bajnoki rajtot egy felemásra sikeredett, hazai rendezésű felkészülési
torna előzte meg, a Pécsi VSK és a Jászberény
mellett a cseh BK Opava volt az Atomerőmű
SE ellenfele, a fiatalon elhunyt, kiváló kosárlabdázó emlékére megrendezett III. Morgen
Ferdinánd-emléktornán. Az Atomerőmű csapatából Kovács, Tóth, Illés és Meixner is hiányzott sérülés miatt. Az első körben az ASE
a Jászberényt, az Opava a pécsieket intézte

Donald Robinson
Az amerikai játékos 1989. július
11-én született, 193 cm és 90
kg, a kettes poszton játszik, de
irányítóként is bevethető. A W.
Virginia Tech főiskola csapatából 2012-ben került át Európába. Két évet Angliában játszott,
a 2014/15-ös bajnoki évben
a cseh BK Lions Jindrichuv
Hradec csapatát erősítette, az All
Star gálán a zsákoló bajnokságot
megnyerte. A Kaposvár ellen

el viszonylag könnyen. A harmadik helyet a
jászságiak szerezték meg, a végére elfáradó
PVSK ellen. A döntőben az első percektől lehetett érezni a feszültséget a két csapat között,
köszönhetően a pár héttel korábbi csehországi találkozónak, ahol már erősen összerúgták
a port a felek. Az első negyed a vendégeké
volt, távoli dobásaik ellen nem találtak ellenszert Eilingsfeldék. A második felvonásban
a védekezés és a támadás is jobban ment a
hazaiaknak, ennek köszönhetően átvette a
vezetést, és a 20. perc végére 8 pontos előnyt
szerzett az ASE. Már az első félidőben is ment
az adok-kapok, felesleges keménykedés, ami
a 23. percben az Atomerőmű palánkja alatt
pofozkodásig fajult. A csehek nem várták
meg a bírói ítéletet, hanem egyértelmű nemzetközi kézjelek bemutatásával 52-46-os paksi
vezetésnél az öltözőbe vonultak, véget vetve a
mérkőzésnek. Az, hogy ki kezdte előbb, vagy
úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött, nehéz eldönteni, de az biztos, hogy méltatlan
volt a torna befejezése Ferdi emlékéhez.
A bajnoki rajt előtt már nem volt több felkészülési mérkőzés, így a kettes posztra kiszemelt Donald Robinson kvalitásait csak az
edzéseken és a Kaposvár elleni bajnoki nyitó
mérkőzésen, élesben tudta lemérni Schmidt
Béla vezetőedző. A mérkőzésre Kovács és
Tóth is felgyógyult, Robinsonnal pedig négyfősre bővült a légiós kontingens, minden
adva volt a jó bemutatkozáshoz.

a harmadik negyedben lépett
pályára, egy középtávoli találattal mutatkozott be. A negyedik
felvonásban szerzett még egy 3
pontos kosarat is, így 10 perc játék során 5 pontot ért el. A klub
a bajnokság végéig szerződést
kötött a játékossal.

Troy Barnies
1989. február 10-én született. A
Maine egyetemen végzett, 200
cm magas, 100 kg, elsősorban

Ennek ellenére a vendégek kezdtek nyugodtabban és összeszedettebben, sokkal
pontosabbak voltak, mint a paksiak, és
az első negyed végére nyolcpontos előnyt
szorgoskodtak össze. A második felvonás
sem indult jól, állandósult a tíz pont körüli
kaposvári előny. A 15. perc tájékán kezdett
ébredezni az ASE, Rakocevic vette hátára
a csapatot és megkezdte a felzárkózást. A
19. percben Medve triplája után egy pontra
feljött a hazai csapat, az eredmény a félidő
végéig már nem változott.
A nagyszünet után egy teljesen más mentalitású ASE jött ki a pályára, sokkal gyorsabban és agresszívabban oldották meg a
támadásokat és a védekezést, a lepattanó
labdákra ketten-hárman is mentek egyszerre. A vendégek nem tudtak mit kezdeni
ezzel az offenzívával, a 21-0-s paksi roham
után az első pontjukat a hetedik perc végén,
büntetőből szerezték. Az utolsó tíz percben
sem lassított a piros-kék csapat, folyamatosan növelte előnyét, és a 17 éves Gulyás
Milán találatával már 45 ponttal is vezetett.
A vége kiütéses győzelem lett. ASE–KKK:
91-48 (14-22, 22-15, 28-4, 27-7).
Lapzártakor érkezett: Pécsi VSK Pannonpower–ASE: 74-85.
A következő hazai mérkőzést október 10-én
rendezik a Gesztenyés úti csarnokban, az ellenfél a Szolnoki Olaj KK csapata lesz.
Kovács J.

3-as poszton játszik, de szükség
esetén a négyesen is elboldogul.
Az egyetem elvégzése után Törökországban kezdte meg profi
karrierjét. A második európai
évében Finnországba szerződött,
majd Lettország volt a következő
állomás. Először a Jekabpils,
majd a 2014/2015-s szezonban
a Ventspils alkalmazásában állt,
utóbbival az EuroCup küzdelmeiben is szerepelt.
Az európai és az amerikai
kosárlabda teljesen különböző,
többek közt a szabálytalansá-

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

gok esetében, mondja Barnies.
Az amerikaiak emellett
atletikusabbak, az amerikai
kosárlabdában a gyorsaság és a
fizikai képességek fajsúlyosabbak, itt Európában a játékosok
viszont több technikát, cselt
használnak, emiatt más a játék
stílusa. A sportoló Paksra
érkezve meglepve tapasztalta,
hogy kisváros létére menynyi mindent lehet itt csinálni.
Kimondottan magyar ételeket
még nem kóstolt, de áll elébe,
nyilatkozta.

Egész évben választékos étlappal, széles kínálattal,
udvarias kiszolgálással és menüfőzéssel várjuk
kedves vendégeinket, igény esetén ingyenes
ételkiszállítást vállalunk.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Csertői: a harmadik hely nem mérvadó
Négy győzelemmel, négy döntetlennel és három vereséggel,
16 ponttal a tabella 3. helyén áll
az OTP Bank Ligában a Paksi
FC labdarúgóegyüttese 11 játéknap után. A tizenkét csapatos
2015/16-os szezon harmadánál
az első kör végén Csertői Aurél
vezetőedzőt kértük értékelésre.
– A szerzett pontok számával
semmiképp nem vagyok elégedett, ahogy a játékkal sem. A
tavalyi szezonban egy-két mérkőzésen jobban játszottunk, illetve eredményesebben futballoztunk. A jelenlegi harmadik
pozíciónk nem mérvadó, abból
nem szabad messzemenő következtetéseket levonni a jövőre nézve. Látható, hogy velünk
együtt összesen négy csapat
ugyanannyi ponttal rendelkezik, tehát egy-egy győzelemmel
vagy vereséggel nagyot lehet
ingázni a tabellán. Ha sorozatban tudnánk jó teljesítményt
nyújtani, akkor azt gondolom,
meg tudnánk kapaszkodni a liga
első felében. Sajnos még nem

tartunk ott, bravúrokra lenne
szükségünk, és önmagunkhoz
képest is jobban kellene játszani.
Ha a 16 szerzett pontot a korábbi idényekre lebontom, és a sorozatok hasonló szakaszát vizsgálom, akkor ennek alapján elég

végsőkig kell majd küzdeni egy
jó helyezésért. Nekünk továbbra
is elsődleges célunk, hogy az NB
I-ben maradjunk, nehéz lesz ezt
elérni, még ezzel a 16 ponttal is.
– Van értelme egyenként vizsgálni a mérkőzéseket?

Abszolút elégedett vagyok az eddigi teljesítménnyel, nagyon
nehéz az idei bajnokság – kezdte értékelését Haraszti Zsolt, az
OTP Bank Ligában szereplő Paksi FC ügyvezetője. A csapatok játékereje nem sokat változott, de a 12-es létszám miatt a
kieséstől való félelem meghatározó mindenkinél. Sok azonos
szintű csapat van. Pontszámunk mindenképp biztató, a helyezés, a harmadik pozíció pedig túlzott is egy kicsit. Az előttünk
álló Újpest, Békéscsaba vagy a Puskás Akadémia elleni meccs
ugyanolyan fontos, mint a többi, de nem dönt el semmit. Az
elmúlt négy forduló veretlensége pozitív megítélés alá esik, a
szakmai stáb munkáját dicséri. A Paksnak mindig jó közössége
volt, az egységesség is hozzájárul az eddigi eredményhez.
pontot szereztünk, de nagyon
sok mérkőzés van még hátra. Javulnunk kell mindenben, hogy
ezt a pozíciót megtarthassuk.
Látni kell, hogy nagyon egységes csapatok vannak, nincsenek
nagy különbségek. Az adott pillanat produktuma számít, és a

– Mivel 33 meccs van, így a végére mindig kiegyenlíti egymást
a jól és a kevésbé jól sikerült
mérkőzések aránya. Lesz úgy,
hogy rosszabb játék után ponttal
vagy pontokkal gazdagodunk
és lesz ennek a fordítottja is. A
bajnokság eddigi szakaszában is

TEMETKEZÉS

volt már példa mindkettőre a mi
esetünkben. Ezért mondom azt,
hogy mindenben javulunk kell,
és akkor a szerencse kérdése is
pozitív irányba billenhet.
– Csapatként funkcionál már a
társaság vagy az egyéniségek döntik el a mérkőzések végkimenetelét?
– Egységesek vagyunk, de az
egyéniségek és az egyéni játék,
a kreativitás dönt a pontok alakulásáról. Az egységet jelenleg a
védekezésre értem, de az egyéni
játék tölti meg ezt tartalommal.
– Az Európa-bajnoki selejtezők
miatt a hétvégén szünet lesz az
OTP Bank Ligában, utána pedig
az Újpest érkezik Paksra. Megvan már a győztes taktika?
– Fejben már hangolódunk erre
az összecsapásra, de taktikailag
csak hétfőtől készülünk. Az Újpest is egy kiváló csapat, háromesélyes minden mérkőzés, de hazai pályán szeretnénk megtartani
jó sorozatunkat és természetesen
megnyerni ezt a találkozót is.
Faller Gábor

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
w w w. p a n t a r t e m e t ke z e s . h u
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Emléktornát
rendeztek
Kispályás labdarúgótornával emlékeztek Dunakömlődön játékostársai, barátai a tavaly októberben,
45. életévében elhunyt Pongrácz
Istvánra, becenevén Pumára.
Pongrácz István többek között
a Dunakömlőd és a Paksi SE
csapataiban is játszott. Az emléktorna három főszervezője
Adorján János, Rácz Gábor és
Rákosi Tamás volt, a megemlékezés a dunakömlődi temetőben kezdődött. A torna első helyén a helyi Öregfiúk végeztek.
A szervezők két különdíjat is
osztottak, a gólkirály Szabó István, a Dunakömlődi Öregfiúk,
a legjobb kapus Máté László, a
Tesó SC játékosa lett.
-efgé-

Bronz Taskentből
Nagy lépést tett a jövő évi brazíliai olimpiai játékok felé Csoknyai
László, az ASE 81 kilogrammban
induló dzsúdósa, aki a taskenti
Grand Prix-viadalon a dobogó
harmadik fokára állhatott fel.
Az üzbég GP-n ötvenkét ország
354 cselgáncsosa lépett tatamira,
Laci súlycsoportjában 36-an indultak. Az első fordulóban erőnyerő volt, majd sorrendben az
üzbég Navruz Dzsurakobilovot,
az osztrák Marcell Ottót, majd a
német Dominic Resselt verte. Az

elődöntőben a későbbi győztes
Egyesült Arab Emirátusok-beli
Sergiu Toma (amúgy moldovai)
megállította, de a bronzmérkőzésen az izraeli Asaf Chen ellen ismét győzni tudott,. A judoinfo.hu
számítása szerint Csoknyai Laci
az olimpiai kvalifikációs rangsorban immár 90 ponttal többet
jegyez, így az első tíz közé került
súlycsoportjában. Cirjenics Miklós a 100 kg-os súlycsoportban
helyezetlenül zárt.
-joko-

A Budapesten rendezett dzsúdó U23-as országos bajnokságon
az Atomerőmű SE versenyzői kitettek magukért, Pupp Réka (48
kg), Polgár Luca (52 kg) és Ohát Zalán (90 kg) a dobogó tetejére
állhatott fel. Németh Norbert (66 kg) a harmadik, Hosnyánszki
Dániel (73 kg) a hetedik helyen zárta a versenyt.

MASSZŐRKÉPZÉSEK

indulnak november 6-tól Pakson,
Szekszárdon, Bonyhádon.

MUNKAVÁLLALÁSRA

alkalmas itthon és az uniós
országokban is a több nyelvű oklevél.
ÁRAK:
Svéd frissítő test masszázs: 39.000 Ft
Talp reflex masszázs
42.000 Ft
Nyirok masszázs
42.000 Ft
Mindhárom részletfizetéssel és kedvezménnyel

Bővebb információ: 30/30-21-487
(nyilv. szám: 00777-2012)

A Holinor Kft

a Mobil Petrol franchise partnere
lelkes csapatába mosolygós,
vidám természetű munkatársat keres
töltőállomás kezelő és shop eladó
pozícióba.
Fényképes önéletrajzod
a apakspiheno@gmail.com- ra várjuk!
Nagyon! :)
Vendéglátós szemlélet, tapasztalat előny.
Mobil Petrol Paks M6

Paks, Kurcsatov
utcában
2 db újszerű iroda
(45 és 73 m ) kiadó
2

egymással szemben,
külön-külön is és egyben is.
Mindkét irodához tartozik
zuhanyzó és mellékhelyiség.
Ár: 6 EUR/hó/m2 + rezsi
Érd.: +36-30/649-69-91

A közelmúlt sportsikereit ünnepelték a napokban a paksi városháza nagytermében. A nemzetközi versenyeken indult és ott kiemelkedő eredményeket elért sportolókat, valamint felkészítő edzőiket köszöntötte
Süli János polgármester. – A költségvetés összeállítása közben mindig nagy dilemma, hogy a tömeg- vagy
az élsportot támogassa-e az önkormányzat. Azt gondolom, hogy a kettő együtt a legsikeresebb, mivel a
profi sportolók eredményei ösztönzik az amatőröket. A következő esztendő az olimpia éve. Terveink szerint 2016-ban a kiemelt sportolóinknak külön támogatási rendszert dolgozunk ki, hogy segítsük felkészülésüket – fogalmazott a településvezető. Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Napi hírek
és információk
a városról és az
atomerőműről:

paksihirnok.hu
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nagy lencseakció
egyfókuszú
szemüveglencsék

-30%
-50%
progresszív
szemüveglencsék
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Az akciós ajánlat komplett szemüveg (keret + egy pár szemüveglencse) megrendelése esetén érvényes. A 30%-os és 50%-os szemüveglencse
kedvezmény maximális értéke 40 000 Ft, mely 1 pár szemüveglencsére vehető igénybe. Az akció időtartama: 2015. szeptember 14. – október 28.
További akciós feltételek az üzletekben és a www.ofotert.hu weboldalon.

