Ha adsz, te is többet kapsz – vallja Tibai Eszter, aki harminc éve kozmetikus,
és nőknek szóló programok ötletgazdája, szervezője. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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A lakótelep jövőjéről
volt szó a fórumon
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Az elkerülőútról is szó volt a
Városházán tartott fórumon
Fotó: Molnár Gyula

Teltház előtt zajlott a polgármesteri hivatal
tanácskozótermében az a partnerségi egyeztetés, amit a város településrendezési eszközei, azaz a településszerkezeti terv és a helyi
építési szabályzat változtatása kapcsán szervezett az önkormányzat. Szabó Péter polgármester adott tájékoztatást az eljárásrendről,
majd a tervezők, Nádai Brigitta és Szabó Árpád ismertették a településrendezési eszközök módosításának célját és menetét.
Szabó Árpád kifejtette, hogy a településszerkezeti terv – aminek változtatásán dolgoznak – a város hosszú távú fejlesztési elképzeléseit összegzi azért, hogy a város egyértelműen kommunikálni tudja a fejlesztési
szándékait. Ez a dokumentum nem hoz létre
kötelmeket, kötelező előírásokat, „csak” egy
szándéknyilatkozat – húzta alá.
A mostani munka során alapdokumentumként használt városfejlesztési tanulmánytervben lefektetett alapelvek biztosítják azokat a kereteket, amelyek mentén a következő
években sok beruházás megvalósul. Ebben
határoztak meg nagyon sok részfeladatot,
amelyek az atomerőmű-építkezéssel, a beruházás lebonyolításával, a működésével kapcsolatban létfontosságúak. Ennek fontos eleme a tehermentesítő út, ami egy komplex
közlekedésfejlesztési projekt része. Emellett a
Pollack Mihály utcától északra fekvő lakóterület, illetve egy csoportban tárgyalva az ideiglenes szállásépületek, az idősek otthona, a
sportcsarnok építése, fejlesztése kapcsán ter-

vezik a településrendezési eszköztár módosítását.
Szabó Árpád emlékeztetett rá, hogy Pakson
a Dózsa György utca leterheltsége miatt évtizedes terv egy elkerülőút építése, ami a Malomhegy számára biztosíthat alternatív útvonalat, másrészt a Fehérvári út forgalmát hivatott eltéríteni a város főutcájától.
Az első elképzelések szerint a tehermentesítő út csatlakozása a Gesztenyés utcánál lett
volna, ez azonban sem a mostani helyzetben,
sem a jövőben nem mutatkozik jó megoldásnak, hiszen a város azon részén már most
kikapcsolódási, rekreációs lehetőségek vannak, és ezek fejlesztését is tervezi az önkormányzat.
Ezen indokok alapján olyan nyomvonalat jelöltek ki a szakemberek, ami a település beépített területeit elkerüli, és le is zárja a térbeli terjeszkedési lehetőségeit, ami a fenntartható fejlődés szempontjából fontos – húzta alá Nádai
Brigitta. Kérdésre válaszolva azt is elmondta,
hogy figyelembe vették az utóbbi évek építési
szándékait, a belterületté nyilvánítási törekvéseket, így nem indokolt az M6-oshoz még közelebbi nyomvonal.
A pozitív hatások mellett, ami elsősorban a
városközpont élhetővé válását jelenti, az út
közvetlen környezetében negatív hatásokra
is számítani kell. Most csak ezek csökkentésének elvi lehetőségét vizsgálják, mert a műszaki tervezés nem kezdődött el. Az érvényes előírások alapján az úttengelytől mérve

50-50 méteres sávot jelölnek ki, ahol a lakhatás, állandó tartózkodás nem engedélyezett –
mondta el a szakember.
Szabó Árpád szavai szerint a város egyelőre azt rögzíti, hol és milyen módon kívánja
ezt az utat megvalósítani, az elsődleges helykijelölés után kezdi el a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. a valós műszaki tervezést,
akkor határozzák meg, hogy hol vezet majd
az út. Ezt követően kezdődik a kisajátítási folyamat.
A hozzászólók többségét éppen ez a kérdés foglalkoztatta, arra voltak kíváncsiak,
hogy vajon az ő telküket érinti-e az építkezés. Nádai Brigitta hangsúlyozta: ezt a mostani stádiumban telkekre lebontva még nem
tudják megmondani, de a polgármesteri hivatalban megtekinthető tervek már mutatnak egy viszonylag pontos kijelölést. Szabó
Péter polgármester rámutatott, hogy nem az
önkormányzat a beruházó, így a kisajátítást
sem a város végzi.
Heringes Anita országgyűlési képviselő felvetésére a polgármester úgy tájékoztatott,
hogy a múlt év őszén a kormányhoz fordultak és kérték a Paksot érintő autópálya-szakasz díjmentesítését, hogy csökkentsék a város útjainak leterheltségét.
A következő részletesen taglalt kérdés a Pollack Mihály utca északi területe volt, ami
Szabó Árpád szerint kulcsfontosságú a lakhatási gondok orvoslásában, de a már most
tapasztalható ingatlanpiaci nyomást is enyhítené. Itt rövidesen nagyléptékű lakásépítés
kezdődhet el.
A szabályozási eszközök módosításával szeretnék elérni azt, hogy megfelelő, minőségi
életkörülményeket biztosítson az új lakóövezet. Cél, hogy a lakásminőségek széles skáláját nyújtsa, azaz intenzív beépítésű sorházas
és családi házas övezetet is kijelölnek, illetve
a terület délnyugati részén, ahol a lakóteleppel találkozik, egy társasházas övezetet.
Itt – miként Szabó Árpád építész mondta –
megépülhet egy néhány ezer négyzetméteres
bevásárló, szolgáltató központ akár utcára
kitelepülő funkciókkal, forgalomcsillapítással. Nemcsak „sétálóutcát”, hanem parkokat,
minőségi zöldfelületet is tartalmaz a településszerkezeti terv, ami rendezni kívánja az
energiafelhasználás, illetve csapadékvíz-elvezetés alapszabályait is.
Vida Tünde
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Két ütemben korszerűsítik
a városi kamerarendszert

Kitüntetésre
vár javaslatot az
önkormányzat

Fotó: Szaffenauer Ferenc

A város sportéletében dolgozó azon személyek elismerésére, akik a város sportjáért, a
város hazai, illetve nemzetközi elismertségéért maradandót
alkottak, „Paks város Sportjáért” kitüntetést alapított az önkormányzat, amit először 2006ban adtak át. Most ismét várják
a javaslatokat arra vonatkozóan, hogy ebben az esztendőben
ki kapja meg a díjat.
Az írásos ajánlásokat – amelyeknek tartalmazniuk kell a
jelölt azon teljesítményét, ami
méltóvá teszi a kitüntetésre –
március 7-ig lehet eljuttatni a
jegyzőhöz. Az elismerést a magyar sport napján, május 6-án
veheti majd át a kitüntetett.
-kgy-

Korszerűsítik a városi kamerarendszert. – A jelenlegi hálózat elavult, éjszaka, illetve rossz időjárási körülmények között már nem
adnak megfelelő képet a kamerák. Ezért döntött az önkormány-

zat a fejlesztés mellett – mondta
el Bana János. Az alpolgármester
úgy tájékoztatott, hogy első ütemben kicserélik a meglévő kamerákat Pakson, illetve ha szükséges,
új megfigyelőpontokat is kijelöl-

Közösségi
oldalakon
a város
A Facebookon és az Instagramon is saját
oldalt indított Paks önkormányzata február 1-jén. A városmarketing-stratégia részeként célul tűzte ki az önkormányzat a kommunikáció hatékonyságának növelését, ennek jegyében a fiatalok könnyebb elérése
érdekében döntött a közösségi médiában
való aktív megjelenés mellett. A város híreit, eseményeit találhatja meg a lakosság két közösségi oldalon, szinkronban a
paks.hu honlappal – tájékoztatott Kovács
Sándor alpolgármester. A lapok kezelése egyelőre a turisztikai és városmarketing csoport feladata. A lakosság a közösségi oldalakon – moderálás mellett – hozzászólhat a felmerülő témákhoz, hírekhez.
A városvezetés továbbra is nagy hangsúlyt
fektet a személyes kapcsolattartásra, ezért
a fogadóórákat a továbbiakban is megtartják – tette hozzá az alpolgármester. Paks
elérhetősége mind a két közösségi oldalon: Paks – @pakshivatalos
-kgy-

nek, a második ütemben pedig
Dunakömlődön és Gyapán szerelnek fel új kamerákat. Emellett
beszereznek egy új, központi vezérlőszoftvert, ami szükség esetén az eddigieknél sokkal gyorsabb kiértékelést tesz lehetővé.
A kamerarendszer képei a Paksi Rendőrkapitányságra, illetve
új helyszínként a közterület-felügyelethez futnak be. A kamerák
– beállítástól függően – térfigyelő vagy rendszámellenőrző funkciót látnak el. Az önkormányzat
a szükséges forrást saját költségvetéséből biztosítja, a két ütem
együtt körülbelül 70 millió forintba kerül. A tervek szerint a beruházás még ebben az esztendőben
megvalósul.
Kohl Gyöngyi

Óvodaudvarokat újítana
fel az önkormányzat

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pályázatot nyújtott be Paks Város Önkormányzata a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz (JETA) az életminőséget javító beruházások kategóriában,
a Munkácsy utcai és a Vörösmarty utcai
tagóvodák udvarának felújítására. A tervek szerint kertépítészeti, burkolatjavítási,
csapadékvíz-elvezetési és építőmunkákat
végeznének, kialakítanának kerti csapokat
és ivókutakat, valamint újakra cserélnék a

korszerűtlen játékokat. A Paksi Napsugár
Óvoda két tagóvodáját érintő tervezett beruházás összköltsége bruttó 76 millió forint,
ebből a Munkácsy utcai tagintézmény esetében 46, a Vörösmarty utcai tagóvodában pedig 30 millió forintba kerülne a rekonstrukció. Az elnyerhető pályázati támogatás 70
százalék, a 30 százalékos önerő biztosításáról februári ülésén dönt a képviselő-testület.
Kohl Gy.
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Kórházat létrehozni Pakson
reális cél vagy vakmerő álom?

Fotó: Babai István/archív

Egy paksi kórház megépítéséért emel szót
Gálosi János. Legfőbb érve az, hogy emelkedni fog a lakosságszám Pakson, ezért a városnak joga van egy kórházhoz. A nyugalmazott pedagógus a Paksi Kórházért Alapítvány egyik aktivistája volt, amely ugyanezt
a célt tűzte maga elé hozzávetőleg húsz évvel ezelőtt.
Gálosi János a Facebookon önálló oldalt hozott létre Paksi Kórházért néven, azt kérve,
hogy csatlakozzanak, akik szívesen tennének azért, hogy állami támogatással létesüljön kórház a városban.
– Mert milyen dolog az, hogy miközben
gombamódra szaporodnak a kórházak állami
pénzből az országban, sőt a határon kívüli magyarlakta településeken, nekünk itt Pakson, az
„atomvárosban” nem jut rész ebből az áldásból – indokolta. Szerinte a város korábbi vezetői „több ízben elpuskázták” ezt a lehetőséget,
ám most jelentős lakosságszám-emelkedésre
lehet számítani, ezért „a város életének új hajnalán, az erőmű megújulásakor ne hagyjuk,
hogy ismét megfosszanak bennünket régi álmunk teljesülésének lehetőségétől” – mondta.
Gálosi János szerint ezer érv szól amellett,
hogy legyen Pakson kórház. – Nem arra gondolok, hogy Paks tartsa el, hanem arra, hogy
a kormány nyúljon a zsebébe – fogalmazott.
Dombóvár, Bonyhád, Pincehely kis kórháza-

ival példálódzott. Megkereste Szabó Péter polgármestert is, hogy az ügy mellé állítsa – tájékoztatott.
Szabó Péter lapunknak elmondta, hogy körülbelül húsz éve már napirenden volt ez a
kérdés, akkor alaposan megvizsgálták, és
indokolatlannak találták. Az atomerőműbővítés kapcsán a város fejlesztéséről szóló
540 oldalas tanulmány összeállításakor természetesen ezt a kérdést is vizsgálták, de a
szakmai vélemények most sem indokolják
egy kórház építését. A városvezető emlékeztetett rá, hogy az önkormányzat tervezi
a rendelőintézet harmadik szárnyának megépítését, a járóbeteg-ellátás fejlesztését.
Ezt dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója is alátámasztotta.
Azt mondta, hogy túlzó elképzelés egy kórház létrehozása, hiszen jelentős az eszköz- és
szakemberigénye. Arra viszont megvannak
a szakmai érvekkel alátámasztott tervek,
hogy miként bővítenék a gyógyászati központot. Az egyik terület az egynapos sebészet, ahol további mozgásszervi, bőrgyógyászati, urológiai és nőgyógyászati műtétek
elvégzésére nyílna mód, illetve létre kívánnak hozni egy gasztroenterológiai részleget néhányágyas fektetővel, hogy ott is elvégezhessenek intenzív osztályos hátteret nem
igénylő beavatkozásokat.

Megkerestük dr. Csók Sándort is, aki a
Paksi Kórházért Alapítvány kuratóriumának elnöke volt. Azt mondta, hogy az alapítvány már megszünt. Emlékeztetett rá,
hogy a szülőotthon bezárása után rögtön az ügy élére állt, rengeteget dolgoztak
a paksi kórházért, egyebek között hatezer
aláírást gyűjtöttek. 2000 tájékán az akkori egészségügyi miniszterig, Gógl Árpádig
jutottak, de azt a választ kapták, hogy mivel Szekszárd harminchárom, Dunaújváros pedig harminchét kilométerre fekszik
Pakstól, ezért klasszikus kórház építésének
kormányzati, illetve állami támogatására
nincs kilátás.
– Amikor világossá vált, hogy ez szóba sem
jöhet, azt tűztük ki célul, hogy legyen egy
tökéletes rendelőintézetünk, egynapos sebészetünk, jól működő mentőállomásunk
– mondta dr. Csók Sándor, aki úgy értékeli, személyes törekvésének eredménye is,
hogy Pakson ilyen korszerű rendelőintézet
van, ahova éppen ezért mindig elégedetten lép be. – Legyünk büszkék arra, hogy
ilyen tökéletesen felszerelt és kiváló szakemberekkel, vezetővel rendelkező intézményünk van – foglalta össze. Azt mondta, éppen ezért nem tudja támogatni Gálosi János törekvését, mert okafogyottá vált.
Vida Tünde
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A Kereszt utcai parkoló használata
könnyebb, kellemesebb lett
Javítottak a Kereszt utcai parkoló állapotán:
kőzúzalékkal tették egyenletessé az igencsak
hepehupás területet. A tervek szerint még
idén szilárd burkolatot kap az önkormányzati
tulajdonban lévő terület – aminek tényleges
parkolóvá minősítése közlekedési szempontból bizonyos szabályok bevezetését is magával hozná –, de a város vezetése addig is fontosnak tartotta, hogy jól használható legyen.
Kovács Sándor alpolgármester elmondta,
hogy a visszajelzések alapján jó döntést hoztak, megmutatkozott, hogy nem csak nagy
beruházásokkal, hanem kisebb munkákkal is
lehet örömet okozni a lakosságnak, növelni a
komfortérzetet. Kiemelte, hogy a város közlekedési koncepciójának kialakítása folyamatban van, keresik a lehetséges megoldásokat a
parkolási gondok enyhítésére. Az egyébként
sokak által használt Kereszt utcai területen a
DC Dunakom Plusz Kft. végezte a munkálatokat, amit a kátyúzási keret terhére rendelt
meg az önkormányzat.
Kohl Gy.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Elkezdték tesztelni az elektromos autókat
Több gyártótól is tesztelésre kap elektromos autókat a Protheus Holding Zrt. az elkövetkező időszakban. A sort a Kia Soul
EV kategóriájú autója nyitotta, amit kifejezetten környezetbarát városi autózásra terveztek. A jövőben Nissan Leaf és
Volskwagen e-Golf típusú autókat is tesztelnek majd Pakson. Az önkormányzat
szándéka, hogy az országban az elsők között álljon át a hivatali ügyintézéshez szük-
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séges autóállomány tekintetében elektromos autókra, ezzel is példát mutatva és
élenjárva a környezettudatos szemléletmód gyakorlati megvalósításában. Bana
János alpolgármester elmondta, hogy eredményes IKOP pályázat keretében elektromos buszokat, kishaszongépjárműveket is
beszereznek a hivatali autók mellett, ezekhez garázs és töltőállomás is rendelkezésre fog állni. Bizonyos mértékben támogatni
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tudják a projektben a taxisok járműcseréjét, az érintettekkel tárgyal az önkormányzat, illetve lehetőséget kapnak a tesztautók kipróbálására. Mindezek mellett
elektromos kerékpárokat kívánnak a lakosság rendelkezésére bocsátani. A járműbeszerzést idén szeretnék megvalósítani pályázati támogatással, a működtetést pedig
elkezdeni a jövő évben.
-kgy-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft.
Főszerkesztő: Dallos Szilvia
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2018. február 23.

Közélet

6 n Paksi Hírnök, 2018. február 9.

A városi víziközmű-fejlesztési
stratégia volt a fókuszban
Az erőmű-beruházáshoz és a
további városfejlesztési tervekhez az első lépések között
kell biztosítani az alapinfrastruktúrát. Ennek apropóján
szervezett szakmai napot a
Mezőföldvíz Kft. Paks 2018–
2021 közötti víziközmű-fejlesztési stratégiájáról a szennyvíztisztító telep diszpécserközpontjában.

A szakmai napra meghívást kaptak az érintett műszaki területek,
tervezőirodák, az önkormányzat
illetékesei, érdekelt szervezetek.
A rendezvényen részt vettek az
ágazati tanulmányterveket készítő külsős cégek, valamint a Miniszterelnökség vezető munkatársai is.
A város képviseletében Bana
János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket. Kiemelte, Paks önkormányzata fontosnak tartja, hogy az alapinfrastruktúra biztonságosan
és megfelelő színvonalon ki
tudja szolgálni mind az induló erőmű-beruházás, mind pedig a lakóparkokkal, új utakkal, épületekkel bővülő város
igényeit.
A fórumot szervező Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
képviseletében Csapó Sándor

ügyvezető igazgató ismertette a cég víziközmű-fejlesztési
irányelveit. Összesen ezer oldalnyi tanulmányra, valamint
az üzemeltetés során összegyűjtött adatokra és tapasztalatokra támaszkodva három
ágazatban vizsgálják a fejlesztési lehetőségeket: ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és csapadékvíz-elvezetés. Az elemzés
kiterjed a fogyasztószám-növekedés miatt jelentkező plusz
kommunális és ipari vízigényre és a csúcsfogyasztási időszakokra képzett tartalékokra is. Biztos, hogy mielőbb el
kell indítani a meglévő borsócséplői kutak rekonstrukcióját,
és biztonságos kettős betáplálással kell összekötni az egyes
zónákat. A Paks 2 bekötéshez
és a város biztonságosabb ellátásához hálózatbővítésre és rekonstrukciókra egyaránt szükség van. Ennek keretében elkerülhetetlen az ürgemezei
kutak felújítása és a Dorogi úti
víztisztító üzem teljes rekonstrukciója, valamint bővítése.
Mindezeket össze kell hangolni az útfejlesztésekkel, a többi
közműfejlesztéssel, valamint a
lakóépületek építésével és ipari építkezésekkel – hangzott el.
Horváth András, Paks főépíté-

sze foglalta össze a HÉSZ módosításával összhangban azokat a városfejlesztési prioritásokat, ahol el kell indítani a közös
gondolkodást a közművek fejlesztését illetően. Ilyen a Pollack Mihály utcai és a Gesztenyés utcai lakóparkfejlesztések,
az ürgemezei szabadidőpark,
az elkerülőút nyomvonala, a Liget utcai lakóparképítés, a Táncsics park, a volt konzervgyár,
valamint a 6-os főút túloldalán
a Duna-parton fekvő területek városszerkezetben betöltött
szerepének újragondolása. Elsődleges cél, hogy a közműveket az úthálózathoz kell illeszteni, a tervezést és a kivitelezést
össze kell hangolni. Az érintettek jogos igénye, hogy megfelelő kapacitással, szaktudással
és helyismerettel is rendelkező
szakemberek, szervezetek vegyenek majd részt az egész fejlesztési folyamatban – vázolta
a főépítész. Hanczár Zsoltné, a
HÉSZ közmű munkarészeiért
felelős vezetőtervező ismertette a víziközmű-fejlesztés szabályozási összefüggéseit és a műszaki megoldások lehetséges
változatait.
A délelőtti előadásokat követően a felmerült kérdésekről konzultáltak a résztvevők,

majd az üzemeltetői oldal képviselőivel folytatódott a konferencia. A Mezőföldvíz Kft.
szakági üzemvezetői az egyes
területek 2018–2021 közötti fejlesztési javaslatait ismertették.
Kovács Gábor a szolgáltató vízüzemvezetője az ivóvízellátási
rendszer fejlesztési terveit ismertette, Köő-Gerzsei Csilla
szennyvízszakág-üzemvezető
a szennyvízhálózati rendszer
fejlesztési terveiről vázolta a
szolgáltatói javaslatokat, Ritter
András csapadék-, ár- és belvízvédelmi üzemvezető pedig
a csapadékelvezetési rendszer
fejlesztési terveiről tájékoztatott.
A szakmai nap résztvevői
egyetértettek abban, hogy a javasolt közműfejlesztések nélkül az atomerőmű építés, valamint a kapcsolódó térségfejlesztés Pakson nem valósítható
meg. A Mezőföldvíz Kft. felelős szolgáltatóként eddig is –
több mint három éve – mérnöki, elemző, tervező munkával
készül a beruházásra, és a továbbiakban is együttműködik
a megvalósításban nem csak
Pakson, hanem az egész ellátási területén.
Kohl Gyöngyi

Atomerőmű
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Megállapodtak a béremelés részleteiről
Fotó: Vida Tünde

Az elmúlt évben megkötött hároméves
keretmegállapodás bázisán megszületett a
2018-as béreket érintő, végrehajtásra vonatkozó társaságcsoporti megállapodás a Magyar Villamos Műveknél. Lőrincz László
PADOSZ elnök szerint ami egy éve komoly
vívmánynak számított, jövőre talán már kevés lesz a versenyképesség megőrzéséhez.
Egy éve huszonhét százalékos bérfejlesztésben állapodtak meg az érdekképviseletek a

munkáltatóval. Első lépésben tíz, idén kilenc, jövőre pedig nyolc százalékos az emelés mértéke. A 2018-as évet érintő részletek
is ismertek már, a napokban került az egyezséget tartalmazó dokumentumra a felek aláírása.
Lőrincz László tájékoztatása szerint a kilencszázalékos alapbérfejlesztés a tavalyihoz hasonló módon áll össze, a fele általános bérfejlesztést szolgál. Az alacsonyabb

jövedelműeknél, azaz a 320 ezer forint alatti
besorolásúaknál ez hat százalék. E felett differenciált növelésre ad lehetőséget a megállapodás.
A szakszervezeti vezető azt mondta, ezzel
az a cél, hogy legyen mozgásterük a társaságoknak a munkaerő-megtartás, felzárkóztatás, az évközi kinevezések terén. Erre egyre nagyobb szükség van, mert vannak olyan
cégek és munkakörök, ahol az átlagosnál
nagyobb emelésre lesz szükség, mert különben nem tudják betölteni az üres állásokat.
– El kell rugaszkodni a minimálbértől az
Atomix Kft. esetében a takarítóknál, és egyre
nehezebb recepcióst találni. Egyre többször
halljuk az OVIT-nál, hogy ilyen jövedelmi
viszonyok mellett nem tudják megtartani az
erősáramú villanyszerelőket, műszerészeket
– vázolta a helyzetet, hozzáfűzve, hogy eddig
ismeretlen fogalom volt az atomerőműben a
fluktuáció, mostanra viszont már megjelent.
Mint elmondta, az viszont fontos fegyvertény, a villamosenergia-ipar kiemelkedő vívmánya, hogy a béren kívüli juttatásoknál a kialkudott keret nettó összeg, azaz nem a munkavállalók, hanem a munkáltatók fizetik a
járulékokat. Erről egyébként az idei évre vonatkozóan már decemberben megállapodtak
az MVM szakszervezetei, üzemi tanácsai a
munkáltatóval.
Vida T.

Előtörleszti az orosz hitelt Magyarország
A magyar gazdaság jó teljesítménye és
kedvező nemzetközi pénzpiaci helyzete
révén hazánk előtörleszti a Paks II. beruházás finanszírozására eddig lehívott 78,2
millió euró összegű hitelrészletet. Az előtörlesztéssel számottevő kamatmegtakarítást ér el az ország – olvasható a Paks II.
Atomerőmű Zrt. honlapján, Varga Mihály
nemzetgazdasági miniszter Világgazdaságnak adott interjújára hivatkozva.
A miniszter levélben értesítette Anton
Sziluanov orosz pénzügyminisztert a magyar szándékról. Hazánk visszafizeti az eddig lehívott teljes összeget, 78,2 millió eurót,
azaz 24,2 milliárd forintot. A hitelszerződés
szerint a magyar félnek jogában áll a felvett
összeg előtörlesztése névértéken és további
díjak nélkül.
Varga Mihály azt mondta, hazánk mindaddig élni fog az előtörlesztés lehetőségével, amíg azt a kamatkörnyezet lehetővé és

Forrás: Paks II. Zrt.

célszerűvé teszi. Ugyanakkor az orosz féllel
megkötött hitelszerződés fenntartása szerinte hosszú távon szükségszerű, mivel biztonsági védőhálót nyújt a Paks II. projekthez, és fix feltételekkel áll rendelkezésre akkor is, ha esetleg a jelenlegi kedvező piaci
finanszírozási feltételek megváltoznának.
A Paks II. társaság emlékeztet rá, hogy 2014.
március 28-án írták alá a magyar–orosz hi-

telszerződést, amelynek keretében az orosz
fél maximum 10 milliárd euró összegű állami hitelt nyújt a paksi atomerőmű 5. és 6.
erőműblokkjai finanszírozására. A megállapodást 2014. június 23-án a magyar Országgyűlés hagyta jóvá 110 igen szavazattal, 29
nem ellenében, 19 tartózkodás mellett.
Dr. Aszódi Attila a Portfolio Energy
Investment Forum 2017 budapesti konferenciáján jelentette be: megkezdődött a
Paks II. projekt első tíz fővállalkozói számlájának kifizetése. A paksi atomerőmű kapacitásának fenntartásáért felelős államtitkár
a Portfolio rendezvényén elmondta, hogy
Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 2017. november 6-i döntése értelmében
megtörténhet az első fővállalkozói számlák
kifizetése, aminek 80 százalékát az orosz államközi hitelből, 20 százalékát hazai költségvetési forrásból fedezik.
-tünde-
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TEIT: megnyugtató válaszokat
kaptunk az atomerőműben
Fotók: Vida Tünde

Minden kérdésükre megnyugtató választ kaptak a TEIT Ellenőrző Bizottságának tagjai, akik
ez alkalommal a társulás vezetőivel együtt tettek látogatást a
Paksi Atomerőműben. A szervezet évente több alkalommal sort
kerít hasonló látogatásra, most a
négyes blokk épületének süllyedésével kapcsolatban felröppent
hírek adtak rá apropót.
A bizottság elnöke, Fülöp János
faddi polgármester 1979-ben
az erőmű építésén, majd 1983
és 2003 között az üzemeltetésen
dolgozott, így első kézből vannak információi. – Tisztában vagyok azzal a magas színvonalú
műszaki és biztonsági kultúrával, amellyel volt kollégáim üzemeltetik az atomerőművet – szögezte le.
Fülöp János azt is elmondta,
hogy az épületsüllyedésről szóló hírek ellenére teljesen nyugodt, és települése lakosságát is
meg tudja nyugtatni. – Választási év van, minden átpolitizálódott, nem szakmai alapokon születnek ezek a hírek – vázolta.
– Az elmúlt évek során bármikor bármilyen ok miatt kérdéssel kerestük meg az atomerőmű-

vet, mindenre választ kaptunk.
A környék lakossága értékeli azt
a nyitottságot, amivel a Paksi
Atomerőmű a TEIT települések
felé fordul – részletezte.
Arról is beszélt, hogy az épületmozgás kapcsán megfogalmazódott lakossági kérdések miatt
kezdeményezte a mostani látogatást, amely során lementek „mínusz hat méterre”, azaz a reaktor
alá, megnézték az épületet kívülbelül, láthatták a földrengésbiztonság növelését szolgáló megerősítéseket, a mozgás monitorozását szolgáló mérőpontokat.
– Nyilván szabad szemmel nem
lehet megállapítani egy milliméteres elmozdulást, de természetesen hiszünk a szakembereknek,
a mérési eredményeknek. Nem
gondolnám, hogy egy 30-40 méter magas épületnél ennek bármiféle jelentősége lehet. Merem
mondani, hogy aludjanak nyugodtan, azt tesszük mi is – zárta
szavait.
Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató, aki a településvezetőkből, civilekből álló csoportot
elkísérte a 3-as és 4-es blokkot
magában foglaló úgynevezett
kettes kiépítésre is, megmutat-

ta az épület falain, mennyezetén
látható megerősítéseket. – Megmutattuk azt a háromezer tonna vasat, amit beépítettünk, és a
monitorozó rendszert is – tájékoztatott.
A kommunikációs igazgató emlékeztetett, hogy a Paksi Atomerőmű kiválóan vizsgázott, amikor a stresszteszt kapcsán vizsgálták földrengésállóságát. – A
Paksi Atomerőmű kibírna egy
fukusimai méretű földrengést,
aminek lássuk be nagyon kicsi
az esélye – fogalmazott. Kiemelte, hogy miután egy atomerőműről van szó, mint sok egyebet, ezt
a kérdést is rendszeresen vizsgál-

ják, így ha bármi történne, időben észrevennék és megtehetnék
a szükséges intézkedéseket.
Dr. Kovács Antal tájékoztatása
szerint körülbelül háromszáz mérési pont van az atomerőműben,
amelyek közül többet fel is kerestek. A szenzorokat ott helyezték
el, ahol az épület falai „a legnagyobb feszültségnek vannak kitéve”. – Körbejártuk a reaktort, láthatta mindenki, hogy nincs sehol
repedés. Ez egy kontroll alatt tartott, rendszeresen vizsgált, a beavatkozási szinttől messze lévő
süllyedés – mondta a kommunikációs vezető.
Gáncs István, Tengelic polgármestere, a TEIT alelnöke szerint
teljesen megnyugtató válaszokat
kaptak a saját kérdéseikre, valamint a lakosságtól érkező felvetésekre, és a helyszínen maguk is
meggyőződhettek az elmondottakról.
Kiemelte, hogy a most kapott információkat – ahogy teszik ezt 25
éve – továbbítják a már jól kiépített csatornákon a települések lakossága felé. Hozzáfűzte, hogy az
erőmű vezetésétől kapott tájékoztatás szerint az utóbbi időben ismét sok adatszolgáltatásra kötelezik az atomerőművet. Előfordul,
hogy ezek elferdítésével minden
szakmai alapot nélkülöző, „felfújt
álhíreket” gyártanak.
Vida Tünde
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Kultúrházak éjjel-nappal
a helyi sokszínűség jegyében
Idén is csatlakozott a Csengey Dénes Kulturális Központ a Kultúrházak éjjel-nappal elnevezésű országos programsorozathoz, amit 2018-ban „Helyben van a sokszínűség” mottóval hirdettek meg. Ez a
téma országszerte arra sarkallta a szervezőket, hogy a helyi értékek bemutatása kerüljön előtérbe.

A paksi kulturális központ két napon várta az érdeklődőket, a kínálat összeállításánál elsődleges szempont volt, hogy minden generáció találjon kedvére való programelemet – mondta el Tell Edit ügyvezető
igazgató. Körmöczi Zoltán könyvtárgalérián korábban megnyitott LEGO-kiállítása
jó alapot adott az óvodás és kisiskolás korosztály interaktív szórakoztatására. A két
napon közel 500 gyermek legózott, mellette kézműveskedhettek, illetve a bábos mesekuckó foglalkozásain is részt vehettek Vörösné Dalmi Zsuzsanna vezetésével.
A kulturális központ – nem csak törvényi
kötelezettsége okán – az elmúlt évhez hasonlóan most is meghívta a pusztahencsei
iskolásokat és kísérőiket. Az intézmény
munkatársai ugyanis küldetésüknek érzik
azt a fajta „kulturális örökbefogadást”, aminek során hátrányos helyzetű gyermekeknek nyújtanak művelődési lehetőséget –
emelte ki Tell Edit. A gyerekek nem csupán
a magas színvonalon megrendezett programokon vehettek részt, hanem tekintettel
arra, hogy farsangi időszak van, a kulturális központ munkatársai helyben sütött friss
fánkkal vendégelték meg őket, a kedvelt csemegét házi lekvárral kínálták.
A helyi sokszínűség nem csupán a klasszikus értelemben vett játékokban volt tetten
érhető: Nagyné Lakos Mária, az Energetikai
Szakgimnázium tanára, valamint Csapó János, az intézmény oktatástechnológusa és az
iskola diákjai fizikai kísérleteket mutattak be
a gyerekeknek.
A napot támogatói esttel zárták, ami köszönet volt mindazoknak, akik az elmúlt évben
segítették az intézmény munkáját. A műsorban a helyi nyugdíjasklubok tagjai léptek színpadra, majd a Vivat Bacchus Énekegyüttes szórakoztatta a közönséget.
Ezután sötétségbe borult a központ, amelyet
egy játék keretében tizenkét, zseblámpákkal felszerelkezett csapat barangolt be hét ál-

Fotó: Molnár Gyula

lomáson keresztül, megismerve közben az
egykori Munkás Művelődési Központot a
pincétől a padlásig.
Másnap délelőtt is népszerűek voltak az említett családi és gyermekprogramok, délután
pedig megnyitották a 40 év – 40 kép, kultúrháztörténet című kiállítást, aminek keretében az egykori lakótelep, a Munkás Művelődési Központ és az atomerőmű építésének
első mozzanatait mutatják be. A kiállítótérbe kerültek a ’70-es, ’80-as években íródott
csapat- és brigádnaplók, néhány korabeli
technikai eszköz, illetve az intézmény életének és működésének különleges dokumentumai és bútorai. A kiállítást Pónya József, a
Paksi Atomerőmű Vállalat nyugalmazott vezérigazgatója nyitotta meg, közreműködött
Hefner Erika és Vajda Tibor. – Nagyon megdöbbentett a látvány, mondtam is, hogy ez
annyira szép, hogy ide nyakkendőt kell kötni – emlékezett Pónya József azokra a pillanatokra, amikor negyven évvel ezelőtt először járt az újonnan megépített művelődési házban. Kiemelte, hogy minden, az akkori
építkezések körüli vitát, nehézséget, aggodalmat feledtetett vele, hogy ez a ház jól sikerült
és működik.
A tárlat megnyitása után a Paksi Amatőr
Színjátszó Stúdió estjére invitálták a publi-

kumot. A darabokat Hefner Erika rendezte,
aki elmondta, hogy kettőt a felolvasószínházi
repertoárjukból hoztak, az egyik a Tüntetők című, amelynek írója az Okuláré projekt atyja, Ilyés Lénárd (Leó), a másik pedig
a Csatornapatkányok című játék. A harmadik darab, amit előadtak a hosszabb lélegzetű Európa Expressz című volt.
A programsorozat zárásaként jelmezes retro
farsangot tartottak az elmúlt 40 év slágereivel és tombolasorsolással. – Közel 1400 vendég fordult meg a Csengey Dénes Kulturális Központban a Kultúrházak éjjel-nappal
rendezvénysorozat helyi programjain – tájékoztatott Tell Edit. Az intézmény ügyvezető igazgatója azt is elmondta, hogy ez a
rendezvény is azok közé tartozik, amelynek
minden munkatársa éjt nappallá téve dolgozik, messze túllépve a munkaköréhez tartozó feladatokon.
Arról is tájékoztatott, hogy március 3-án
Tibai Eszterrel, a program háziasszonyával
karöltve a Pozitív nap (nemcsak nőknek) elnevezésű alkalomra várják az érdeklődőket,
ahol szintén megjelenik a helyi sokszínűség,
április 7-én pedig Tavasznyitogató családi
napot tartanak a Csengey parkban az Együtt
a parlagfű ellen Alapítvánnyal együttműködve.
-gyöngy-
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Játékra hív a Csengey kulturális központ
A február 3-i intézménytörténeti kiállításon a kulturális központ munkatársai megkezdték a Kulturális Menetlevelek kiosztását, ami 2018. február 28-ig korlátozott számban még igényelhető az információs irodában.
A menetlevél 20 kulturális rendezvényt, azok helyszínét, időpontját tartalmazza, melyek
- a Paksi Városi Múzeum – Paksi | Metszet Örökségközpontban,
- a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtárban,
- a Paksi Képtárban és
- a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. intézményeiben kerülnek megrendezésre, illetve
a Csengey Dénes Kulturális Központ munkatársai szervezésében valósulnak meg.
Amennyiben a menetlevél tulajdonosa részt vesz a megjelölt programokon, úgy a helyszínen bélyegzővel hitelesítheti megjelenését.
A minimum 18 rendezvényen résztvevő menetlevél-tulajdonosok között 2018. novemberében értékes
ajándékok kerülnek kisorsolásra a kulturális központ fennállásának 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepségen.

Főiskolai képzés indulhat Pakson
Új képzésként közösségszervezés alapszakot hirdet a Pécsi Tudományegyetem. A nappali és levelező munkarendben
is választható képzés megfelelő
számú jelentkező esetén paksi
konzultációs lehetőséggel is indulhat. A jelentkezési határidő
február 15-e.
A közösségszervezés hiánypótló, új egyetemi alapszakként 2017
szeptemberében jelent meg a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és
Vidékfejlesztési Karának kínálatában. A szak célja kulturális,
közösségi alapú társadalom- és
gazdaságszervező munkát végző szakemberek képzése, akik el

Fotó: Babai István/archív

tudják látni többek között művelődési, egyházi, civil-, vállalkozói és nonprofit szervezetek, álla-

mi vagy önkormányzati intézmények működtetését. A hallgatók
három szakirány közül választ-

hatnak: kulturális közösségszervező, ifjúsági közösségszervező és
humánfejlesztés szakirány. A képzés a Szekszárdi Campuson indul, megfelelő létszám esetén a lehetőség Pakson is biztosított lesz,
az Energetikai Szakgimnázium és
Kollégium épületében. – A főiskolai képzés újraindításáért az önkormányzat tavaly kezdett tárgyalásokat a Pécsi Tudományegyetemmel. Az együttműködés első
lépcsőjeként indulhat el 2018 szeptemberében a közösségszervezés
alapszak városunkban – tájékoztatott Bana János alpolgármester.
A jelentkezési határidő 2018. február 15. A képzéssel kapcsolatos
további informá-ciók a kar honlapján érhetők el.
-dsz-

Portré

12 n Paksi Hírnök, 2018. február 9.

Fotó: Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Tibai Eszter
Ha adsz, te is többet kapsz –
vallja Tibai Eszter, aki éppen
harminc esztendeje dolgozik
kozmetikusként. Örömmel és
lelkesen, mert szereti a hivatását, szeret nők között lenni, segíteni nekik. Az élete a munka mellett a családdal, a színjátszással teljes, de ő a szervezője
a Pozitív napnak és a Női vonal
klubnak. Eszter madocsai lány.
Szülőfalujában járt általános iskolába, Pakson gimnáziumba.
A kozmetikus iskolát Kiskőrösön végezte, pályafutását Madocsán kezdte. Akkor költözött
Paksra, amikor Csipszer Jánossal megismerkedett, és összeházasodtak. János bűnügyi vizsgáló volt a vízi rendőrségnél,
hét éve nyugdíjas. Eszter őszintén beszélt arról, hogy a negyvenes évei elején nehéz volt megbirkózni a tudattal, hogy a férje,
akire mindig büszke volt, már
nyugdíjas. Akárcsak Eszter ő
is szeret szervezni, főként vizes
programokat, például sárkányhajózást. Harmadszor mennek

idén pünkösdkor Velencébe, a
Vogalonga fesztiválra sárkányhajózni népes társasággal. Gyerekeikben tovább él mindegyikük szenvedélye. Bettina, akit a
paksi közönség is ismerhet, színésznő lett, az örökmozgó, vízimádó Balázs pedig animátor,
és sok egyéb mellett sárkányhajózást is szervez. A legidősebb
gyermekük, Bertalan szakácsnak tanult, és hat év fővárosi tapasztalatszerzés után Pakson
szeretne letelepedni.
Nem jellemző, hogy a szépségiparban dolgozó magánvállalkozó három gyermeket vállal.
Eszter számára sem voltak egyszerűek ezek az évek. Abban,
hogy szinte folyamatosan dolgozott, az anyagi megfontolás
mellett az is szerepet játszott,
hogy szellemileg is vágyott a
munkára. – Nagyon szeretem a
munkámat, számomra ez hivatás – fogalmazott. A Pozitív nap,
aminek életre hívója, annak ellenére, hogy a nevében az szerepel, hogy nemcsak nőknek,

mégis elsősorban a hölgyeknek
szól. Meglepő módon a gazdasági válság idején született, ami
nagyon sok vállalkozást, köztük
Eszterét is próbára tette. – Elmentem egy tanfolyamra, ahol a
pozitív gondolkodást tanították.
Azt mondták, adni kell, mert ha
adsz, az univerzum sokkal többet fog visszaadni – idézte fel.
Személyesen keresett meg egy
sor hasonló vállalkozást, összefogta őket és megkereste az ötlettel a kulturális központ akkori igazgatóját, Hefner Erikát,
aki azonnal igent mondott rá.
A program, ahova idén hetedszer várják majd az érdeklődőket, nemcsak azt eredményezi,
hogy többen megismerik a szolgáltatókat, hanem sok egyebet
is. Esztert például megajándékozza az alkotás örömével, még
ha sok fáradtsággal is jár a szervezés. A rengeteg pozitív visszajelzés, köszönet nemcsak feltölti, hanem arra sarkallta, hogy elindítsa a Női vonal klubot, ami
állandó találkozási lehetőség a

hölgyeknek, akik információkkal, élményekkel gazdagodhatnak. A Csengey Dénes Kulturális Központtal együtt szervezett
klub havonta egy előadást kínál.
Szeptemberig megvan a program, rövidesen Sas István rendező, reklámpszichológus lesz a
vendég, áprilisban pedig Görög
Ibolya. Eszter nem rest elmenni Budapestre vagy éppen Kecskemétre előadásokat hallgatni,
ötleteket meríteni. Nincs ebben
semmi újdonság, a nők régen a
fonóban találkoztak, megbeszélték a gyermeknevelési, párkapcsolati problémáikat, recepteket cseréltek – mondja a klubról,
amivel segíteni szeretne. Ez a
mindennapjaiban is fontos szerepet kap. A kozmetikusi székben megnyílnak az emberek, regényt lehetne írni a történeteikből. Eszter azonban nem ezt
teszi, hanem tanácsot vagy éppen telefonszámot ad harminc
év kapcsolati tőkéjét felhasználva. Lételeme a tudásának továbbadása: mostanáig tizenkét tanulója volt, az elmúlt évtől
vizsgáztatóként is dolgozik, a jövőben pedig szeretne laikusoknak tanítani masszázsfogásokat,
sminktechnikákat.
Mindemellett néhány éve a drámajáték is szerves része az életének: Hefner Erika drámapedagógus színjátszó csoportjának aktív
tagja. – Ez nagyon kell nekem,
pszichésen kikapcsol, emberileg
tanít, kilépek az életemből, más
emberek bőrébe bújok – mondja lelkesen.
Elismeri: teljes, tartalmas az élete,
de neki is voltak, vannak nehézségei. – Így kerek a dolog. Amit
tudok irányítani, azt irányítom,
de kapunk az élettől olyan kártyákat is, amikre nem számítunk
– fejtegeti. Azt mondja, gyakran egy válságos helyzetből kilábalva jön rá, hogy erre szüksége volt, ebből sokat tanult. Nem
szereti, ha szerencsésnek mondják, mert mindenért megdolgozott, megharcolt. Nem az anyagi javait tartja fontosnak, hanem
az emberi kapcsolatait. Úgy gondolja, azoknak köszönhető a boldogság, kiegyensúlyozottság.
Vida Tünde

Mozaik
Közélet
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„Hősképzés” programot indított
az Országos Mentőszolgálat
Fotó: Szaffenauer Ferenc/illusztráció

Az egész országra kiterjedő
„Hősképzést” indított az Országos Mentőszolgálat (OMSZ):
bárkit szívesen fogadnak minden
hónapban ingyenes újraélesztésoktatásra, gyakorlásra az OMSZ
megyeszékhelyi mentőállomásain, így Szekszárdon is. A tanfolyam első alkalmát január 29-én
tartották, a jövőben pedig minden hónap utolsó hétfőjén 15 és
17 óra között várják az érdeklődőket a szakemberek.

Az OMSZ DDR tájékoztatása
szerint Magyarországon évente több ezer ember hal meg hirtelen szívmegállás következtében
közterületen. Többségük megmenthető lenne, ha valaki perceken belül megkezdené a szakszerű újraélesztést. A nemzetközi szakirodalom szerint az
azonnal megkezdett újraélesztéssel és egy gyorsan megérkező
defibrillátorral az újraélesztések
akár 60 százaléka sikeres lehetne.

Ahogy azt a mentőszervezet sajtóközleményében írta, az elmúlt
években sokat tettek a lakosság
életmentő ismereteinek, tettrekészségének fejlesztéséért, de
nem lehetnek elégedettek.
Éppen ezért néhány hónapja elindították az egyedülálló Szív City
mobiltelefon-applikációt, amely
összeköttetésben van a mentők
irányítórendszerével. A beérkező
segélyhívás alapján a mentésirányító nem csak mentőautót indít
a helyszínre, hanem egy gombnyomással riasztást küld az eset
500 méteres körzetében tartózkodó Szív City elsősegélynyújtók
mobiltelefonjára. Az életmentést
segítő applikáció a helyszínre navigálja a segítőket, akik a mentők
kiérkezéséig el tudják kezdeni a
mellkaskompressziót.
Ugyancsak az újraélesztés ügyét
szolgálja, hogy tavaly ősszel az
Országos Mentőszolgálat az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, a Semmelweis Egyetem Aneszteziológiai
és Intenzív Terápiás Klinika, a

Magyar Resuscitatiós Társaság
és az ELTE Apáczai Csere János
Gyakorló Gimnázium és Kollégium közreműködésével egy fiataloknak szóló országos kampányt
indított. Ennek keretében budapesti és vidéki fesztiválokon, nagyobb ifjúsági rendezvényeken
képezték ki a fiatalokat az újraélesztésre. A mellkasnyomások
ütemének elsajátítását egy népszerű zenekar, az Irie Maffia is segíti: az életmentőknek
ajánlott Wake Up! című slágerük lett az újraélesztők zenéje, ugyanis a ritmus illeszkedik a
mellkasnyomások tempójához.
A Szív City rendszeréhez csatlakozó önkéntesek és más tanfolyamokon korábban kiképzett laikusok számára is jó lehetőség az OMSZ újonnan indított
„Hősképző” rendszere, hiszen a
megszerzett tudást rendszeres
gyakorlással szinten tartva várható el a legmegfelelőbb segítségnyújtás egy valódi vészhelyzetben.
Kohl Gyöngyi

Új sorozat: Minőségi tartós élet
Napjainkban számos forrásból,
bőséggel juthatnak információkhoz mindazok, akiket foglalkoztat az egészségmegőrzés. Éppen
ezért, aki beleássa magát a témába, idővel úgy érezheti, hogy egy
labirintusban jár, ahonnan talán nincs is kijárat. Nagyné Szalai Melinda fitoterapeuta, jógaoktató, dúla cikksorozatának az a
célja, hogy iránytűt adjon ebben a
labirintusban mindazok kezébe,
akik tudatosabb, egészségesebb,
harmonikusabb életet szeretnének élni.
A sorozatot a fogantatás előtti időszaknál kezdi majd, aztán előre
haladva az időben eljut egészen az
ifjúkor végéig. Sorra veszi, hogy
milyen életszakaszban milyen
módon támogathatják meg az

egészségüket, illetve hogyan segíthetnek a szervezetüknek megküzdeni különböző betegségekkel.
Felmerülhet a kérdés, hogy miért
szükséges foglalkozni a fogantatást megelőző időszakkal. Ennek
oka az, hogy nem mindegy, milyen alapokon jön létre egy új élet.
Itt nem csupán az a kérdés, hogy
a leendő szülők addigi életük során dohányoztak-e vagy fogyasztottak-e alkoholt, hanem arról is
beszélni kell, hogy mennyit mozogtak, hogyan táplálkoztak, illetve hogy mennyire kiegyensúlyozottak lelkileg.
Talán nem tűnnek mindezek fontos tényezőknek a gyermekvállalás előtt állók számára, ám minden egyes apró részlet oka lehet a
sikertelen fogantatásnak, vagy be-

folyásolhatja a születendő gyermek egészségét.
Az egészségmegőrzés szempontjából a környezet is fontos. Jelentősége van annak, hogy milyen
kemikáliákat használunk a mosáshoz, a takarításhoz vagy éppen a bőrünk, hajunk ápolásához,

Fotó:pixabay.com/ illusztráció

mert ezek lassan, de biztosan befolyásolják az egészségi állapotunkat.
Mindezekről szó lesz Nagyné
Szalai Melinda sorozatában, aki
igyekszik majd számos hasznos
információval szolgálni, javaslatokat adni az olvasóknak.
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Történetek a ládafiából: Nikl Erzsébet

Több alkalommal lesöpörte a végrehajtó a padlásukat,
számtalanszor elvitte nagyapját a „fekete autó” a téeszesítés
idején a Rákosi korszakban –
mesélte a fogorvosi asszisztensként nyugállományba vonult Nikl Erzsébet. Gyermekkorából idézte fel néhány
emlékét.
A nagyszülőknél, az Akác utca
sarkán lakott szüleivel Nikl Erzsébet az 1950-es években. A
mai napig élénken él az emlékeiben az a korszak, a beszolgáltatások és a kitelepítések miatti állandó félelem és bizonytalanság.
Azt mondta, hogy hiába voltak
a szülei szorgalmasak, hiába takarékoskodtak, az egész család
nagyon megsínylette azokat az
éveket. Ahogy mesélte, nagyapját kuláknak nyilvánították,
ezért gyakran jártak családjánál
a végrehajtók, és mindent elvittek, amit értek. Megvárták még
azt is, amíg tojt a tyúk. Egyik
alkalommal még az édesanyja stafírungba kapott bútorát

Fotó: Szaffenauer Ferenc

is megpróbálták kocsira rakni,
de a nagymamája bezárta őket
a házba, hogy ezt megakadályozza. A végrehajtók az ut-

cai ablakon akartak kimászni,
ám a nagymama egy hatalmas
seprűvel visszaütögette őket.
Erzsébet édesapja nagyon bé-

kés természetű ember volt, de
ekkor már tartott tőle, hogyha még néhányszor lesöprik
a padlást a végrehajtók, nem
tud majd uralkodni magán, és
revansot vesz. Ezért döntött
úgy, hogy inkább távolabbi vidéken keres munkát. Akkoriban megbízottak járták a városokat és falvakat, hogy bányákba keressenek munkásokat. Így
került az édesapa Komlóra, egy
körülbelül ötfős paksi csapatba.
Mivel évekig a Don-kanyarban volt hadifogságban, aminek idején szintén egy bányában kellett dolgoznia, nem volt
számára idegen ez a fajta munka. A fogságban eltöltött évekről egyébként nem sokat beszélt, így a család előtt sem volt
igazán ismert, hogy milyen
rettenetes dolgokat élhetett át.
Szeretett dolgozni, de kikezdte az egészségét a nehéz fizikai
munka, a háború, a hadifogság alatti nélkülözés, ezért korán, ötvenévesen elveszítette őt
a család.
Weller P. Hanna

Tálentum: Palásti Patrik
Palásti Patrik hét éve kezdett
el dzsúdózni. A városi sportágválasztón ismerte meg jobban
ezt a sportot, ami rögtön megtetszett neki. Azóta már több
kiemelkedő eredményt ért el
az ifjú sportoló.
– Küzdősport, de remek önvédelmi sport is a dzsúdó, ami
ahhoz képest, hogy nincs benne se ütés, se rúgás, elég fájdalmas tud lenni – mondja Palásti Patrik. Kanczler Istvánhoz
kezdett járni edzésre, aki még
jobban megszerettette vele a
cselgáncsot. – Két évvel később Dobai Lászlóhoz kerültem, 2016-tól Hangyási László és Braun Ákos az edzőim.
Megtiszteltetés náluk edzeni, de azért először kicsit megijedtem, hiszen több az edzés,

Fotó: TelePaks

magasabbak az elvárások –
mondta, hozzátéve, hogy az
Atomerőmű SE-nél a három
olimpikonon kívül is nagyon
sok ügyes és tehetséges sportoló van. Patrik már az első
hónapban megkapta az első
dzsúdóruháját, a második hó-

napban megszerezte a citromsárga övet, amit aztán háromnégy éven át viselt. A zöld
övvizsgát a narancssárgával
együtt tette le, 2016-ban pedig
a kéket.
Már az első évben versenyzett,
a paksi Atomkupán szerepelt,

ahol bronzérmes lett. A rákövetkező esztendőben újabb
harmadik helyezések jöttek.
2015-ben lett utolsó éves serdülő, amikor az év elején egy
diákolimpiai második helyet
szerzett, aztán sorban jöttek a
jó eredmények, a legnagyobb
sikere a Győrben rendezett
serdülő Európa-kupán elért
második helyezés volt.
Patrik az elmúlt év végén átvehette a Tolna Megyei Diáksport Tanács elismerését
grappling (földharc) sportágban elért első helyezéséért. A
már hagyományos ünnepi rendezvényen azokat a diákokat
jutalmazzák, akik a megelőző
tanévben diákolimpia országos döntőiben dobogós helyen
végeztek.
Sólya E.

Mozaik
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Fotók: Szaffenauer Ferenc

táncba is vitték a közönséget.
A paksi önkormányzat nevében dr. Rujder Mária képviselő mondott köszöntőt, Sárbogárd polgármestere pedig levélben méltatta Iker Józsefné
munkáját, aki nemcsak Pakson,
hanem más helyek mellett Sárbogárdon is oktat és vezet népi
együttest.
A népviseleti bál ötletét szülőfalujából, Bogyiszlóról hozta
Paksra, ahol a Tehetség Művészeti Alapítvány táncműhelye
2017 szeptemberétől működik, próbáikat a Csengey Dénes
Kulturális Központban tartják.
Itt rendeznek május 26-án önálló estet, ahol Györgyi táncpedagógusi pályájának 25 éves
jubileumát ünnepli, és ahova
invitálják majd a paksi táncegyütteseket.
Az idén lesz még egy fontos jubileum amire nagy várakozással készül a néptáncpedagógus:
ebben az évben lesz 20 éves a
vezetése alatt működő Pusztahencsei Vadvirág Népi Együttes. Az idei tervek között említette Iker Józsefné a regionális minősítőt, aminek Bonyhád
ad majd otthont, valamint a
hagyományos néptánctáborát,
amit a Balatonnál tartanak.
Mindemellett három külföldi
meghívásuk is van, Belgiumba,
Olaszországba, valamint Görögországba várják őket.
Vida T.

Népviseletbe öltözve báloztak

Népviseletbe öltözött fiatalok és
hegedűszó fogadta a Tehetség
Művészeti Alapítvány népviseleti
báljára érkezőket. A hegedű a tehetséges dunaföldvári ifjú muzsikus, Mendi Milán kezében szólalt
meg. A bálozókat az alapítvány
Tehetség Műhelyében táncoló
társai köszöntötték. Miklósa Sándor Zsolt – mint afféle ceremóniamester – jelentette be az érkezőket, köztük Iker Józsefné tekintetes asszonyt, aki férje, Iker
József oldalán érkezett gyönyörű
bogyiszlói népviseletben. – Nagyon érdekes a szoknyám, amit
egy nagymódú asszony viselt esküvőn. A mázolt virágú szoknyán
kívül letűzött röpikét vettem fel, a
lábamon pedig bütykös harisnya
van, ami az itt portyázó törökök
hagyatéka, de mi is viseljük – avatott be a részletekbe az alapítvány
vezetője, Iker Józsefné Györgyi
néptáncpedagógus. Külön felhívta a figyelmet 150 éves kézkendőjére. Azt mondta, nagyon
nehéz a népviseleteket megőrizni, „életben tartani”, de úgy gondolja, egyre többen látják ennek
a fontosságát, mert ahogyan Kodály is mondta, amelyik népnek
nincsen múltja, annak jövője sem
lehet. Viseleteket fellelni főként
a hagyományőrző falvakban lehet, ahol anyáról lánygyermekre,
apáról fiúra öröklődnek. Ilyenek
vannak a Sárközben, Bogyiszlón,
Sióagárdon, de akár Madocsán

is, sőt ha kutakodunk – mondta
Györgyi – itt, Pakson is lehet találni. Szerinte azt, hogy a régi viseletek, motívumok egyes elemei
bekerüljenek a mai divatba, kicsit
erőltetni kell, de erre is vannak
már példák, hiszen néhány éve a
kalocsai minta megjelent a hétköznapi ruhákon, sőt táskákon,
cipőkön is. Györgyi büszkén beszélt arról, hogy tanítványai szívesen öltenek viseletet, sőt egyes darabokat a hétköznapokon is hordanak.
Tóth Réka, aki Sárbogárdról érkezett közülük való. Háromévesen
kezdett táncolni. Ennek tizenöt
éve, azóta az élete részévé vált, és –
mint elmondta – ha abbahagyná,
nem volna semmi, ami helyettesíteni tudná, mert sokat jelent neki
a mozgás, a társaság és a hagyományok. Legszívesebben kalotaszegit táncol, de közel áll a szívéhez a mezőségi is. A bálra kalotaszegiben érkezett, amiről egészen
pontos ismeretekkel rendelkezik.
– Az alszegi részről való, ott a díszesebb motívumok a jellemzőek. Ez a legismertebb a világon,
még Tajvanon is táncolnak benne. Rengeteg gyöngy van rajtam,
nagyon nehéz táncolni benne –
mondta szinte egy szuszra. Hozzátette, hogy a rajta lévő bujkát
napi szinten hordja, akárcsak a
széki réklijét, ami egy egyszerű piros-fekete darab. – Rám szoktak
csodálkozni – árulta el.

Kovács Áron, aki szintén háromévesen kezdett táncolni, kicsit
erőteljesebben fogalmazott, azt
mondta, hogy bolondnak nézik,
ha mellényben jár, márpedig ő
felvette a hétköznapi ruhatárába,
de akkor sem „sértődik meg”, ha
csizmát kell viselnie. – Ez mezőségi népviselet, viszonylag egyszerű öltözet, mert ott szegények
voltak. Szeretem, mert csizmában és szalmakalapban lehetek –
mondta, és még azt is hozzátette,
hogy gondoljanak róla bármit, ő
büszkén hord népviseleti darabokat.
Nem volt ezzel egyedül a bálon, szinte kivétel nélkül mindenki népviseletben érkezett.
A rendezvényt a Tehetség Műhely bemutatója nyitotta, majd
Ikerné Györgyi tanítványai

Mozaik
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A telexgép egy komplex ellenőrzési, adatgyűjtési és továbbítási rendszer fontos része
volt, ugyanis többek között ennek a gépnek
a segítségével továbbították a Pakson mért
meteorológiai adatokat a Központi Meteorológiai Intézet felé, illetve az onnan érkező adatokat ez a gép fogadta Pakson. Az
itt mért adatokat: összfelhőzet, szélirány és
-sebesség, hőmérséklet, légnyomás, csapadékmennyiség, látástávolság stb. a WMO
(Világmeteo-rológiai Szervezet) szabványai
és előírásai szerint kódolva továbbították.
Az állomás által mért és archivált adatokat
tervezéshez, engedélyezésekhez és üzemeltetéshez használták fel.
A gép segítségével percenként hatvanhat
szót lehetett továbbítani két telenyomtató
között. A telexgép elődje a távgépíró volt,
amely a meglévő távbeszélő-hálózatot használta, szemben a telexgéppel, aminek független hálózata volt. A telexet olyan intézmények használták, ahol fontos volt az írott
információ továbbítása, fogadása és archiválása. A minél gyorsabb üzenettovábbítás érdekében a szöveget lyukszalagra vitték fel, majd a lyukszalag olvasójának segítségével időveszteség nélkül beolvasható és
elküldhető volt a szöveg. Az Atomenergetikai Múzeumban lévő gépre DYMO szövegnyomtatóval rá van írva, hogy Ferihegy, ami

Fotó: Juhász Luca

azt jelenti, hogy onnan is kaptunk és oda is
szolgáltattunk meteorológiai és egyéb adatokat. (A Ferihegyi repülőtér ma már Liszt
Ferenc nevét viseli, és a DYMO szalagot is
elfelejthetjük, a technika túllépett az igen
népszerű és drága szalagon.)

Tárgy/
történet

A szóban forgó telexgép a paksi meteorológiai
főállomás egyik fontos eleme volt, aminek telepítését a Nehézipari Minisztérium és a Paksi
Atomerőmű Vállalat kérésére az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 1977-ben kezdte meg. Az erőmű területén, a mai F2-es porta épületében három helyiséget biztosított az
atomerőmű a főállomás elhelyezésére. Annak
idején ebben az épületben tervezték kialakíta-

ni a látogatóközpontot is. A háromhelyiséges
főállomást 1978 második felében foglalta el a
meteorológiai szolgálat, ahol hagyományos
meteorológiai műszerekkel az úgynevezett
környezeti háttérméréseket végezték, a meteorológiai torony üzembe lépéséig.
A meteorológiai főállomást 1985-ben az atomerőmű által épített új, önálló épületbe költöztették, ahova már egy földrengésjelző készüléket is telepítettek. Az új épületbe költöztetést
az is indokolta, hogy az F2-es porta épülete
túl közel van a buszpályaudvarhoz, ezért műszakváltáskor, a buszok indulásakor berezonált a környék, amit a földrengésjelző készülékek is érzékeltek. Viszont az új épület a környék legfagyzugosabb helyére került, ezért van
az, hogy az országos meteorológiai jelentésekben, bizonyos esetekben Pakson van a leghidegebb vagy esetenként a legmelegebb.
Az 1990-es évek elején felmerült az igény egy
lakótelepi mérőállomás telepítésére, ám ettől az OMSZ elzárkózott, illetve azt közölték,
hogy az erőmű saját költségén építhet és üzemeltethet egy mérőállomást, de az országos
rendszerbe az OMSZ nem illeszti be.
Egyébként Pakson, a polgári fiúiskolában
1889 és 1935 között működött egy meteorológiai alállomás, amelyről az iskola évkönyveiben írnak.
Beregnyei Miklós
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Országos második helyezést szerzett
a Balogh Antal iskola floorballcsapata
Fotó: TelePaks

– Három évet dolgoztunk ezért –
összegzett János Attila, a Balogh
Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium negyedik osztályos tanulója, aki oroszlánrészt

vállalt az intézmény országos sikerében: az iskola floorballcsapata
2. helyezést ért el a diákolimpia országos döntőjében. Attila elsősorban a góljaival hívta fel

magára a figyelmet már a Pakson rendezett megyei döntőn is,
amit megnyert a Balogh Antal
iskola együttese, ezzel kvalifikálva magát a komáromi országos
elődöntőre, ahol szintén diadalmaskodtak. A nagydöntőben a
csoportgyőzelmet követően a
keresztjátékban is sikeresek voltak, majd a fináléban egy budapesti iskola megállította menetelésüket, és így végül ezüstérem
került a paksi diákok nyakába. – Az első meccsen eléggé izgultam, de ahogy sorra vertük a
csapatokat, egyre jobban megnyugodtam. Kiváló ellenfeleket
győztünk le, de sajnos a döntőben kikaptunk. Nagyon örülök
a második helynek is, mert ez

is szép eredmény – fogalmazott
Vesza Nikosz, a torna legjobb játékosa. – Ennek a csapatnak van
egy nagyon erős magja, és stabil
játékra képes. A Tolna megyei
régiót magabiztosan megnyertük, az országos elődöntő sikere után pedig már biztos voltam
abban, hogy kimagasló teljesítményt érhetünk el az országos
döntőben. A társaság 18 meccsből 17-et megnyert, sajnos az
egyetlen vereség a fináléban történt. Büszkék vagyunk rájuk –
értékelt Hesz Csaba, az iskola
testnevelője. Mint megtudtuk,
az intézmény pedagógusai, és a
szülők is hozzájárultak a sikerhez, mindenben támogatták a
csapatot.
-efgé-

Kilenc aranyat szereztek a twirlingesek
Nyolc egyesület nevezett az
Országos Twirling Bajnokságra, amelynek első fordulóját
Pakson rendezték. A házigazda
ESZI, valamint a Paksi Twirling
és Botforgató Kulturális és
Sportegyesület versenyzői mellett Nyúlról, Gyálról és Budapestről is érkeztek résztvevők,
összesen több mint hetvenen.
– Egyéni, páros és csoportos,
valamint kötelező, freestyle és
for fun versenyszámokban indulhattak a gyerekek. A repertoár idén tovább bővült: már
ritmikus twirling kategóriában is lehetett nevezni. A három forduló abszolút győztesei
nemzetközi versenyen is megmutathatják a tudásukat. A két
paksi klub huszonöt indulót
nevezett, de mivel helyben vagyunk, így a legkisebbeknek is
biztosítani tudjuk a fellépési lehetőséget. A helyi egyesületek
összesen hetven fővel működnek. Az óvodás korcsoportban
még a sportág megszerettetésén van a hangsúly, míg a nagyobbak rendszeresen járnak

Fotó: TelePaks

versenyekre, illetve különböző
fellépésekre. A paksi esemény
szervezésében mindenkor számíthatunk a szülők segítségére, támogatására, így közös
munka gyümölcse a zökkenőmentes lebonyolítás – mondta el Kalmár Lívia főszervező,
a Paksi Twirling és Botforgató Kulturális és Sportegyesület vezetője. A paksiak közül a
serdülő korosztályban az Energetikai Szakgimnázium Diáksport Egyesületének sportolói,

Weisz Kitti és Kleithál Kitti is
éremesélyesként lépett parkettre. – Hat éve, a sportágválasztón ismertem meg ezt a sportágat. Nagyon sok nehéz elem
van, amit sokat kell gyakorolni. Az a célom, hogy az összes
szintet megtanuljam és a nemzetközi mezőnyben is megméressem magam – fogalmazott
Weisz Kitti. – A testtechnika
szerintem már jól megy, de a
bottechnikámat még fejleszteni kell. Év közben a korábban

megszerzett tudást csiszoljuk,
új elemeket a nyári időszakban
tanulunk. Ha sikerülne abszolút első helyen végeznem, akkor indulhatnék a nyári Európa-kupán, amit idén Írországban, Dublinban rendeznek
– mondta Kleithál Kitti. A különböző kategóriákat három
bíró pontozta és egy büntetőbíró figyelte. – A kötelező részekben a technikát és a kivitelt értékeljük. A kéz, a térd,
valamint a test- és a fejtartást pontozzuk, valamint azt,
hogy mennyire uralja a botot
a versenyző – összegzett Rátkai Márton, a verseny bírója. A
nap végén Weisz Kitti egy harmadik és egy negyedik hellyel
gazdagodott, míg Kleithál Kitti
nyakába arany- és ezüstérem is
került. Az országos bajnokság
első fordulójában összesen huszonegy érmet szereztek a helyi
versenyzők, ezek közül kilenc
a legfényesebb volt. Az országos twirlingbajnokság március
3-án Maglódon folytatódik.
Faller Gábor
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Két fontos győzelmet aratott az ASE
Fotó: Molnár Gyula

A hazai ZTE elleni fiaskó után idegenbeli mérkőzések vártak a piros-kékekre, két közvetlen rivális ellen kellett kiköszörülni a csorbát. Pécsett három negyeden keresztül futottak az eredmény után Eilingsfeldék úgy,
hogy Seth Allen már az első felvonásban
megsérült. Aztán a záró tíz percben a szenzációs napot kifogó Hinds és Barnies ve-

zérletével megfordította a mérkőzést a paksi csapat, és két ponttal megnyerte a mérkőzést. PVSK–VEOLIA – Atomerőmű SE
84-86 (25-24, 21-19, 19-14, 19-29). A hatalmas feszültséget jól mutatta, hogy az utolsó
percben Teo Čizmić technikai büntetést kapott reklamálásért.
Az ASE vezetőedzője azt mondta a történtekről, hogy mindig próbálja kontrollálni magát a
meccseken, de nagyon emocionális ember, és
az utolsó percben egy pillanatra megszűnt az
önkontrollja. A végjátékban hárman rángatták, faultolták Eilingsfeldet, elvették tőle a labdát, amiből pontokat szereztek, a bírók pedig
nem fújtak semmit. Ráadásul ez nem az első
vagy a második eset volt.
A pécsi mérkőzés után közös megegyezéssel
felbontották Seth Allen szerződését. Az amerikai hátvéd távozásával kapcsolatban Čizmić
mester úgy tájékoztatott, hogy régóta gondolkodtak ezen a lépésen. Tekintettel arra, hogy
közeledik az átigazolási határidő vége, illetve
Seth Allen sérülésére is, úgy döntöttek, hogy
eljött az ideje. Seth nem fogta fel – reméltük,
vártuk, hogy csak eljut odáig –, hogy mit jelent profinak lenni. Nem akart segíteni a klubnak, a csapatnak, nem tette oda magát. Sokszor csak statisztikát javított, és mint tudjuk,
a statisztika néha hazudik. Már keressük az új
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hátvédet, olyat, aki azonnal bevethető és jobb
Allennél.
A következő meccset Kecskeméten játszotta az
Atom. Volt miért törleszteni a lila-fehérek ellen:
Wittmannék ősszel simán nyertek a Gesztenyés
úton. Ez az összecsapás már másképp alakult, a
hazaiak nyerték az első negyedet, a többi hármat pedig Medvéék, de ennek ellenére csak a
harmadik felvonás vége felé vette át a vezetést
az ASE. A hátralévő időben megőrizte előnyét a
paksi csapat, amely mindössze hét játékost küldött pályára a negyven perc alatt. A mérkőzés
egyik hőse a százszázalékos pontossággal célzó,
tizennyolc pontig jutó Javion Ogunyemi volt.
KTE–Duna Aszfalt – Atomerőmű SE 64-70
(20-14, 15-18, 13-20, 16-18).
Teo Čizmić a mérkőzés után azt mondta, hogy
ez még fontosabb meccs volt, mint a pécsi, és
most három magyar játékos is kiváló munkát
végzett. Jobban járt a labda, extra passzok mentek. Ruják tömte labdával Ogunyemit, Medve nagyon jól védekezett Deraszimovicson, és
Eilingsfeld is nagyot játszott. Az egész csapat
jó munkát végzett, így belefért, hogy Hindsnek
nem ment annyira, mint a Pécs ellen. Lehet,
hogy az is segített, hogy csak hét embert játszattam, de ez csak erre a meccsre szólt, ezután is lehetőséget fog kapni Garamvölgyi és Gulyás.
-joko-

Félidőnél a városi labdarúgó-bajnokság
Összesen 13 csapat 222 játékost
nevezett, az eddig lezajlott 83
mérkőzésen 397 gól és 3 öngól
született, amin 128 játékos osztozott, és csupán két összecsapáson nem született találat. A
sorozat egyetlen kivételtől eltekintve eddig sportszerű keretek
között zajlik, 3 piros lapos és 32
sárga lapos figyelmeztetést osztottak ki a játékvezetők. Ezek a
félidejében járó 2018. évi Paks
Városi Amatőr Teremlabdarúgó Bajnokság eddigi statisztikai
adatai. Úgy tűnik, hogy a reg-

náló bajnok Lambs Bau nem
védi meg címét az idén, a sorozatot nagy fölénnyel az Ovit
SE vezeti, a dobogó második és
harmadik fokáért azonban még
legalább négy csapat verseng.
Az egyetlen győzelem nélkül
álló alakulat a Rosszfiúk gárdája. – Az induláshoz szükséges
támogatást a Paksi Roma Nemzetiségi Önkormányzattól kaptuk. Csapatunk eddig mindöszsze egy pontot szerzett, de mi a
fiatalok szerepeltetését tűztük
ki célul, próbáljuk őket beillesz-

teni az együttesbe. Számukra ez
egy remek lehetőség, többen
még csak ismerkednek ezzel a
közeggel, a csarnokkal, a nagyobb nézősereggel – fogalmazott Farkas Attila, a Rosszfiúk
csapatvezetője. – Az a csapat,
amelyikben több igazolt játékos van, erősebb a többinél, de
a siker azon is múlik, hogy az
adott mérkőzésre milyen öszszetételben sikerül összejönni.
A színvonal nem változott, az
egyletek többségében ugyanazok a futballisták szerepelnek,

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

mint tavaly. Az idén az Ovit SE
kimagaslik – mondta el Rein
Attila, a Lambs Bau csapatvezetője. A teremlabdarúgó-bajnokság február 11-én 9 órakor
a címvédő és a korábbi többszörös tornagyőztes párharcával folytatódik, vagyis a Lambs
Bau – Diófa mérkőzésre kerül
sor az ESZI csarnokban. A torna főszervezője idén is a Paksi Sportegyesület Szabadidősport Szakosztálya, a sorozat
a tervek szerint március 24-én
zárul.
Faller G.

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Jégkorongozni ta- Két új játékost
nulnak óvodások
igazolt a Paksi FC
A korcsolyázás kedvelői immáron tíz éve rendszeresen
járhatnak a téli hónapokban a
paksi műjégpályára. A szabadidő-sportoláson kívül a legkisebbeknek heti rendszerességgel van lehetőségük arra, hogy
profi oktató segítségével sajátítsák el az alapokat.
A Mesevár tagóvodába járó
gyerekek szervezett keretek között tanulhatnak korcsolyázni,
majd jégkorongozni, ami egy öt
évvel ezelőtt történt véletlen találkozásnak köszönhető.
Az óvónénik egy eplényi síelés alkalmával ismerték meg a
tolnai Beregi Károly sí- és korcsolyaoktatót. A találkozásból
aztán komoly munkakapcsolat alakult ki, aminek eredményeként csütörtök délelőttönként a paksi műjégpályán sajátíthatják el a korcsolyázás
alapjait az óvodások. Az oktató először kiképezte a nevelőket, de a későbbiekben sem
hagyta magukra őket: rendszeresen ő állítja össze a feladatokat és felügyeli az oktatást. Beregi Károly emellett Tolnán és
Baján is tart foglalkozásokat.
Mint elmondta, a Magyar Jégkorong Szövetség fokozott figyelmet fordít az utánpótlásnevelésre, és mivel kiemelt
sportágról van szó, ezért többek között TAO-s forrásokat
is igénybe tudnak venni hozzá.
Beregi Károly a sí- és korcsolyaoktató kurzust megelőzően
a labdarúgóedzői tanfolyamot
is elvégezte, és hosszú évtizedek óta foglalkozik gyerekekkel utánpótlásedzőként. Ahogy

fogalmazott, a többi sportághoz hasonlóan a korcsolyaoktatást is érdemes kisgyermekkorban elkezdeni, hiszen
ilyenkor a legfogékonyabbak
a csemeték az új dolgok iránt.
Ottjártunkkor az ötödik foglalkozást tartották, és már inkább
több mint kevesebb sikerrel
vették az akadályokat, teljesítették a játékos feladatokat. A biztos körbekorcsolyázás során az
ütő már szerves része az oktatásnak, ami az egyensúly megtartására, valamint a stabilitásérzés megteremtésére szolgál.
A Magyar Jégkorong Szövetség az országot régiókra osztva,
instruktorok segítségével szélesíti a sportág bázisát, a szakmai
felügyelet mellett felszerelést is
biztosít a képzéshez. Bevezették az úgynevezett örömhokit
tizenkét éves korig, aminek lényege, hogy nincs testkontaktus, és nem eredményorientált a játék. A későbbiekben is
arra helyezik a hangsúlyt a képzés során, hogy a jégkorong kemény, de nem alattomos sportág. Ahogy az oktatótól megtudtuk, a szövetség figyelemmel
kíséri a paksi történéseket, és
úgy látják, hogy a hokiélet kiszélesítésére adottak a feltételek. Aki a téli évszakon kívül
is szeretne edzésben maradni
vagy megismerkedni a sportággal, az keresse bátran Beregi
Károly görkori tanodáját Tolnán, mert ahogy fogalmazott:
elindultunk a hegyen, most
még az alapot járjuk körbe, de
a cél a csúcs meghódítása, mert
azt mondják, a jégkorong az
atomkor sportja.
-titti-

Két játékost igazolt a Paksi FC
OTP Bank Ligában szereplő
labdarúgócsapata a 2017/2018as szezon téli pauzájában. A Videoton FC-től érkezett Fejes
András, aki védőposzton szerepeltethető, valamint régi-új futballista a Fehérvári útiaknál a
csatár Simon András, akit Gyirmótról igazolt a klub. Értékeik
megőrzésére is nagy hangsúlyt
fektetnek a zöld-fehér gárda vezetői: Pap Kristóf, Lenzsér Bence, Hahn János és Kulcsár Dávid is újabb szerződést írt alá a
PFC-nél.
A csapat január utolsó napján a
Soroksár ellen játszotta egyetlen hazai edzőmeccsét, amit Szakály büntetőből szerzett góljával
1:0-ra megnyert. – Végig jó iramú meccset játszottunk, elérte a
célját a mérkőzés, és nyertünk is.

TEIT

kalocsai látogatóközpont
(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

TEMETKEZÉS

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

A végjátékban a pontos paszszok hiányoztak, de összességében jó volt a produktum – értékelt Csertői Aurél vezetőedző
a találkozót követően. A társaság február 3-án Törökországba
utazott edzőtáborozni. Lapzártánkat megelőzően már le is játszották az első felkészülési mérkőzésüket a szlovák első osztályú ZP Sport Podbrezova ellen.
Az eredmény 2:2 lett, a paksi
gólokat Báló és Hajdú szerezték.
Az NB I hetedik helyén telelő
egylet további három felkészülési találkozót játszik Sideben.
A bajnokság február 24-én a
Diósgyőr elleni hazai meccsel
folytatódik a Paksi FC számára,
ezt megelőzően 20-án a Magyar
Kupában, Újpesten vendégszerepel az együttes, visszavágó
27-én Pakson.
Faller Gábor

Nyitva tartás:
H-V: 05-20-ig
Tel: 75/315-983
20/945-0992

AB OVO

CIN

HÁLÓBAN
A LABDA

BELGA
FOLYÓ

MELEG
BÉLÉS
ANYAG

SPION
MEGTÖRT
EMBER AMERIKAI
RAPPER

LÍNEA

FÖLDET
FORGAT

ABLAKKERET!

SZTORI

MIALATT

U

1
HÁZ
JELZŐJE

GYÖTRELEM

ÚJ-MEXIKÓI
VÁROS

SZOBOR
ALJA

2

VILÁGHÁLÓ

GÉPKOCSI
RÖVIDEN

ZARÁNDOKHELY
ÜVEGDARAB!

CICERO
ÜGYE

MÓKUS

INDIAI NÉP

FÉRFINÉV

KOTORÁSZ

DEHOGY

OLASZ
SÍKSÁG

ELŐTAG:
SZÁZAD

SZOBOR
TAKARÓ
VIETNAMI
HOLDÚJÉV
EGYE!

Megfejtésével két jegyet nyerhet a Carmen című balettelőadásra a Csengey kulturális
központ felajánlásában.
KÓRHÁZI
OSZTÁLY

OROSZ
HELYESLÉS

HAZAI
ZENEKAR

... PAZ

ROSTA

HINT

SMETANA
OPERÁJA

... ADU
ÉNEKESNŐ

SZÁRMAZÁS

ÁTKAROLÁS

TV
CSATORNA
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LEMEZRE
MÁSOL
HÚST
GARNÍROZ

TEHERGK.
TÍPUS
HANGOT
AD

MARIO ...
MONACO
SVÉD
AUTÓJEL

... FLÓRIÁN
SZÍNÉSZ V.
MORZE
HANG

KECSKEBŐR

RÓMAI
ISTENNŐ

HÁZVÉG!

UGYAN
FORRÓ A
HOMLOKA

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

... KLUB
TV CSAT.
KÁLIUM
VEGYJELE
HEVESI
HELYSÉG
ATTÓL
KEZDVE

... CROCE
STRONCIUM
VEGYJELE
PÉNZT
OLVAS
VOLTAMPER
RÖVIDEN

VESZPRÉMI
PATAK
ARZÉN
VEGYJELE

JUTTAT

...-POCS

INTER
CITY

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Hány éve és milyen néven alapították a szóban forgó intézményt?
A megfejtéseket február 16-ig várjuk a 7030 Paks,
Dózsa György út 51-53. címre, vagy e-mail-ben a
szerkesztoseg@paksihirnok.hu-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Rafaisz László.
Gratulálunk!

