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A központi park a lakótelep létrejöttének 
idején, a hetvenes években épült renge-
teg betonburkolattal, lépcsővel, kiemelt nö-
vénykazettákkal, az akkori építészeti stílus-
nak és elvárásoknak megfelelően. Mára a te-
rület korszerűtlenné vált, állapota leromlott: 
kevés a növény és sok a balesetveszélyes, tö-
redezett felületű beton.
Tíz évvel ezelőtt az önkormányzat tervpá-
lyázatot írt ki a központi tér és park felújítá-
sára. A nyertes Pécsépterv Stúdió Kft. elké-
szítette a teljes felújítás engedélyezési terveit. 
(Az akkori elképzelésnek része volt a műve-
lődési ház, a bölcsőde és a II. Rákóczi isko-
la korszerűsítése is.) A dokumentációk, mi-
után pályázati forrás nem állt rendelkezésre 
a megvalósításukra, hosszú ideig fiókban pi-
hentek. Néhány hónapja úgy döntött a kép-
viselő-testület, hogy a beavatkozás már any-
nyira szükségszerű, hogy a város költségve-
téséből, ütemekre bontva kezdi el a terület 
rehabilitációját. A tervezési feladatra közbe-

szerzési eljárás eredményeként a régi terv-
gazda pécsi iroda kapott megbízást. 16 ezer 
négyzetméter felújítására készülnek jelenleg 
a tervek: az északi oldalon az üzletek, a két 
lakóház, az egykori Márvány étterem és a 
művelődési központ közötti szakaszra.
– Akadálymentessé tennénk a teret, ezt a te-
repviszonyok megengedik, csupán 3-4 he-
lyen lennének kisebb lépcsők. A jelenlegi 
téren minden derékszögben áll, „kockás” az 
egész, sok a kihasználatlan terület. Ezeket 
szeretnénk megszüntetni és egy lazább geo-
metriájú, élhető, hívogató, az igényekhez 
igazodó teret létrehozni. A felújítás teljes 
közműcserével jár majd, és jellemzően kis-
elemes térkő burkolat kerül a területre, ahol 
az elképzelések szerint átépülnek az üzletek 
előtti tetők és a rajtuk lévő világítás, meg-
oldódik az előtetők csapadékvíz-elvezeté-
se, valamint az úszótelkek be nem épített 
részének burkolása – mondta el Rádóczy 
F. László, építész tervező azon a fórumon, 

ahova az érintett ingatlantulajdonosokat 
és az üzletek bérlőit várta az önkormány-
zat. Itt Süli János polgármester kiemelte: az 
újonnan bevezetett gyakorlat szerint már a 
tervezési munka indulása előtt sor kerül az 
érintettek tájékoztatására, illetve a rende-
zés nyomán felvetődő kérdések egyezteté-
sére. Barnabás István alpolgármester, a kör-
zet képviselője hozzátette: mindannyiunk 
érdeke, hogy a terület végre megújuljon, 
és bár a tér rehabilitációjára pályázati lehe-
tőség egyelőre nem látszik, szeretnék, ha a 
beruházás az önkormányzati ciklus végéig 
megvalósulna. Az alpolgármester kiemelte: 
egyfajta közös finanszírozást képzelnek el 
az ingatlantulajdonosokkal és a téren mű-
ködő üzletekkel, az önkormányzat a közte-
rületek és az azok feletti ingatlanrészek fel-
újítását fizetné. 
Az engedélyezési tervek a központi park fel-
újítására július végére készülnek el.

Dallos Szilvia

Lakótelepi központi park: 
készülnek a tervek
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Süli Jánost, Paks polgármesterét kérte 
fel Orbán Viktor miniszterelnök a pak-
si atomerőmű-beruházást felügyelő mi-
niszteri posztra. Így időközi polgármes-
ter-választást írnak ki a közeljövőben, ami 
előre láthatóan szeptember közepén lesz.

Orbán Viktor április 10-én a Parlamentben 
beszélt először arról, hogy tárca nélküli mi-
nisztert fog kinevezni a paksi atomerő-
mű-beruházás felügyeletére és irányításá-
ra. Még aznap az Origo.hu megszellőztet-
te: Süli Jánost kérik fel a posztra. 
Egy nappal később Süli János megerősítet-
te: valóban érkezett felkérés. – Jelenleg vál-
tozatlanul polgármesterként szolgálom a 
várost – hangsúlyozta, hozzátéve: ha kine-
vezik miniszternek, Pakson időközi válasz-
tásokat kell tartani, mert a két tisztség ösz-
szeférhetetlen. Süli János azt mondta, tá-
mogatni fogja utódját, és a továbbiakban is 
Paks és az atomerőmű érdekeit fogja szol-
gálni, amelyek elválaszthatatlanok egymás-
tól. Hangsúlyozta, a kormány tagjaként ezt 
még hatékonyabban tudja majd megtenni.
A Fidesz paksi csoportja gratulált Süli Já-
nosnak a közeljövőben történő miniszteri 
kinevezéséhez, amelynek eredményekép-
pen egy felkészült, komoly vezetői tapasz-
talatokkal rendelkező szakmabeli látja el a 
paksi bővítéshez kapcsolódó irányítói fel-
adatokat – reagált közleményben a párt 
paksi elnöksége. Emlékeztettek rá, hogy az 
újjáalakult paksi Fidesz kezdeményezésé-
re Süli János polgármesterrel együttműkö-
dési megállapodást kötöttek, ami megala-
pozta a nyugodt, kiegyensúlyozott, kiváló 
partneri kapcsolatot. Április 13-án az is ki-

derült, hogy Süli János támogatja Szabó Pé-
ter (Fidesz) jelölését a polgármesteri poszt-
ra. (Erről bővebben a 4. oldalon olvashat.) 
A Magyarország önkormányzatairól szó-
ló törvény szerint a két tisztség összeférhe-
tetlen, amit 30 napon belül meg kell szün-
tetni. Lemondás után a választási bizottság 
kiírja az időközi választásokat 80-100 na-
pon belül. A mostani ismeretek szerint egy 
szep tember közepi időközi választásra le-
het számítani, mondta dr. Blazsek Balázs 
címzetes főjegyző. Ez idő alatt több alpol-
gármester esetén az látja el a helyettesítést, 
akit a polgármester általános helyettese-
ként kijelöl.

-vt-kg-

A bejelentés hetén meg is jelent a pak-
si atomerőmű két új blokkja tervezé-
séért, megépítéséért és üzembe helye-
zéséért felelős tárca nélküli miniszteri 
poszt létrehozásáról szóló kormányren-
delet-módosítás a Magyar Közlönyben. 
Ahogy arról az MTI beszámolt, a kor-
mány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló kormányrendelet rendelkezik ar-
ról, hogy a tárca nélküli miniszter felel a 
magyar–orosz kormányközi egyezmény 
értelmében a két új blokk tervezésről, 
beszerzésről és kivitelezésről szóló, az 
üzemeltetési és karbantartási támoga-
tásról szóló, valamint a nukleáris fűtő-
anyag-ellátás biztosításáról szóló meg-
állapodás végrehajtásának szakmai irá-
nyításáért és koordinációjáért. 
Szintén felelős a megvalósulási megál-
lapodásokkal kapcsolatos feladatok tár-
caközi összehangolásáért, és az azokkal 
összefüggő engedélyezési és egyéb ha-
tósági feladatokban való közreműködé-
sért, továbbá a hatósági feladatok ellátá-
sának összehangolásáért.
Ugyancsak felel a paksi két új blokkhoz 
kapcsolódó térségfejlesztés összehango-
lásáért, valamint az atomenergia-ipar 
innovációs feladatainak összehangolá-
sáért.
A módosítás értelmében Lázár János 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
képviseli a kormányt a paksi bővítéssel 
kapcsolatban az Európai Unióval foly-
tatott tárgyalásokon, a tárca nélküli mi-
niszter közreműködésével.

Süli János miniszter lesz,
időközi polgármester-választás jön

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Az atomerőmű-építés ügye új szakaszba, 
a megvalósítás szakaszába lép, a majdani 
üzembe helyezés és a térségfejlesztés koor-
dinálására Süli Jánost, Paks polgármesterét 
kérte fel a miniszterelnök – mondta ápri-
lis 13-án Lázár János Pakson, miután részt 
vett a térség negyvenegy településének pol-
gármestereit tömörítő Paksi Társadalmi 
Tanács ülésén.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter 
közölte, a Süli János kinevezésére vonatko-
zó okmányok aláírása napokon belül meg-
történhet, az eskütételt május másodikára 
tervezik. Miután Süli János jelenleg Paks 
polgármestere, időközi választásokat kell 
kiírni – jelezte.
Lázár János azt is bejelentette, hogy a tér-
ség fejlesztésére az idén másfél milliárd fo-
rintot biztosítanak, amelyből – a korábbi 
évekhez hasonlóan – a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány pályázata út-
ján részesülhetnek a környező települések.
A miniszter hangoztatta: a kormány célja, 
hogy az atomerőmű biztosítsa a jövőben 
is a hazai villamosenergia-felhasználás 50 
százalékát, a fennmaradó részt pedig meg-
újuló forrásokból, elsősorban napenergiá-
ból fedeznék. Az atomerőmű célja az olcsó 

áram garantálása a lakosság és a magyar 
gazdaság számára – szögezte le. Megfo-
galmazása szerint az atomerőmű építése 
össznemzeti ügy, pártérdekek és viták felett 
kell, hogy álljon. Ezt igazolja Orbán Viktor 
miniszteri posztot érintő döntése is, hiszen 
Süli János kiváló szakember, élvezi a pak-
siak bizalmát – fűzte hozzá. Nagy esélynek 
nevezte Paks, a térség és az energiaszektor 
számára egyaránt, hogy a kormány egy jó 
szakemberrel gyarapodik.  
– Ez egy állami atomerőmű lesz, magyarok 
fogják üzemeltetni – jelentette ki Lázár Já-
nos. 
Süli János miniszterjelölt szerint az atom-
erőmű bővítésének ügye fontosabb annál, 
semhogy viták hátráltassák. 
A szakembert 2014-ben a Fidesz jelöltje el-
lenében választották 78 százalékos több-
séggel Paks polgármesterévé. Röviddel ké-
sőbb a párt helyi szervezetével együttmű-
ködési megállapodást írt alá, és vezetése 
alatt Paks városa az együttműködést tűz-
te zászlajára. A városvezető úgy értékelte, 
hogy az elmúlt két évben nagyon hatéko-
nyan tudtak együttműködni Lázár János-
sal. A térségfejlesztés kapcsán is jelentős 
előrelépések történtek a Miniszterelnöksé-

get vezető miniszter segítségének köszön-
hetően – fogalmazott. Süli János emlékez-
tetett arra, hogy harmincegy évig dolgozott 
az atomerőműben. „Mindig szerettem vol-
na még egyszer gumicsizmában járni a te-
rületen. Ez hatalmas munka, de hatalmas 
élmény is lesz” – utalt miniszteri megbíza-
tására.
Fontosnak nevezte, hogy miniszterként is 
élvezze a lakosság bizalmát, amit a 2014-es 
választáskor tapasztalt. Fontos az is, hogy 
Paks élén a következőkben is hozzáértő 
ember álljon – mondta, hozzátéve: a közös 
munka során meggyőződött arról, hogy az 
alpolgármesterként mellette dolgozó Szabó 
Péter (Fidesz) alkalmas erre a feladatra. Süli 
János elmondta, hogy a továbbiakban is 
számít dr. Aszódi Attila szakértelmére, aki 
eddig kormánybiztosként az erőmű-létesí-
tés előkészületeit irányította sikerrel. Aszó-
di Attila arról számolt be, hogy a számára 
feladatul szabott szerződéskötések megtör-
téntek, sikerrel tárgyaltak az orosz féllel, az 
Európai Bizottsággal, a projekt megkapta 
az első fokú környezetvédelmi engedélyt, a 
telephelyengedélyt. A következő fontos lé-
pés a létesítési engedély megszerzése lesz – 
jelezte.                                                   Vida T.

Lázár János: az atomerőmű-építés 
a megvalósítás szakaszába lép

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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A magyar kormány stratégiai célja, hogy 
hosszú távon biztosítsa az energiabiztonsá-
got és a megfizethető energiaárakat, szögez-
te le paksi látogatása során Tuzson Bence. A 
kormányzati kommunikációért felelős ál-
lamtitkár atomerőmű-látogatásra érkezett, 
és azt mondta, a létesítmény biztonságosan 
működik, és fontos szerepet tölt be a fenti 
stratégiai cél biztosításában. Arról is beszélt, 
hogy a kormány a megújuló, a nukleáris és 
a fosszilis energiahordozókra építi a hazai 
energiaportfóliót, amelynek legolcsóbban 
termelő egysége a hazai termelés több mint 
50%-át adó, a hazai fogyasztás több mint 
30%-át biztosító paksi atomerőmű. Kitért 
arra, hogy „lassan minden akadály elhárul” 
az új blokkok építése elől, hiszen csupán a 
másodfokú környezetvédelmi engedélyre 
várnak, így hosszú távon biztosítható lesz a 
megfizethető, biztonságos energia. Arról is 

szólt, hogy a rezsicsökkentés eredménye-
ként hatósági ár garantálja az olcsó energiát, 
az árak ennek köszönhetően 25%-kal csök-
kentek. – Ez került most veszélybe, mert 
Brüsszel arra készül, hogy elvegye a jogot, 
hogy hazánk saját maga döntsön az árakról 
– figyelmeztetett. – Ezért a nemzeti konzul-
táció során ez az első és egyik legfontosabb 
kérdés, mert a rezsicsökkentés eredménye-
it csak úgy lehet megvédeni, ha mi magya-
rok dönthetünk ebben a kérdésben – jelezte, 
majd azt kérte a polgároktól, hogy „mond-
ják el véleményüket, álljanak ki a rezsicsök-
kentés mellett”.
Kovács Sándor, a Fidesz paksi elnöke arról 
beszélt, hogy Paks nagy kihívások előtt áll, 
és egyben kérte az államtitkárt, hogy az erre 
való felkészülésben a kormány legyen segít-
ségére.

Vida Tünde

Pályázaton keresik a Paksi Hírnök új főszer-
kesztőjét, miután Kövi Gergő távozik a lap 
éléről. Az új főszerkesztő feladata a TelePaks 
Médiacentrum Nonprofit Kft. által kiadott 
időszaki lap főszerkesztői feladatainak ellá-
tása lesz. Pályázati feltétel a magyar állam-
polgárság, büntetlen előélet, a média terü-
letén szerzett szakirányú végzettség, illet-
ve legalább ötéves szakmai gyakorlat, előny 
a szakirányú felsőfokú végzettség, az újság-
írás, nyomtatott sajtó területén szerzett szak-
mai tapasztalat.
A pályázathoz csatolni kell a főszerkesztői 
feladatok ellátására vonatkozó szakmai ter-
vet, részletes szakmai önéletrajzot, a végzett-
séget, képzettséget igazoló okiratok másola-
tát, három hónapnál nem régebbi hatósági 
erkölcsi bizonyítványt. A pályázat benyújtá-
sának határideje 2017. május 10. A pályáza-
tot zárt borítékban a Paksi Polgármesteri Hi-
vatal Titkársági Osztályára kell benyújtani 
(7030 Paks, Dózsa György út 55-61.). A borí-
tékon kérik feltüntetni: Paksi Hírnök főszer-
kesztői pályázat.
A beérkező pályázatokat a polgármester által 
létrehozott ad hoc bizottság véleményezi. A 
megbízásról a képviselő-testület dönt. A pá-
lyázatok elbírálásának határideje 2017. május 
31. A megbízás 2017. június 1-től 2020. má-
jus 31-ig szól.

Paks Város Önkormányzata a hatályos jog-
szabályokban foglaltak szerint 2017-ben 
megszervezi a nyári gyermekfelügyele-
tet az iskolai szünet idejére. A gyermekfel-
ügyeletet azon paksi lakóhelyű gyermekek 
vehetik igénybe, akiknek szülei munkavég-
zésük miatt gyermekük napközbeni ellátá-
sáról nem tudnak gondoskodni. Az önkor-
mányzat által szervezett gyermekfelügyelet 
ingyenes, a gyermekekre pedagógusok vi-
gyáznak. A gyermekfelügyelet napjain az 
önkormányzat napi egyszeri étkezést (ebé-
det) biztosít, a rászorulóknak ingyenesen, 
egyéb esetben intézményi térítési díj elle-
nében.
Az önkormányzat pályázatot is benyújt a 
nyári napközis táborok megszervezésé-
re. Nyertes pályázat esetén a napközis fel-
ügyelet minden hetében gazdag program-
kínálattal és napi háromszori ingyen étke-
zéssel várja a gyermekeket.
A jelentkezési lapokat az oktatási intézmé-
nyekben lehet leadni. 
A gyermekfelügyelet tervezett ideje: a júni-
us 19. és az augusztus 25. közé eső időszak 
munkanapjain 7.30–16.00 óra között, áll a 
polgármesteri hivatal közleményében.

Tuzson Bence: Brüsszel 
a rezsicsökkentést támadja

PályázatNapközis
tábor indul

Paks Város Önkormányzata Pongrácz Sán-
dor kitüntetéssel ismeri el azok tevékenysé-
gét, akik munkájukkal jelentősen hozzájá-
rultak a település egészségügyi ellátásának 
fejlesztéséhez, és e területen kimagasló tel-
jesítményt vagy eredményt nyújtottak.
A kitüntetésben évente egy fő részesülhet, 
páros évben orvos, páratlan évben szakmai 
munkát segítő dolgozó.
A kitüntetés adományozására javaslatot te-
het minden paksi lakos, paksi székhellyel 
rendelkező jogi személy, valamint jogi sze-
mélyiséggel nem rendelkező szervezet. A 
legalább egy oldal terjedelmű ajánlásnak 
tartalmaznia kell a jelöltnek azon teljesít-
ményét, ami méltóvá teszi a kitüntetésre. A 
javaslatot zárt borítékban május 2-ig lehet 
benyújtani dr. Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyzőhöz. Az elismerés átadására a Sem-
melweis-nap alkalmából kerül sor.
Paks város képviselő-testülete először 1999-
ben ítélte oda a díjat, akkor Vayer Ferencné 
vehette át az elismerést.

-kgy-

Ki kapja 
a Pongrácz-
díjat?

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Az óváros élhetőségét féltik 
Nem csitulnak a kedélyek az óvárosban ta-
pasztalható társasházépítési-láz miatt. Több 
konkrét eset miatt gyűjtöttek aláírásokat és 
nyújtottak be beadványt Süli János polgár-
mesterhez a városlakók. Lapunkat is tájé-
koztatták arról, hogy továbbra is féltik az 
óvárost, attól tartanak, hogy élhetetlenné 
válik, mert befektetők felvásárolják az öreg 
parasztházakat és egy-egy telken a lehe-
tő legtöbb lakást alakítják ki, nem törődve 
azzal, hogy túlzsúfolt lesz az utca, kopárak, 
élettelenek a lakóhelyek. Óvárosra vonatko-
zó fejlesztési koncepciót, újabb lakossági fó-
rumot sürgetnek. Azt is felvetették, hogy az 
önkormányzatnak szerződést kellene bon-
tania a főépítésszel, mert véleményük sze-
rint nem ismeri eléggé a várost, nem képvi-
seli az ott élők érdekeit.
Néhány elkeseredett paksi polgár egy Ko-
sár utcai házban gyűlt össze, hogy elmond-
ja problémáit. A többség, bár a nevük az alá-
író íveken szerepel, azt kérte, őrizhesse meg 
inkognitóját.
– Mi azért költöztünk ide, mert családi há-
zas környéken akarunk élni – fogalmazzák 
meg többen is hozzátéve: a lakótelepen és 
annak környékén kellene társasházakat épí-

teni, nem ezekben a főként kis utcákban, 
mint a Kosár, a Vörösmarty, a Kossuth. A 
másik, ami miatt nagy a felháborodás, az, 
hogy míg egy magánépíttető – és máris hoz-
nak két példát a Kosár utcából – még a ház 
színét sem választhatta ki, sőt igen szigorú 
szabályokat szabott nekik a főépítész, ad-
dig a befektetők, akik társasházak építésébe 
fognak, mintha bármit megengedhetnének 
maguknak. A Kosár utca Táncsics felőli ol-
dalán a 2000-es évek elején, a szemben lévő 
oldalon nagyjából három éve építettek csa-
ládi házat és – mint mesélték – nagyon kis 
mozgásteret kaptak, csak parasztház jellegű 
épületre kaptak engedélyt, telekhatárra épít-
ve, fésűs szerkezetben.
Mint Lisztmajer Balázs emlékeztetett rá, a 
múlt év őszén lakossági fórumon tett ígé-
retet Horváth András főépítész arra, hogy a 
Kosár utcában a meglévő társasház és a csa-
ládi házak között garantálják a „konszoli-
dált átmenetet”. Itt egy befektető két öreg-
házat megvásárolt, ezeket lebontották és a 
neten már árulják is az ide tervezett lakáso-
kat. Két társasházban 17 lakás épülne, egész 
telekszélességben burkolatot terveznek, 
mélygarázst, aminek a forgalmát a Táncsics 

tömbbelsőre, illetve a Báthory utcára „enge-
dik rá”. Balázs szerint szó sincs átmenetről, 
az egyik ház magasabb lenne a most meg-
lévőnél, a másikat pedig olyan közel terve-
zik megépíteni édesanyja szomszédos háza 
mellett, hogy az összes ablakból, erkélyről az 
ő udvarára lehet majd látni. Érdekes, jegy-
zik meg, hogy miután a befektető megvette 
a két telket, a társasházas övezet határát va-
laki „áttolta”, így most már a Kosár utca 15-
17. is abba tartozik.
Az itt tervezett házakkal kapcsolatban hosz-
szan sorolt kifogások hasonlítanak a Vörös-
marty kapcsán felhozottakkal. Mint egy ott 
lakó mondta, tavaly készült el az utca, ahol 
már most is igen szűkösen férnek el, és az 
óvoda is eléggé leterheli. Ha megépítik az 
odatervezett lakásokat és esetleg csokkal 
vásárolják meg azokat háromgyerekes csa-
ládok, akkor majdnem megduplázódik az 
utca lélekszáma, közlekedni is alig lehet 
majd. Nem lesz hely, nem lesz zöld.
Utóbbit egyébként – habár kicsit más össze-
függésben – Herczeg Ágnes is nagyon fájlalja.
– Eszembe jutott a városi lapban és televízi-
óban néhány éve futott Az én városom so-
rozat.                                                             Ü

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Ü Ebben mindenféle helyzetű, iskolázott-
ságú, érdeklődésű embert megkérdeztek, 
és mindenki arról beszélt, hogy mennyire 
szereti Paksot, mert élhető, lassú lüktetésű, 
amely szolgáltatásaiban vetekszik a nagyvá-
rosokkal. Jóllehet 73 évet éltem itt, sehova 
se mennék el, de ha most megkérdeznének, 
kénytelen lennék azt mondani, hogy ez nem 
az én városom, nem az én otthonom, mert 
lakhatatlanná, élhetetlenné teszik – mondta. 
Az első „város elleni merénylet” szerinte az 
öreg gesztenyefák kivágása volt 1977-ben. 
Ami most keseríti, hogy a Rákóczi utcá-
ban, ahol „október óta túrják a földet”, húsz 
fát kivágtak és közösségi teret alakítanak ki, 
azaz leburkolják. – Nem lehet betonrenge-
tegben élni sem kisgyereknek, sem öregasz-
szonynak – összegzi szomorúan.
Lisztmajer Balázs azt szorgalmazza, hogy 
készüljön egy koncepció az óvárosra. A 
többiek hozzáteszik, hogy újabb lakossá-
gi fórumra is szükség lenne, mert úgy vélik, 
hogy több ház a lakossági tiltakozás, sőt a 
hatályos jogszabályok semmibevételével ké-
szül. – Szeretnénk zöldet, szeretnénk mada-
rakat, szeretnénk, ha megmaradna az óvá-
ros hangulata – összegezték.
Bagdy László képviselő, a városépítő bizott-
ság elnöke is egyetért a megfogalmazottak-
kal. Mint lapunknak elmondta, tanácskozá-
si joggal vett részt azon a tervtanácsi ülésen, 
ahol a Kosár utcai tervek kerültek az asztal-
ra, de azt szakmai hibák sora miatt elutasí-
tották. Azt mondta, az építészektől azt ké-
rik, ne csak szigorúan a jogszabályokat ve-
gyék figyelembe, hanem az ott élő emberek 
érdekeit is. – És ezt a főépítész úrtól is el-
várjuk – fogalmazta meg. Azt mondta, meg 
kell fontolni a helyi építési szabályzat továb-
bi szigorítását is annak érdekében, hogy ele-
jét vegyék a rossz folyamatoknak, ugyanis ő 
maga is osztja azt a véleményt, amit – mint 
felidézte – Süli János polgármester is megfo-
galmazott: élhetetlen lakások épülnek, ahol 
nincs tér, nincs hely, nemcsak az autóknak, 
de még arra sem, hogy egy szánkót vagy bi-
ciklit elrakjanak. – Ha nekem fizetnének, 
akkor sem jönnék ide lakni – jegyezte meg 
hangsúlyozva, hogy azok, akik ezeket a laká-
sokat megveszik, eszük ágában sincs ott lak-
ni, csak befektetési céllal vásárolják meg.
Mint a tiltakozók figyelmeztetnek, a mos-
tanság tapasztalható építkezések miatt egy-
re magasabbra szöknek az ingatlanárak, így 
egy paksi magánszemélynek, aki házat ven-
ne, esélye sincs, nem tud versenyezni a be-
fektetőkkel. A fiatalok, ha önálló életet akar-
nak kezdeni, nem itt teszik, mert nem tud-
ják megfizetni, inkább a környező falvakba 
költöznek.                                       

Vida Tünde

Horváth András, Paks főépítésze a Tele-
Paks Közélet közelről című műsorában 
Dallos Szilvia szerkesztő kérdésére, a Ko-
sár utcát érintő, kifogásolt tervek kapcsán 
kifejtette, hogy a város bonyolult szövet, 
amelyen belül egyes területeknek különbö-
ző funkciói vannak, ezeket a város szabá-
lyozási terve eltérően szabályozza. A sza-
bályozási terv megszabja, egyes övezetek-
ben mit lehet, mit nem. Ezek az előírások 
kötelezettséget és egyben jogot is jelente-
nek a tulajdonosok számára. A Kosár utca 
besorolása vegyes, két övezet találkozik, 
mégpedig az Alvéghez tartozó kisvárosias 
és a Táncsics utca felől, a ’70-es években el-
indult városias övezet. A többszintes há-
zak a ’70-es években épültek, majd a ’90-es 
évek végén folytatódott az akkori folyamat, 
és a Kosár utcában megépült a kétemele-
tes, több egységből álló épület. A két telket, 
ami a lakossági tiltakozást kiváltotta, kö-
rülbelül nyolc éve, a város döntésére átso-
rolták a telepszerű beépítési övezetbe, azaz 
itt társasházak építésére van mód, vázolta a 
főépítész. Hangsúlyozta, hogy ezt a jogot a 
város adta, és természetes, hogy a tulajdo-
nos akar vele élni. Rámutatott: az ide ter-
vezett épületeknél neki és a városnak je-
lenleg annyi lehetősége volt, hogy meg-
próbálja meggyőzni az építtetőt, hogy ide 
illeszkedő épületet terveztessen. Az, hogy 
hány százalék a beépíthetőség és a zöldfe-
lület, egzaktul meghatározott, a terv ebből 
a szempontból meg is felelt a helyi építési 
szabályzatnak. Azt is megvizsgálták, hogy 

illeszkedik-e a környezetbe. Ezzel kapcso-
latban Horváth András úgy foglalt állást, 
hogy a magasságot illetően mindenképp, 
hiszen a családi ház szomszédságában 
egy-, a társasház mellett kétemeletes egy-
ség épült volna. A Tervtanács kifogása arra 
irányult, hogy túlzott méretű, messze meg-
haladja azt az arányt, ami most jellemzi a 
környezetet, ezért utasították el. 
A főépítész arról is beszélt, hogy a csalá-
di házas, oldalhatáros beépítésnél ahhoz 
szoktak hozzá az ingatlantulajdonosok, 
hogy csak kisebb, például fürdőszobaab-
lak néz a telekre a szomszédból, a szaba-
don álló beépítésnél viszont az emeleti ab-
lakok a szomszéd udvarra néznek, ami va-
lóban szokatlan lehet.
 – Alapvetően az építtető és a tervező dol-
ga, hogy olyan épületet tervezzen, ami 
meggyőzi a tervtanácsot, a városvezetést, 
és megnyugtató megoldás a lakosság szá-
mára. Ehhez mindenkinek önmérsékle-
tet kell tanúsítani, mert olyan város nincs 
a világon, ahol mindenki csak a kialakult 
állapotokhoz ragaszkodva élheti az életét. 
Minden városban van bizonyos változás, 
amennyiben a város nem akarja ezt, hoz-
zá kell nyúlni a szabályozási tervhez azt is 
vállalva, hogy a módosítás érdekeket fog 
sérteni. – Ha a város felvállalja, hogy meg-
változtatja a két telek státuszát, elveszi a 
mostani jogosultságot, annak lesznek kö-
vetkezményei – vázolta a főépítész hozzá-
téve, hogy két zóna peremén óhatatlan az 
ütközés.                                                   -dsz-vt-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Az innovatív gondolkodás 
az erőmű eredményeinek záloga
Kevesebb mint egymilliárdos befektetés-
sel évi 3,2 milliárd forint pluszbevételt hoz, 
de nem ez a C15 (vagyis a tizenöt hónapos 
üzemeltetési ciklus) projekt legfőbb és fő-
ként nem egyetlen előnye. A paksi atom-
erőműnek a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium díjával jutalmazott innovációja 
ráadásul nem áll egyedül, korábban a telje-
sítménynövelésért kapott a társaság inno-
vációs nagydíjat, de kaphatna akár minden 
évben, mert – mint az erről szóló  sajtóbe-
szélgetésen kiderült – az újításra, a fejlesz-
tésre való törekvés meghatározó az atom-
erőműben. Erről Czibula Mihály, a C15 ki-
emelt projektvezetője és dr. Kovács Antal 
kommunikációs igazgató beszélt.
Czibula Mihály elsőként nem gazdasá-
gi adatokról, műszaki paraméterekről ej-
tett szót, hanem arról a hitről, elkötelező-
désről, hovatartozásról és örökségápolásról, 
ami az erőmű kollektíváját jellemzi. – A kül-
ső szemlélő úgy tekint az erőműre, mint egy 

áramtermelő egységre, de a dolgozóknak ez 
sokkal több, és sokkal nagyobb felelősségér-
zettel vagyunk ez iránt a technológia iránt, 
mint azt bárki gondolja – szögezte le. Majd 
részletesen beszélt arról, hogy már az első 
blokk építésével egy időben elkezdődött az 
atomerőmű modernizációja, ami azóta is 
folyamatosan tart. Állandó követelmény a 
biztonság folyamatos növelése, a fenntart-
ható fejlődés garantálása. Mivel a fejlődé-
si igény folyamatos, létkérdés az innovációk 
megvalósítása, az erre való képességek ki-
építése, fenntartása, a munkavállalói tudás 
aktivizálása, amihez egyebek között elen-
gedhetetlen a fluktuáció minimalizálása, az 
átlátható motivációs rendszer. Czibula Mi-
hály azt mondta, az atomerőmű stratégiájá-
nak négy alappillére, a biztonság, a környe-
zetvédelem, a gazdaságosság és a társadalmi 
elfogadottság. Az innováció mind a négy te-
rületen tud hozzáadott értéket teremteni. A 
kihívásokra – mint mondta – a válaszokat 

saját erőforrásokkal kell megadni, ezért az 
innovációk megvalósítása létkérdés.
– Nagyon erős az elkötelezettség, folyamatos 
a tanulás – erősítette meg dr. Kovács Antal 
kommunikációs igazgató is, aki az innováció-
val kapcsolatban elhangzottakat olyan alap-
vető információkkal egészítette ki, amelyek a 
tévhitek eloszlatását célozzák. Azt kérte a saj-
tó munkatársaitól, hogy korrekt informáci-
ókat közöljenek. Mint mondta, rengeteg tá-
madás éri a nukleáris energiát, ami a jelenlegi 
helyzet szerint megkerülhetetlen Magyaror-
szágon. A villamosenergia-igény várhatóan 
nőni fog, sok kapacitás kiesik és – még ha az 
elektromobilitással nem is számolunk – ko-
moly hiánnyal kell kalkulálni, szükség van új 
energiatermelő kapacitásra. Biztonságosnak, 
fenntarthatónak kell lenni, fontos a gazda-
ságosság. – Ha ezeket a szempontokat figye-
lembe vesszük, az atomenergia nem megkér-
dőjelezhető – hangsúlyozta.                  

Vida T.

A fizika fővárosa volt Paks
Pécsi és hódmezővásárhelyi siker szüle-
tett az idei Országos Szilárd Leó Fizikaver-
senyen, amelynek szervezője az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat, az Energetikai Szak-
gimnázium és Kollégium, valamint a Szilárd 
Leó Tehetséggondozó Alapítvány, a döntő 
helyszíne pedig már hagyományosan a pak-
si középiskola. Az országos döntő a kiala-
kult rendnek megfelelően zajlott: három na-
pot töltöttek a diákok Pakson, az első a re-
gisztrációé és az atomerőmű-látogatásé volt, 
a második a versenyé, a harmadikon pedig 
megismerhették a helyes megoldásokat és 
a végeredményt. A versenynapon az elmé-
leti feladatsorral kezdtek 180 percben, majd 
a mérési és számítógépes feladatok követ-
keztek. A 11-12. évfolyamosok versenyében 
első lett Gémes Antal, a hódmezővásárhe-
lyi Bethlen Gábor Református Gimnázium 
diákja, második Goto Tomoi, a budapesti 
Szent István Gimnáziumból, harmadik pe-
dig Simon Dániel Gábor, a Kecskeméti Bá-
nyai Júlia Gimnáziumból. A 9-10. évfolya-
mosok mezőnyéből a legjobb teljesítményt 
Olosz Adél nyújtotta, aki a PTE Gyakorló 
Általános Iskola, Gimnázium és Szakgim-

názium diákja, a második helyen Elek Péter 
végzett, a Debreceni Református Kollégium 
Dóczy Gimnáziumából, a harmadik helyen 
pedig Kádár Barnabás, a budapesti Piaris-
ta Gimnázium tanulója zárta a megmére-
tést. Olosz Adél elnyerte a WIN Magyaror-
szág díját is, amivel a legjobb lányversenyzőt 
jutalmazzák, a felkészítő tanárokat elismerő 
Szilárd Leó tanári Delfin Díjat Gyimesi Éva, 
a Szent István Gimnázium tanára vehette át, 
és ehhez az iskolához került a legjobb össz-
teljesítményt nyújtó iskolának járó Marx 
György-vándordíj. A kísérleti és számító-
gépes feladatok legötletesebb megoldásáért 
Simon Dániel Gábort jutalmazták. Az or-
szágos versenyt névadója születésének 100. 
évfordulója alkalmából Marx György pro-
fesszor kezdeményezésére rendezték meg 
először 1998-ban. Ennek olyan nagy volt a 
sikere, hogy azóta a szervezők minden esz-
tendőben meghirdetik a kétfordulós tudás-
próbát, ami a nukleáris fizika népszerűsíté-
sére, a fiatalok természettudományok iránti 
érdeklődésének felkeltésére hivatott, témája 
2003-ig a magfizika volt, azóta pedig fóku-
szában a modern fizika áll.                  Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Az erőműbővítés helyszínére és a reaktorcsarnokba is elkalauzolta a média képviselőit a minap az atomerőmű kommunikációs stábja. Az itt 
készült fényképekből válogattunk. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök.
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A tavaszi művészeti napok keretében nyolc 
nap alatt, négy helyszínen, összesen tizen-
egy programra várták az érdeklődőket vá-
rosunkban. Két olyan akciót is hirdettek, 
aminek során a közönség passzív hallgató-
ságból aktív résztvevővé lépett elő. 
Jó kezdeményezésnek tartják, amellyel meg-
mozdíthatják a lakosságot, ezért csatla-
kozott a Pákolitz István Városi Könyvtár 
a gittegylet.com szerkesztősége által évről 

évre meghirdetett országos költészeti akci-
óhoz, amelynek keretében arra buzdítanak 
mindenkit, hogy a magyar költészet nap-
ján árasszák el az utcákat versekkel. Felhí-
vásuk nem várt sikert hozott, eddig több 
mint húsz országban több száz helyszínen 
posztoltak a magyarok. Az első alkalom-
mal meghirdetett helyi programot viszony-
lag sikeresnek értékelték a paksi könyvtár-
ban, jellemzően az intézmény falán jelentek 

meg költemények, volt, aki saját versét rakta 
ki, illetve helyi általános iskolákat is sikerült 
megmozgatni. A feladat nem volt más, mint 
kiválasztani egy verset, kinyomtatni és bár-
hol a városban kitenni, lefotózni magában 
vagy akár versszelfit készíteni és beküldeni 
a szervezőknek. A program helyi megvaló-
sulását kezdeményező Pákolitz könyvtárban 
azt tervezik, hogy jövőre ismét meghirdetik 
az akciót. 
Szintén a közönséget kívánta megmozgatni 
a Csengey Dénes Kulturális Központ Vers 
mindenkitől mindenkinek elnevezésű köl-
tészet napi irodalmi akciója, aminek lénye-
ge az volt, hogy bárki elmondhatta legked-
vesebb versét egy kávéházi hangulatú ösz-
szejövetelen. Közel harmincan vettek 
részt a programon, voltak, akik néző-
ként, hallgatóként, de sokan versmon-
dásra is vállalkoztak. A szavalók többsége 
saját versét mondta el, akadt, aki megze-
nésített verssel örvendeztette meg a hall-
gatóságot, illetve mindenki elmondta, ho-
gyan keletkezett a verse, vagy miért az 
adott költeményt választotta. A találkozón 
a gyerekektől a nyugdíjasokig több kor-
osztály képviseltette magát. A verselő dél-
utánt a kulturális központ előterében tar-
tották meg attól a gondolattól vezérelve, 
hogy a más céllal betérők is csatlakozhas-
sanak, amire volt is példa, gyermekeikért 
érkező szülők leültek az előtérben és hall-
gatták a verselőket. Jövőre folytatása követ-
kezik.                                                      -kgy-

Parti Nagy Lajos Kossuth-díjas költővel Tell Edit beszélgetett a magyar költészet napján a 
Csengey Dénes Kulturális Központ és a tízéves Paksi Képtár közös programján. Fotó: Molnár 
Gyula/Paksi Hírnök

A versszelfitől a megzenésített versig

Több lehetősége van a paksi bortermelőknek 
nedűik helyi megméretésére: a városi borver-
senyen, a Sárgödör téri rendhagyó mustrán 
és a sillerfesztiválon. A felsoroltak közül egy 
már lezajlott, nevezetesen a rendhagyó bor-
verseny, mellette már megtartották a nagy 
múltú dunakömlődi mustrát is.   A Sárgö-
dör téri Présháztulajdonosok Egyesülete ál-
tal szervezett bormustrát idén is nagy érdek-
lődés kísérte, kettő híján 140 nedűt nevez-
tek a gazdák, 45 fehéret, 36 vöröset, 30 rozét 
és sillert, valamint 27 óbort. A versenyen 
– ami attól rendhagyó, hogy a szakavatott 
bírák mellett laikus borkedvelők is véle-
ményt formálhatnak a borokról – ez alka-
lommal öt bizottságban értékeltek Kovács 
Mihály, Polgár Zoltán, Hanuszka Sándor, 
Fehér József és Spiesz József vizsgázott bor-
bírók irányításával. Mindegyik bizottság 

asztalára került minden fajta borból, ame-
lyeket egyébként a hagyományos húszpon-
tos rendszerben bíráltak, górcső alá vették 
a hegy levének illatát, színét, tisztaságát, 
ízét és zamatát. Az esten 60 arany, 41 ezüst, 
28 bronz és 9 oklevél minősítést adtak ki. 
A Sárgödör téri gazdák egyre növekvő hoz-
záértését mutatja, hogy komoly borhiba 
miatt egyetlen mintát sem kellett kizár-
ni. (Ide tartozó hír, hogy a közelmúltban 
újabb nyolc fő végzett el egy Pakson szer-
vezett borismereti és borbírálói kurzust.) A 
16. alkalommal megrendezett mustrának a 
Fabro Pincészet adott otthont.  
A Sárgödör térinél is nagyobb múlttal ren-
delkezik a dunakömlődi borverseny, amit 
hagyományosan a plébánia közösségi házá-
ban rendeznek meg. A huszonegyedik 
mustrára nyolcvan bort neveztek a részt-

vevők, a legmagasabb számban fehéreket, 
a vörös-, rozé- és a sillerborból nagyjából 
megegyező számú várt kóstolásra és érté-
kelésre, a legkevesebb óborból volt. A ver-
senyen lehetősége volt megkóstolni a jelen-
lévőknek két meggybort és egy otellót, ami 
kuriózumnak számít. A nevezett nedűket itt 
is a hagyományos húszpontos rendszerben 
értékelték, egy bizottság a vörös-, egy másik 
a fehér-, egy harmadik pedig a rozé- és sil-
lerborokat. A borversenyen végül 24 arany, 
31 ezüst, 16 bronz és 4 oklevél minősítést 
adtak ki, a legmagasabb pontszámot a fe-
hérborok versenyében Spiesz József szürke-
barát bora, a vörösöknél Molnár János ca-
bernet sauvignonja érte el, az óborok közül 
Fehér József merlot-ja, a sillerek közül pedig 
Hanuszka Sándor nedűje vitte el a pálmát.

-gyöngy- 

Laikusok is véleményezhették a borokat
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Ünnepre terítettek asztalt a Életfa Idősek 
Otthonában: Kajári Gyulát köszöntötték 95. 
születésnapja alkalmából. Az ünnepelt hét-
gyermekes csámpai család sarja. Dolgozott 
az egykori konzervgyárban, majd pinceve-
zetőként, aztán pedig az atomerőmű építke-
zésen: a 26-os Számú Állami Építőipari Vál-
lalatnál volt csoportvezető. 1943-ban nősült 
meg, házasságából egy fiú és egy lány szü-
letett, ma négyszeres nagypapa és hétsze-
res dédnagyapa is. Manapság már nehezé-
re esik a beszéd, így inkább fia, Gyula mesélt 
arról, hogy édesapja megjárta a frontot, sze-
reti a horgászatot, a zenét, valamikor har-
monikázott is, kedvelt elfoglaltsága a rajzo-
lás, valamint szívesen vadászott. – Tizenegy 
éve él az idősek otthonában, ahol nagyon jó 
körülmények vannak, nem szenved semmi-
ben hiányt – mondta hozzátéve, ő is igyek-
szik mindent megtenni azért, hogy édesapja 

gondtalanul tölthesse idős napjait. Hetente 
látogatja, a nagyobb ünnepekre pedig min-
dig elviszi magukhoz. – A hosszú élet tit-
ka talán a génekben rejlik, hiszen édesapám 
több testvére és apai nagyapám is magas 
kort élt meg, de lehet, hogy a titok a naponta 
elfogyasztott két deci vörösborban és az egy 
kupica pálinkában rejlik – fejtegette Gyula 
bácsi fia, aki elmesélte, hogy amikor három 
évvel ezelőtt egy influenzás időszakban apu-
kája is megbetegedett, és a gyógyszerek mi-
att egyáltalán nem fogyaszthatott alkoholt, 
egyre csak romlott az állapota. Miután az 
orvos engedélyezte a megszokott mennyi-
séget, egy héten belül felgyógyult, és a ka-
rácsonyt már jó egészségben velük ünnepel-
te. Arra a kérdésre, hogy mire vágyik még, 
a mai napig jó kedélyű Gyula bácsi öt év-
vel ezelőtti óhaját ismételte meg: megérni a 
száz esztendőt. Kajári Gyulát az önkormány-
zat nevében Szabó Péter alpolgármester és S. 
Szabó Gabriella kommunikációs referens kö-
szöntötte, és vitte el hozzá a város ajándékát 
és jókívánságait. Útjuk  ezután az Akác utcá-
ba vezetett Baumann Ádámné született Kern 
Évához, aki 90. születésnapját ünnepelte. 
Éva néni Pakson látta meg a napvilá-
got szülei második gyermekeként, bátyja 
öt esztendővel volt idősebb nála, a család 
a Zöldfa utcában lakott. Elmondta, hogy 
egész életében sokat dolgozott, járt arat-
ni, szőlőt művelni, később a Kossuth La-
jos utcai cipész ktsz-ben helyezkedett el, 
aztán pedig az atomerőműben volt takarí-
tó. Párja tőlük nem messze, a Temető ut-
cában lakott, így már jóval azelőtt ismer-
ték egymást, mielőtt egy pár lettek. 1970-
ben vásároltak meg egy régi házat az Akác 
utcában, majd tíz éven át tartó szorgos 

munkával formálták otthonukat. Egy fiuk 
született, aki özvegy édesanyjával lakik. – 
Már negyedik osztályos koromban varr-
tam, és később is sokat, meg nagyon sze-
rettem hímezni – mondta az ünnepelt. En-
nek ékes bizonyítékai otthonukat díszítik. 
Manapság nagyon hamar elfárad a szeme, 
már az olvasás is nehéz számára, televízi-
ót pedig egyáltalán nem néz, inkább visz-
szavonul a szobájába. A házimunkából vi-
szont még bőven kiveszi a részét, például a 
tűzhely mellé a mai napig beáll, ám korán 
kezdi az ebéd elkészítését, a tészta meggyú-
rását, hogy délre készen legyen, mert köz-
ben bizony többször meg kell állnia pihen-
ni egy kicsit, mondta. A hosszú élet titkát 
firtató kérdésre, azt felelte, hogy édesapja 
91 esztendősen hunyt el, így talán családi 
örökség, hogy ilyen szép kort ért meg.

Kohl Gyöngyi

Családi örökségük a hosszú élet

A húsvét állt az év első 
Spájz vásárának középpont-
jában: a sonka mellett mézes-
kalácsból készített hímes tojás, 
sütinyuszi és valódi, élő nyúl 
is volt a gyerekek nagy örömé-
re. A termelők és kreatívok pia-
cára Kalocsáról is érkeztek áru-
sok, az idelátogatók Tolna me-
gye első whiskey-jét, a Gemenci 
Vadászt is megkóstolhatták.
A következő termelői piac júni-
usban lesz, akkor gazebédet tar-
tanak a szervezők, vagyis levest 
főznek ehető gyógynövények-
ből. Fotó: Molnár Gyula/Pak-
si Hírnök

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A nemzetközi romanapot április 8-án tartják, 
emlékezve arra, hogy 1971-ben ezen a napon 
ültek össze huszonhárom ország küldöttei a 
romák első világkongresszusára a London 
melletti Orpingtonban. Az ENSZ ezt a na-
pot a roma kultúra világnapjává nyilvání-
totta. A romák legfontosabb ünnepükként 
tartják számon április 8-át, aminek alkalmá-

ból országszerte szerveznek programokat. 
A Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 
is rendezvényt tartott a közösségi háznál, 
ahol a gyerekek sportos, játékos vetélke-
dőben vehettek részt, műsort adott a Pak-
si Fiúk hagyományőrző zenekar, valamint 
előadást tartott Lakatos Lajos esélyegyenlő-
ségi szakember, aki egyebek mellett a nem-

zetközi romanap eredetéről, jelentőségéről 
beszélt. – Az 1971-es világkongresszus volt az 
első alkalom, amikor a romák az önrendel-
kezés jogán elhatározták többek között, hogy 
ugyanazon nemzet tagjainak tekintik egy-
mást, a jövőben együttműködnek és közösen 
lépnek fel a nemzetközi közéletben. Határoz-
tak arról, hogy nemzetük hivatalos elnevezé-
se a roma, és meghatározták közös jelképei-
ket: himnuszukat, jelmondatukat, zászlajukat 
– mondta el az előadó. Jelmondatuk az Opre 
Roma!, azaz Fel, cigányok! lett. A cigány zász-
ló egy kék és egy zöld sávból áll, ez a két szín 
szimbolizálja többek között az eget és a föl-
det, a zászló közepén pedig egy vörös kerék 
van, ami jelképe egyebek mellett a vándor-
ló életmódnak, valamint utal az őshaza, In-
dia zászlajára. A cigányság himnuszának pe-
dig a világkongresszus tiszteletére írt dalt vá-
lasztották, aminek alapja egy balkáni cigány 
népdal volt – mondta el Lakatos Lajos. Hoz-
zátette: érezhető annak az eredménye, hogy 
lerakták a roma kulturális autonómia alapja-
it, hiszen roma civilszerveződésről, roma ön-
kormányzatiságról egyaránt beszélhetünk, 
az pedig, hogy hova fejlődik mindez tovább, 
a romákon és a befogadó társadalmon egy-
aránt múlik.                                             -gyöngy-

Reggelivel várják a kerékpárral közleke-
dőket május 4-én négy helyszínen Pakson, 
csatlakozva a Bringás reggeli elnevezésű 
országos kezdeményezéshez.

A Tourist Infónál, a városháza előtt, az Épí-
tők úti üzletsoron, valamint az atomerő-
mű F2 portájánál várják reggelizőpontok 
a kerékpárosokat május 4-én. A Magyar 
Kerékpárosklub Bringás reggelijének célja 
az egyszerű, olcsó és gyors közlekedési mód 
népszerűsítése. Paks először csatlakozik a 
kezdeményezéshez. 
– Egyik fontos célkitűzésünk, hogy közösségi 
programokkal színt vigyünk az óváros életé-
be. Ezért kerestük meg a kerékpárosok helyi 
szervezetét, hogy csatlakozzunk az országo-
san már ismert programhoz. A rendezvény 
mellé állt az  önkormányzat, az atomerőmű, 
illetve két paksi üzlet, és megszólítottuk a la-
kosság mellett a civileket és az intézményeket  
– mondta el Czink Dóra turisztikai és város-
marketing-referens. 
– A Bringás reggeli egyrészt felhívja a figyel-
met a kerékpáros közlekedésre, hiszen ez egy 

fenntartható, környezetbarát módszer, ami az 
egészségre is jótékony hatással van. Másrészt 
az akcióval megköszönjük a bringásoknak, 
hogy ők már rendszeresen így közlekednek. 
Bízunk benne, hogy a rendezvénnyel hagyo-
mányt teremtünk a városban is – tette hoz-
zá Vöröss Endre, a Magyar Kerékpáros Klub 
Paks–Szekszárd területi szervezetének veze-
tője. 
A bicikliutak száma folyamatosan gyarapo-
dott az elmúlt években Pakson, az ön-
kormányzat jelenleg is pályázik kerékpárút-
hálózat-fejlesztésre. A Paks–Dunakömlőd 
illetve a Paks–Györköny út kiépítésére a Te-
rület- és Településfejlesztési  Operatív Prog-
ramban remélnek forrást. A Bringás reggeli 
mellé szívesen odaállt a város, hiszen szeret-
né népszerűsíteni a tömegközlekedés mellett 
a kerékpáros közlekedést, hogy elkerülhetők 
legyenek a reggeli és a délutáni dugók. – Sze-
retnénk a lakótelepen is fejleszteni a hálóza-
tot. A Váci utcai, jelenleg is zajló tömbbelső-
rekonstrukció, valamint az ASE előtti terület 
átépítésének előzetes tervei is már erre tekin-
tettel készültek – tájékoztatott Szabó Péter. 

Paks alpolgármestere azt is elmondta, hogy 
áprilisi ülésén tárgyalja a testület, hogy csat-
lakozzon-e a város a Klímabarát Települések 
Szövetségéhez. Ez igen sok pályázati lehető-
séget hozhat Paksnak, akár kerékpárút-épí-
tésre is.                                                   Dallos Sz.

Romanap a közösségi házban

Reggelivel várják a kerékpárosokat

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Pixabay
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Váljék egészségére!

A lelki eredetű betegségekről

Manapság sokan küzdenek lelki eredetű 
betegséggel – mondja dr. Szita István (bal 
oldali képünkön) pszichiáter-neurológus 
szakorvos, hozzátéve, hogy vannak, akik 
egyedül is képesek megbirkózni gondja-
ikkal, és nincsen szükségük szakértő se-
gítségre. Olyan is előfordul, hogy az egyén 
maga megfogalmazza, segítségre van szük-
sége és el is megy az orvoshoz, ám ha ez 
nem következik be, akkor a hozzátartozók, 
munkatársak odafigyelésén múlik, eljut-e 
szakemberhez. 
Pakson a Barátság úti rendelőben műkö-
dik a pszichiátriai, illetve a neurológiai 
szakrendelés. Utóbbi keretében a doktor úr 
keddenként, dr. Szloszár Márta pedig csü-
törtökönként, valamint minden hónap első 
páratlan hetének keddjén fogadja a páci-
enseket. Az orvosok munkáját három asz-
szisztens segíti, ketten a rendelőben dol-
goznak, egyikük pedig otthonukban kere-
si fel a gondozottakat. 
Az ideggyógyászatra csak beutalóval és 
előjegyzéssel lehet menni. – Az ideggyó-
gyászat az idegrendszer szervi károsodá-
sával összefüggő betegségek diagnoszti-
zálásával és kezelésével foglalkozó orvosi 
szakág, ide soroljuk az agyi keringési be-
tegségeket, mint a szélütés, az eszmélet-

vesztéses betegségeket, mint az epilepszia, 
a demenciákat, a mozgászavarokat, mint a 
Parkinson-kór, valamint a szellemi leépü-
léshez vezető betegségeket, mint az Alzhei-
mer-kór – sorolta a példákat dr. Szita Ist-
ván. 
A doktor úr kiemelte, hogy a pszichiátria 
elsősorban a viselkedésben megnyilvánuló 
zavarokkal foglalkozik, melyek nem csak 
szervi eredetűek lehetnek. – A szervi ere-
detű betegségek esetében könnyebb megál-
lapítani, hogy mi a baj, aztán hozzárendel-
ni a megfelelő gyógykezelést, ám a mentá-
lis betegségek esetében nem ilyen egyszerű 
a képlet. Ezek gyógyítása komplexebb, nin-
csenek egyértelmű kezelési sémák. Éppen 
ezért a diagnózis felállításához a szaktudás 
mellett szükséges az emberismeret és az 
empátia, illetve nagyban az orvos belátásán 
múlik, hogy milyen terápiát javasol: elégsé-
gesnek ítéli a pszichoterápiát vagy gyógy-
szert alkalmaz, esetleg a kettőt kombinálva 
igyekszik javítani a beteg állapotán. 
Ami a gyógyulás esélyét illeti, a szakorvos 
úgy fogalmazott, hogy a mentális beteg-
ségek esetében a tünetmentesség elérésére 
jók a kilátások, de ehhez az orvos segítsége 
mellett nagy szükség van a páciens akará-
sára, valamint támogató, segítő környezet-

re is, így a család, a barátok, a kollégák hoz-
záállása is sokat nyom a latba. Ha mindez 
megvan, akkor is csak fokozatosan történik 
a javulás, hiszen a lélekgyógyászat sok tü-
relmet, kitartást igénylő, hosszú folyamat. 
Dr. Szita István arról is beszélt, hogy mivel 
a pszichiátriai betegekkel szembeni előíté-
letek enyhülnek, megbélyegzésük egyre ke-
vésbé jellemző, az érintettek bátrabban ke-
resik fel a szakrendelést, ami örvendetes. 
A hatékony kezelést segíti az is, hogy pszi-
chológus is dolgozik a rendelésen, dr. Var-
ga Márta klinikai szakpszichológus (jobb 
oldali képünkön) heti egy délután rendel. 
Elmondta, hogy a szűkös időkeretre tekin-
tettel elsősorban pszichodiagnosztikai fel-
adatokat lát el, pszichoterápiára a fennma-
radó időben van mód, ami nem túl sok.  
– A diagnosztikai munka lényege a tünetek 
hátterében meghúzódó, azokat kiváltó okok 
feltárása, a páciens állapotának felméré-
se különböző módszerekkel, a legkülönbö-
zőbb esetekben – magyarázta a szakember, 
aki 2009 óta jár Paksra rendelni Budapest-
ről. Az önértékeléshez kapcsolódó problé-
mák, szorongás, párkapcsolati, családi konf-
liktus mellett a pszichoszomatikus zavarok 
széles spektrumával foglalkozik, fő szakte-
rülete pedig az evéssel és a testképpel kap-
csolatos zavarok. – Mindegyikre akad példa 
a paksi szakrendelésen – mondta el dr. Var-
ga Márta, aki érdeklődésünkre bővebben 
beszélt az evési zavarokról, amelyek alapve-
tően az ifjabb korosztályra jellemzőek, de ez 
nincsen kőbe vésve. – Az anorexia és a bu-
limia ismertebb, de például a falászavarról 
keveset hallani, pedig sokakat érint – emel-
te ki. A vezető tünet a bulimiához hasonló-
an a kontroll nélküli falásroham, ám itt nin-
csenek jelen a súlygyarapodás megakadályo-
zására irányuló módszerek, mint a hánytatás, 
a hashajtó szedése vagy az eltúlzott mértékű 
edzés. Ennek következtében a falászavarban 
szenvedők nagy része túlsúlyos. A falászavar 
tünete még többek között a gyors evés akár 
a kellemetlen teltségérzésig, a túlevést követő 
bűntudat, lehangoltság. További figyelmezte-
tő jel, ha a falásrohamok már hetente kétszer 
megjelennek, és ez az állapot legkevesebb fél 
éven át fennáll. – Ahogy más evési zavarok-
nál, úgy a falászavar esetében is a testet és a 
lelket együtt kell gyógyítani, a pszichoterápia 
mellett esetenként gyógyszeres kezelés szük-
séges, illetve törekedni kell az ideális testsúly 
elérésére – hangsúlyozta dr. Varga Márta.                                          

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A hideg téli estéken jó érzéssel tölt el a kály-
hában duruzsoló, ropogó tűz hangját hall-
gatni, a meleg jólesik testünknek-lelkünk-
nek. Ez így volt már a 11. században is, aho-
vá az európai cserépkályha története nyúlik 
vissza. A kályhák szélesebb körű elterjedé-
sével a 13-14. században jelentős kályhaké-
szítő központok alakultak ki a délnémet te-
rületeken, a cseh királyság és a középkori 
Magyarország területén. Ebben az időszak-
ban az írott források a kályhát még kemen-
cének nevezték és jóval később kezdték el 
használni mai jelentése szerint ezt a szót. 
Alakjuk, díszítésük, méretük folyamatosan 
változott az adott időszakok stílusirányza-
taihoz igazodva.
A Paksi Városi Múzeumban látható kály-
ha eredeti darabjai az Erzsébet Nagy Szállo-
da felújításakor kerültek elő a földből 2008-
ban: a mentőásatás során egy 19. századi 
szemétgödörből két vagy három, egymás-
hoz nagyon hasonló klasszicista tábláskály-
ha darabjaira bukkantak a múzeum mun-
katársai. Ez a kályha egykor vagy magában 
az Erzsébet szállodában állt, vagy a környe-
ző kúriák valamelyikében, akár a Deák-ház-
ban is lehetett.
2013-ban a kályha felújítása során a mú-
zeum restaurátorának mérlegelnie kellett, 
hogy a restaurátori etikai elv vagy a tárgy 

bemutatását célzó szempontok érvényesül-
jenek, ugyanis az előbbi csak olyan tárgy 
restaurálását szavatolja, mely a hiányzó da-
rabok nélkül is „láttatja magát” és csupán 
kiegészítésre vár. A kis vödörnyi töredék-

ből komoly szakmai kihívás volt a hiteles 
kályharekonstrukciót elkészíteni.
Az ásatás során többféle, különböző díszí-
téssel applikált párkányprofil töredéke ke-
rült elő. A jellegzetes formájú párkányok 
többszörösen tagolják a kályhatestet, ponto-
san megadva szerkezetét. Ezek alapján lehe-
tett látni, hogy több kályháról van szó.
A szakirodalom böngészésével, valamint a 
győri Kályhamúzeumban tett látogatással 
párhuzamosan megkezdődött a különbö-
ző darabok egymáshoz illesztésének hosz-

szadalmas, fárasztó, ugyanakkor izgalmas 
kísérlete.
Az analógiák felkutatása után a restaurátor 
a meglévő elemekből kiszerkesztette a tel-
jes körívet. Profilszánkót gyártott és agyag-
ból a meglévő profiltöredékek alapján meg-
húzta az elemet, melyet a gipsznegatív, majd 
a gipszpozitív elkészítése követett. Miután 
mindez elkészült, megtörtént a töredékek 
beépítése a gipszfalba. A hosszú folyamatot 
az összerakás, a cizellálás, a patinázás és az 
ólommáz-imitálás zárta.
Ez a 2,75 méteres reformkori kályha nagy 
táblákból összerakott hengeres kályha, me-
lyet gyártottak láb nélkül is, de ennek az ará-
nyai kívánták a fémlábat. A barokk túlára-
dó mozgalmasságával ellentétben ez a barna 
mázas klasszicista kályha ornamentikáját te-
kintve visszafogottabb.
A 19. század második feléig kívül fűtősek 
voltak a kályhák, ezért szobai oldalukon nem 
látszott ajtó és felállítási helyüket a termek-
ben régen kialakított bemélyülő fülkék jel-
zik. A Szeniczey-kúriában is több kályhafül-
két tártak fel és megtalálták a fűtőnyílásokat 
is. A szóban forgó kályha elkészítése után de-
rült ki, hogy éppen abba a kályhafülkébe il-
lik, ahová a kiállításban tervezte a szakember.

Tövisháti Béla
Gazdag-Fejes Margit

Tárgy/
történet

Klasszicista
kályha

Fotó: Pazirik Kft.
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Jó napot, mi újság?

Appelshoffer János
Még nem próbálta, de nem is akarja ki-
próbálni Appelshoffer János, lehet-e szín-
pad nélkül élni. Azt mondta, ez olyan izgal-
mas világ, amit nem cserélne el semmiért. 
Az általa viselt kalap, mellény nem jelmez, 
a néptánc nem munka számára, a magyar-
ság, a magyar kultúra, a néptánc a lételeme.

A Paksról indult, ma Dunaföldváron élő és 
Budapesten tanító Örökös Aranysarkan-
tyús táncos a minap kiemelkedő táncmű-
vészeti tevékenysége elismeréséül Haran-
gozó Gyula-díjat kapott.  Ez egy hatalmas 
kitüntetés „szakmájában”, ha lehet így ne-
vezni, aktív táncosként a legrangosabb. Öt-
évesen már táncolt, s amikor pályát válasz-
tott, egyértelmű volt, hogyan dönt. Nem 
emlékszik sorsfordító pillanatra, megha-
tározó előadásra, csak arra, hogy egyenes 
volt az útja. Most egyébként – mint megje-
gyezte – reneszánszát éli a néptánc, főként 
a Fölszállott a páva volt erre jó hatással, de 
lehet népzenét hallgatni a rádióban, a te-
levízióban, és rengeteg a táncház. Janó ezt 
örömmel konstatálja, azt viszont fájlalja, 
hogy nem kötelező tananyag a néptánc és 
népzene az általános iskolában. Úgy gon-
dolja, ezek alapfokú ismerete elengedhetet-
len lenne, hiszen ez a magyar kultúra része. 
Számára viszont a hétköznapoké is, mi-
ként a hozzájuk társuló viselet is. Mellény-
ben, kalapban jár, utóbbiból egy figyelem-
re méltó gyűjteménye is van dunaföldvári 
otthonukban.

Habár nemrégiben az a hír járta, hogy Janó 
hivatásos táncos pályafutása befejeződött, 
nem így történt, de tény, hogy kicsit átala-
kult az élete. Tizennégy évet töltött az egyko-
ri Honvéd, ma Magyar Nemzeti Táncegyüt-
tesben, ebből hetet tánckarvezető volt. Ez – 
főként az utóbbi – rengeteg munkával járt. 
Hogy másról ne beszéljük, jobbára heti hat 
alkalommal utazott Budapestre. – Nagyon 
szerette, nagyon élvezte, de amikor érkezett 
egy ajánlat a Magyar  Táncművészeti Főisko-
láról (ami ma már egyetem), igent mondott. 
– Nagyon vonzó volt, hogy ott taníthatok, 
ahol én magam is végeztem, olyan meste-
rek utódaként, akiknek a keze alatt tanulhat-
tam, és nyilván az is vonzó volt, hogy keve-
sebbet kell Pestre járni, mert tömbösíteni 
tudom az óráimat – indokolta. Majd elárul-
ta, hogy amikor felszabadult, elkezdték hív-
ni ide táncolni, oda koreografálni, így lassan 
már majdnem ugyanannyit jár táncolni. De – 
talán önmaga megnyugtatására is – hozzátet-
te, egy kicsit mintha több lenne a szabadideje.
Az, hogy felhagyjon az aktív tánccal és csak 
a tanításra koncentráljon, fel sem merül ben-
ne. Még ugyanis nem próbálta, hogy milyen 
az élet színpad nélkül, de nem is akarja. Azt 
mondja, akinek volt szerencséje kipróbál-
ni az ilyen közösségi életet, minden bizony-
nyal tudja, miről beszél. – Elképesztően izgal-
mas világ ez minden fáradságával, az összes 
kulisszatitkával. Nagyon jó egy ilyen közös-
ségben részt venni, a felkészülés hetei annyi-
ra bensőségesek, intimek, nem lehet semmi-

vel felcserélni – sorolja. S – mint hozzáteszi 
– ez az Ördögszekér Táncegyüttesre is igaz, 
amit feleségével, Rabóczki Anikóval együtt 
vezet. Az együttes Anikó gyermekcsoportjá-
ból duzzadt egy több korcsoporttal foglalko-
zó egyesületté, amely elválaszthatatlan része 
Dunaföldvárnak. A város minden megmoz-
dulásán ott vannak, aminek értékét jól érzé-
kelteti, hogy megkapták már a Dunaföldvá-
rért emlékérmet és a Dunaföldvár Kultúrájá-
ért díjat is. S ami még fontos, az Ördögszekér 
az egykori táncosokban örökre nyomot hagy.
Most egyébként két fontosabb előadáson dol-
goznak. Az egyik a tánc világnapjához kötő-
dő műsor, amelyet április 30-án tartanak az 
egyetem végzőseivel, és kitűzték a dátumát a 
Dunaföldvári Lakodalmasnak is. A táncmű-
vészeti produkciót augusztus 25-én láthat-
ja a közönség, és alapját az adja, hogy Anikó, 
aki szintén a táncművészeti főiskolán végzett 
mint néptáncpedagógus, e témából írta szak-
dolgozatát. A zenei szerkesztő Hegedűs Máté 
lesz, Novák Péter pedig dramaturgként segít. 
Beszélgetésünk közben körülöttünk ser-
tepertélő kislányáról, Annáról közben kide-
rül, hogy éppen a főpróba hete előtt tölti a 
hetedik életévét, és természetesen az óvodá-
ban tanul táncolni éppen az anyukájától. A 
kis Janó, aki júniusban tölti a négyet, hivata-
losan még nem néptáncol, de – miután a pró-
bákon nőtt fel – számára is természetes ez a 
közeg. Apukája mosolyogva árulja el, hogy 
botot már tud forgatni és tudja ütni a lábát…

Vida Tünde

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Sport

Remek formában a Paksi FC
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Tovább őrzi remek formáját a Paksi FC OTP 
Bank Ligában szereplő labdarúgócsapata. A 
zöld-fehérek a legutóbbi három játéknapon 
budapesti riválisok ellen mérkőztek. A 25. 
fordulóban Újpestre látogatott a PFC, a he-
tedik a hatodikat fogadta. A mérkőzést a ha-
zaiak kezdték jobban, Balogh Balázs zicce-
rénél Molnár Péter bravúrral hárított. A 22. 
percben megszerezte a vezetést Csertői Au-
rél együttese: Szabó János cselezgetett a ha-
zaiak kapujánál, akit Balázs Benjámin sza-
bálytalanul akadályozott. A büntetőt Bartha 
László értékesítette. Pár perccel később ígé-
retes kontrát vezetett a PFC, de Hahn lövé-
se nem talált kaput. A 31. percben újabb 11-
est kaptak a zöld-fehérek, a kapura törő Haj-
dú lábát Kovács húzta el. A büntetőt ezúttal 
is Bartha végezte el, a hálóőr azonban vé-
deni tudott. A 36. percben formás támadás 
után Haraszti hibázott ziccert, így 45 perc 
után 0:1 állt a táblán. A térfélcserét követő-
en ismét paksi lehetőséget láthatott a pub-
likum, de Haraszti nem tudta gólra váltani 
az ígéretes helyzetet. A folytatásban egyre 
többször jutott el a PFC kapujáig az Újpest, 
a 65. percben a csereként beálló Haris első 
labdaérintéséből gólt szerzett. Az egyenlí-
tés után szinte azonnal Diarra lövése talál-
ta el a paksi felsőlécet, támadásban maradt 
a lila-fehér gárda. Egy percre rá ismét Mol-
nár védett bravúrral, majd Windecker fejelt 
lesgólt. Nagy nyomás alatt játszott ekkor a 
Csertői-csapat. A hosszabbításban Bertus 
megnyerhette volna a meccset a látogatók-
nak, de lövését védte Kovács kapus. A látot-

tak alapján reális döntetlen született, a zöld-
fehérek újabb értékes ponttal gazdagodtak. 
Újpest FC–Paksi FC: 1-1. 
A következő meccsnapon az ország legnép-
szerűbb csapata, az utóbbi időben botladozó 
Ferencváros látogatott Paksra. A hazaiak ki-
váló formában várták a mérkőzést, legutób-
bi nyolc találkozójának mérlege öt győze-
lem és három döntetlen. Az összecsapás első 
húsz percében mezőnyjáték zajlott a pályán, 
majd a 29. percben Bartha indult meg a Fra-
di térfelén, majd 22 méterről lövésre szánta 
el magát, a jobblábas löket védhetetlenül vá-
gódott Dibusz kapujába. A vezetés után még 
bátrabb lett a Csertői-csapat, a 32. percben 
Hahn gyönyörű szólója után az FTC háló-
őre mentett bravúrral. A Paks tovább roha-
mozott a második gólért, amit a 42. perc-
ben sikerült megszerezni: Bartha Harasz-
titól kapott jó labdát, egy csel után lőtt; ezt 
még Dibusz védte, de a kipattanóra Harasz-
ti érkezett, aki kapásból a kapufa segítségé-
vel növelte a hazai előnyt. A térfélcsere után 
a nagy kedvvel és jól játszó Bartha előtt adó-
dott lehetőség az 55. percben, lövését is-
mét védeni tudta Dibusz, aki szinte egyma-
ga próbálta meccsben tartani a magyar ki-
rakatcsapatot. A 74. percig kellett várni az 
első nagy FTC-helyzetre, ám Moutari éles 
szögből leadott lövésébe Molnár beleért, így 
a labda elsuhant a kapu előtt. A 78. perc-
ben bebiztosította győzelmét a PFC: Bartha, 
Hajdú, majd Bertus volt a labda útja, végül a 
visszakapott labdát Hajdú ügyesen pörgette 
a hosszú alsó sarokba, 3:0-ra alakítva az ál-

lást. A végeredményt a 88. percben Böde ál-
lította be, aki egy beadást előbb még a fel-
ső lécre fejelt, a kipattanót azonban közelről 
már értékesítette. Paksi FC–FTC: 3-1. Cser-
tői Aurél együttese megérdemelten győzött, 
és 38 ponttal már ötödik volt a tabellán. 
A legutóbbi fordulóban az aranyesélyes Bu-
dapesti Honvéd otthonában vizitált a Cser-
tői-alakulat, és ezen a találkozón sem a Paks 
számított favoritnak. Az első perctől kezd-
ve nagy nyomás alatt játszottak a zöld-fehé-
rek, a 19. percben egy korábbi paksi, Eppel 
góljával a vezetést is megszerezték a piros-
feketék. A folytatásban egyre bátrabban fut-
ballozott a PFC, de a kapura továbbra sem 
jelentett veszélyt. A félidő végéhez közeled-
ve Zsótér vette be Molnár kapuját, a Honvéd 
játékosa 25 méterről lőtt nagy gólt. A máso-
dik 45 percben ugyan küzdött a Paksi FC, de 
átütőerő nélkül, a mérkőzést remekül kont-
rollálta a bajnoki aspiráns. Győzelmével – 
és a Videoton döntetlenjének köszönhetően 
– a Honvéd az első helyre lépett, a PFC pe-
dig a hatodik helyen áll a tabellán. A Paks 
ezt megelőzően legutóbb november végén 
szenvedett vereséget a bajnokságban. Ha a 
jövőben Csertői Aurél csapata csak minden 
tizedik meccsen talál csak legyőzőre, min-
denki aláírná ezt a teljesítményt.                                        

Faller Gábor

Két vereség után ismét győzött a Paksi FC 
II. labdarúgócsapata a NB III. Középcso-
portjában. A szekszárdi 1-0-s fiaskó után 
a kiváló formában lévő listavezető, a Ma-
gyar Kupában a Ferencvárossal elődön-
tőt játszó Budafok látogatott Paksra a 26. 
fordulóban. A PFC II. több ifjúsági korú 
futballistával, míg a rivális több korábbi 
NB I-es játékossal lépett pályára. A mér-
kőzést ugyan 2:1-re a vendégek nyerték, 
de Osztermájer Gábor alakulata végig 
egyenrangú ellenfele volt Prukner Lász-
ló együttesének. A 70. perctől emberhát-
rányban küzdő PFC II. Fejős Áron góljá-
val szépített, és a hajrában komoly erőfe-
szítésre késztette ellenfelét. 
A 27. játéknapon a paksiak kiütéses 4:1-
es sikert arattak a Mórahalom otthoná-
ban, a zöld-fehérek góljait Szalai András 
és Kesztyűs Barna jegyezte, utóbbi hár-
mat is. A PFC II. győzelmével megerősí-
tette hatodik helyét, a társaság immár 45 
pontot számlál. 
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Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Az alapszakasz után hat meccs várt még a 
2016/17-es bajnokságban az ASE NB I-es 
férfi kosárlabdacsapatára. Az első össze-
csapáson a MAFC-ot, a másodikon a Va-
sast győzték le Battle-ék – ekkor már ma-
tematikailag is biztos volt, hogy a csapat 
bentmarad az NB I/A csoportjában. A har-
madik, Gesztenyés úti találkozón nem várt, 
az első félidő alapján ugyancsak meglepő 
győzelmet aratott a Jászberény.
Első alsóházi meccsét a Gesztenyés úton 
játszotta az ASE, melyen az alapszakasz 
utolsó helyezettjét, a MAFC-ot fogadták 
Medvéék. Teo Čizmić vezetőedző a mér-
kőzés előtt csak a győzelmet tartotta elfo-
gadhatónak. Samenas triplájával indult a 
meccs, Smith gyorsan válaszolt. A negye-
dik perc végén 9-9-et mutatott az ered-
ményjelző, a vendégek minden pontja tá-
volról került a gyűrűbe. Ezután a MAFC 
lépéselőnybe került, az ASE pedig a sok ki-
hagyott dobásnak köszönhetően futott az 
eredmény után. Az utolsó percben Watkins 
még egyenlített, de Misek 3+1-ével a buda-
pestiek nyerték az első tíz percet. A máso-
dik felvonás elején Medve és Gilbert révén 
megkezdte a felzárkózást a paksi csapat. 
Polyák triplájával még sikerült újra ellépni-
ük a vendégeknek, de Will Tamás öt pontja 
után már 30-29-et mutatott az eredmény-
jelző. Nem sikerült azonban ellépni, szívó-
san küzdött a MAFC, és Sihota két távoli 
találata után újra átvette a vezetést. A ne-
gyed hajrájában Kovács Ákos két büntető-
jével egy találatra közelítette meg ellenfelét 
a Paks. A harmadik negyedben sem válto-
zott semmit a játék képe, gyűrték egymást 
a csapatok, hol az ASE, hol a MAFC veze-
tett. Látszott a vendégeken, hogy mindent 
elkövetnek a győzelemért, nem volt olyan 
bírói ítélet, ami miatt ne reklamáltak volna. 
A hetedik perc végén sikerült egy jó soro-
zatot produkálni, Gilbert, Samenas, Battle, 
és Medve révén 63-55-re lépett el az Atom-
erőmű. Nem sikerült azonban megtartani 
az előnyt, az utolsó percben Smith két há-
rompontosával egalizált a vendég. Az utol-
só negyed elején Tiby aktivizálta magát, de 
öt pontjára ugyanannyi jött válaszul. Gil-

bert hármasa után újra öt pont lett az előny, 
ám egy percen belül egyenlített a vendég. 
8-0-s ASE sorozat után időt kértek a ven-
dégek, de Tiby újabb hármasa után 87-77-
et mutatott az eredményjelző. Innen már 
nem volt visszaút, a vendégeknek sem ide-
je, sem energiája nem volt a felzárkózásra. 
ASE–MAFC: 95-79 (20-24, 22-19, 24-23, 
29-13). 
A következő meccsre Budapesten, a Vasas 
otthonában került sor, várható volt, hogy 
a hazaiak mindent megtesznek a győzele-
mért, a play-out elkerüléséért. Döcögősen 
indult az első negyed, az első percekben 
sok volt a hiba, mindössze 8-8 pont esett az 
ötödik percig. Ezután elkezdtek potyogni a 
paksi triplák, nyolc perc után már hat darab 
talált utat a hazai gyűrűbe. Időt kért a Va-
sas, amivel sikeresen megtörte Samenasék 
lendületét, de így is maradt előny a tizedik 
perc végére. A második felvonásban szép 
lassan növelte előnyét az Atomerőmű, to-
vábbra is a kinti dobásokra építve. Két 
perccel a negyed vége előtt már kilenc 

pont volt Battle-ék előnye, amit a hazai-
ak egy időkérés után egyre csökkentettek.                                                                                       
A nagyszünet után más mederben folytató-
dott a küzdelem, kevés ponttal és sok sza-
bálytalansággal. Átvette a vezetést a Vasas, 
Gilbert begyűjtötte negyedik hibáját is, úgy 
tűnt, hogy hátrányból kell nekivágni a ne-
gyedik negyednek. Szerencsére az utolsó 
percekben sikerült rendezni a sorokat, és 
Tiby büntetőivel kiegyenlített az ASE. Az 
utolsó negyed elején kapkodóvá vált a já-
ték, az ASE kispadja technikai intést is ka-
pott. Ezután sikerült átvenni a játék irányí-
tását, és Watkins triplája után öt ponttal el-
lépett a paksi csapat. Technikai probléma 
miatt közel hat percig állt a játék, ami meg-
törte a lendületet, a Vasas pedig az utol-
só perc elején eltüntette az ASE hétpontos 
előnyét. Teo Čizmić rögtön időt kért, ami 
után Battle távolija révén ismét átvette a 
Paks a vezetést. Tizenhárom másodperccel 
a vége előtt az ASE irányítója bebiztosíthat-
ta volna a győzelmet, de mindkét büntető-
jét kihagyta. A hátralévő idő izgalmasra si-
került, a hazaiak két távoli dobással is pró-
bálkoztak, de ezek kimaradtak, így az ASE 
a bajnokság során harmadszorra is legyőz-
te a fővárosi csapatot. Vasas–ASE: 87-90 
(20-22, 23-22, 21-20, 23-26).
Hazai pályán fogadta a Jászberényt a pak-
si csapat, amely az első negyedben Gilbert 
vezérletével távolról és közelről is jól céloz-
va 12 pontos előnyt szerzett. Tovább nőtt 
a különbség a két csapat között a második 
felvonásban, már 20 pont fölött is vezetett a 
hazai társaság, eldőlni látszott a mérkőzés. 
Aki húsz perc után Jászberény-győzelemre 
tett, az nagyon örülhetett a mérkőzés után. 
A harmadik negyedben csak Will duplája 
és Tiby távolija talált utat a vendéggyűrű-
be, míg a kék-fehérek kényük-kedvük sze-
rint szerezték a pontokat. Az utolsó játék-
rész elején még tett egy kísérletet az ASE 
a mérkőzés megfordítására, de 58-59 után 
újra átvette a játék irányítását a vendégcsa-
pat, és már nem engedte ki a kezéből a győ-
zelmet. ASE–Jászberény: 64-75 (28-16, 18-
13, 5-28, 13-18).

(joko)

Két győzelem, egy vereség
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T EM E T K E Z É S
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 k e z e s . h u

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

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

 Az Együtt a parlagfű ellen 
Alapítvány és a Kiss Gábor 

Kertészet kedvezményes 
virágvásárt tart április 27-én 

9-17 óra között Pakson, 
Gesztenyés utca 24. alatt.

Gyutai a német bajnokságban indul

Gyutai Adrián idén a H-Moto Team csapat-
ban versenyez, ahol korábban szép eredmé-
nyeket ért el. Sportigazgatója az a Rizmayer 
Gábor, aki korábban Európa-bajnoki és vi-
lágbajnoki futamokon is indult, és rengeteg 
tapasztalattal segíti a csapat tehetségeit. A 
paksi versenyzővel beszélgettünk.
– Korábban is kerestünk, ám egészségügyi 
okokra hivatkozva hárítottad a megkeresést. 
Meggyógyultál?
– Szerencsére már jól vagyok és tudom 
folytatni a felkészülésemet. A betegség há-
rom hétre kiütött, de ezt az időszakot leszá-
mítva jó úton járok, sokat motokrosszozom 
és folyamatosan készülök mentálisan és fi -
zikálisan is a szezonra. A decemberi és a 

februári spanyolországi edzőtáborok is so-
kat hozzátettek a felkészülésemhez, igaz, 
ott csak egy edzőmotorral tudtam moto-
rozni, de a kispályás pitbike-ozások alkal-
mával folyamatos versenyszimulációkat 
végeztünk. Sajnos a versenymotorom fel-
készítése csúszik egy kicsit, így idén még 
nem tudtam részt venni teszten. Ha min-
den igaz, két hét múlva meglesz a moto-
rom, és még kétszer három napot tudunk 
vele foglalkozni a Pannoniaringen és az 
Euroringen az első verseny előtt. Rengeteg 
munka lesz vele, hiszen Yamahával nagyon 
kevés a tapasztalatom, és idén Pirelli gu-
mikra váltunk, ez szintén megnehezítheti a 
dolgomat. 

– Anyagilag rendben lesz a szezon? Hogy 
állsz a támogatókkal?
– Alakul az anyagi háttér, remélem, idén nem 
kerülünk olyan helyzetbe, mint tavaly, hiszen 
még egy elvesztegetett év már nem fér bele. 
Néhány támogatómmal már hosszú évek óta 
együtt dolgozunk, rájuk mindig számíthatok. 
Ilyen például a paksi önkormányzat, rengete-
get köszönhetek a szülővárosomnak.
–  Melyik sorozat élvez idén elsőbbséget?
– A nemzetközi német bajnokságban (IDM) 
indulok, de néhány olasz bajnoki futamon 
is szeretnék részt venni. Ezen kívül augusz-
tusban a Hungaroringen versenyzem a Ma-
gyar Kupa (OB) futamán, és tervben van 
a Pannoniaringen egy román Supersport-
futam is. Az első verseny május 12-14-én lesz 
a németországi Nürburgringen. Az év első fe-
lében az a célom, hogy visszaszokjam ahhoz, 
hogy profi  mezőnyben kell teljesítenem, és a 
lehető legtöbb tapasztalatot gyűjtsem a mo-
torról. A gép beállításait és a vezetési stílu-
somat össze kell hangolni, majd az év máso-
dik felére már a dobogóért szeretnék harcol-
ni. Nem lesz könnyű dolgom, hiszen a német 
Európa egyik legerősebb bajnoksága, rá-
adásul egyik pályán sem jártam még. Ha az 
anyagi háttér rendben lesz, és a csapattal jól 
tudunk együtt dolgozni, akkor már csak raj-
tam múlik a jó teljesítmény. Nagyon motivált 
vagyok, hogy újra jó eredményeket szállít-
hassak, és méltón képviseljem Magyarorszá-
got, Paks városát és a csapatot. 

Faller Gábor

Fotó: H-Moto Team
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A sorok közt egyik testvérvárosunk intéz-
ményének nevét rejtettük el. A megfejtése-
ket április 28-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
s z e rke s z to s e g @ p a k s i h i r nok . hu . 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Gratulálunk előző játékunk nyertesének, 
Molnár Istvánnénak!

Megfejtésével megnyerheti 
a szerkesztőségünk kiadásá-
ban megjelent Paksi templo-
mok és kápolnák c. könyvet.

Idén a bronzig jutott az ASE,
a második csapat kiesőhelyen végzett
Ismét érmes pozícióban zárta az NB I. Szabó 
László-csoportját az Atomerőmű SE sakkcsa-
pata, hat ezüstérem után ezúttal a harmadik 
helyen végzett a sorozatban. Hiába győzött 
az utolsó két fordulóban is 7:5-re, a rivális 
DVTK-t nem sikerült utolérnie. Az arany-
érmet a Nagykanizsa játékosainak nyakába 
akasztották. A harmadik helyet egy kicsit csa-
lódásnak érzik, tudtuk meg Gosztola István-
tól, a piros-kék klub szakosztályvezetőjétől, 
aki az okok közt említette a jó egyéni telje-
sítmények hiányát és a három minimális kü-
lönbségű vereséget.
–  A Diósgyőr a második. Ennyire megerősödött?
–  A csapatok erőssége a sorrendi ív leadásá-
nak pillanatában mutatkozik meg. A rang-
sort böngészve mi is meglepődtünk a DVTK 
játékosállományán, az elmúlt nyáron számos 
ukrán nagymestert igazoltak. Négy külföldi 
szerepeltetése megengedett, ezt egyre többen 
kihasználják. Mi is hívtunk légiósokat, ám mi 
csak a fontosabb meccseken szerepeltettük 
őket. Itthon kikaptunk a borsodiaktól 7:5-re, 
ez döntőnek bizonyult a végelszámolásnál. 

– Azért megsüvegelendő teljesítmény a bronz-
érem.
– Mindenképp, hiszen a dobogós helyekért 
minden évben nagy csata zajlik. Reálisan 
nézve idén nem voltunk jobbak a harmadik 
helynél. Kiugró egyéni teljesítményeink nem 
voltak, talán csak Ács Péter, Lizák Péter és Vi-
déki Sándor teljesítménye volt megfelelő.
– Mit várhatunk jövőre?
– Ebből a szereplésből is tanulni kell, bár 
korábban az ezüstérem sem altatott el ben-
nünket. Szeretnénk javítani, de nem min-
den áron. A szakosztály költségvetése stabil, 
nem éreztük az anyaegyesület anyagi prob-
lémáit. Amit a szezon elején elterveztünk, 
azt pénzügyi téren meg tudtuk valósítani.
Berta Tibort, az NB I/B-ben szereplő csapat 
vezetőjét is értékelésre kértük. A nyáron a ki-
esés elkerülését célozta meg a társaság, ami vé-
gül nem sikerült: a 9. pozíció azt jelenti, hogy 
jövőre az NB II-ben szerepelhet a társaság. 
– Sajnos bekövetkezett az, amitől a té-
len tartottunk: az őszi fordulókat követően 
elég rossz pozíciót fogtunk, végül kieső he-

lyen végeztünk, ám az esetleges visszalépé-
sek, csapatmegszűnések miatt még felkérhe-
tik a csapatot az NB I/B-s szereplésre. Egy-
előre nem ezzel foglalkozunk. A feladatunk 
mindig is az, hogy a fi atalokat szerepeltes-
sük és idővel beépítsük őket az első együt-
tesbe. Erre nagyon jó példa Kaczúr Flórián 
esete, aki két éve még nálunk tologatta a bá-
bukat, idén pedig ő volt az élvonalbeli társa-
ság első számú ifj úsági játékosa.
– Milyen az NB I/B színvonala?
– A csoport erőssége nem változott, mi vol-
tunk gyengébbek. Sajnos nálunk sem volt 
kiemelkedő egyéni teljesítmény, csak ket-
ten tudták pozitív mérleggel zárni a sze-
zont, ami igen kevés. Katasztrófa ugyanak-
kor nem történt, ha úgy alakul, egy év az 
NB II-ben még jót is fog tenni. Abban biz-
tos vagyok, hogy egy év alatt visszakerülünk 
az NB I/B-be, miközben a társaság feltöltő-
dik, és ismét lesznek sikerélményeink. Júli-
usban kell nevezni a következő sorozatra, 
mi az NB II-re nevezünk.                                   

 -efgé-
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TelePaks Televízió
az interneten is!

Online adás: www.paksihirnok.hu

Nézze a TelePaks műsorát
számítógépen, okostelefonon, táblagépen,

vagy akár SmartTV-n!

*Akár 30% kedvezmény a szállás díjából, egyes 2017 nyári Neckermann szállásajánlatokra, illetve 
árfolyamakció 311,90 Ft=1 EUR árfolyamon 2017.04.01. és 04.30. között vagy visszavonásig a 2017 nyári 
ajánlatokra.1 Kedvezményekkel csökkentett ár. Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást. 
Ezen felül fizetendő az utazás költsége és a biztosítás. A foglalás a szabad helyek függvényében 
lehetséges! A fenti Forint árak 311,90 Ft=1 EUR árfolyam esetén érvényesek. Árainkat Euróban garan-
táljuk. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a Neckermann érvényes Árfolyamakciója vagy a 
K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meg-
határozásra. A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-uta-
zás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA
7030 Paks, Dózsa György út 102. • Tel/Fax: (75) 311-130 
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU

OLASZORSZÁG - HOMAIR CAMPING VIGNA SUL MAR f

1 éj szállás egyéni utazással, 6 fős apartmanban, önellátással.
Érkezés: 2017.06.03.

9,- € (2.807 Ft)/fő/éj ártól1

HORVÁTORSZÁG, ISZTRIA - HOTEL SIPAR f

1 éj szállás egyéni utazással, 2 ágyas szobában, reggelivel.
Érkezés: 2017.06.02.

62,- € (19.338 Ft)/fő/éj ártól1

BULGÁRIA, NAPOSPART - SMARTLINE MERIDIAN f

1 éj szállás egyéni utazással, 2 ágyas szobában, félpanzióval.
Érkezés: 2017.06.03.

18,- € (5.614 Ft)/fő/éj ártól1

NYARALÁSOK ELŐFOGLALÁSI KEDVEZMÉNNYEL*

PARTNER

Sztárvendég
OSZVALD 
MARIKA
Kossuth-díjas
Érdemes művész

A társulat a szereplő-
változtatás

jogát fenntartja

Május 12. 19 óra
Csengey Dénes
Kulturális Központ
Paks, Gagarin utca 2.
Tel.: 75/830-350
Jegyek elővételben 
kaphatók a helyszínen

Hirdetési tarifák a nyomtatott Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm) – 88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm) – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) – 20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) – 11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs. 
További információért hívja a Fonyó Ingatlan és Média Irodát: 30/557-3645. 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu


