Az a legnagyobb öröm számára, amikor boldognak látja maga körül az embereket – mondja Hanol Józsefné. Ez alkalommal tőle kérdeztük: jó napot, mi
újság?
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Készülnek a tervek a Duna-part
rekonstrukciójához
Az Anna utcai lejárótól az Erzsébet Nagy
Szálloda előtti Dózsa György úti csatlakozásig húzódó Duna-part szakasz, illetve terület teljes körű rekonstrukciójára készül az önkormányzat. A beruházás
vázlatterveit Szabó Péter polgármester és
Klenk Csaba tervező ismertette sajtótájékoztatón.
– 20-25 éves adósságot törleszt a lakosság felé
a városvezetés a Duna-parti sétány rehabilitációjával. A fejlesztés előkészítése már hónapok
óta zajlik, a megvalósításhoz négyszázmillió
forint pályázati forrást nyertünk a CLLD (Közösségvezérelt Helyi Kezdeményezések) programban. Csak az összeg ötven százaléka fordítható infrastruktúra-fejlesztésre, a tervezett
beruházás egymilliárd forintra becsült költségének további részét az önkormányzat saját forrásból biztosítja – mondta Szabó Péter,
Paks polgármestere. A vázlattervtől a kiviteli tervig minden szakágra kiterjedően a Kern
és Klenk Építészeti Bt. készíti el a Duna-parti
rehabilitáció terveit. A volt kikötőépület, illetve a halászati szövetkezet épületének helyén új
épületegyüttes készül. Megtartva a csónakházfunkciót, helyet kapna itt egy kávézó terasszal,
új vizesblokk, valamint az emeleten egy több
módon hasznosítható városi rendezvényterem kialakítását tervezik. – A régi fényképeken látható térszerkezet visszaállítása a cél,
egykor a gesztenyesor szintje egy magasságban volt az aluljáróval. Amikor a kikötőépületet építették, akkor töltötték fel a ma is meglévő dombot, amire azonban már nincsen szükség, ezért megszüntetjük. Egybefüggő, hosszú
Duna-partunk lesz, az új épület előtt egy nagy
rendezvénytérrel – tájékoztatott Klenk Csaba.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Közélet

Fotó: Kern és Klenk Építészeti Bt.

A tervezőtől megtudtuk azt is, hogy a korzó,
hasonlóan az Erzsébet Nagy Szállodától húzódó területhez, új térburkolat kap, akadálymentes lesz, és a zöldfelületet is fejlesztik. – Tájépítész szakértők fogják majd vizsgálni a zöldfelület megújításának lehetőségét. Egyetlenegy
fát sem szeretnénk bántani, a hiányzó gesztenyefák helyére újakat telepítünk – tette hozzá.
Az építész iroda egy új kerékpárútszakasz tervezésére is megbízást kapott az önkormányzattól. Ahogy azt Klenk Csaba elmondta, a
vasúti töltés helyére nem tervezhetnek, mivel az, egyelőre úgy tűnik, megmarad, ezért
a gesztenyefák között vezet majd a kerékpárút, mely a Szent István téri aluljárón keresztül csatlakozik a Dózsa György úton a harmadik ütemben elkészülő kerékpárútszakaszhoz.
Az aluljáró a felújítás után szervesen kapcsolódik majd a vele egy szintre kerülő új városi
rendezvénytérhez. Szabó Péter polgármester hozzáfűzte, már felvették a kapcsolatot a

MÁV-val, hogy megvásárolhassa az önkormányzat a korábbi vasúti megállóhelyet, és a
Paksi Halászati Szövetkezettel is, mert ahhoz,
hogy megvalósítsák a fejlesztést, a szervezet
tulajdonában lévő ingatlant is meg kell vennie a városnak. A Duna-parti beruházás tervezése körülbelül fél évet vesz igénybe, ezt követően indulhat a közbeszerzési eljárás, majd
annak lezárulta után a kivitelezés. – A megvalósításhoz szükséges önkormányzati fedezet
rendelkezésre áll. A területet azért nyilvánítottuk kiemelt fejlesztési területté, hogy az engedélyezési eljárás meggyorsításával minél előbb
megvalósulhasson a rekonstrukció – emelte
ki Paks polgármestere.
Dallos Szilvia
Ki ne sétált vagy pihent volna még meg a
Duna-parti gesztenyefák árnyékában? Az
1900-as évek elején már fásított park létezett a területen. Az akkor még ifjú fákból
öt sor állt, a jelenlegi vietnami park helyén
pedig rózsakert díszlett. A 6-os út építésével sok fát kivágtak, akkor maradt csupán
két sor, írtuk korábban. Az 1995-ben létrehozott Paksi Duna-partért Közalapítvány
sokat dolgozott a sétány fejlesztéséért az
önkormányzat és az atomerőmű támogatásával. 1995 és 2000 között két ütemben
megépült a lépcsősor, kihelyeztek húsz padot, tizenhárom öntöttvas kandelábert, tíz
virágtartót, öntöttvas vízcsapot, nyolc hulladékgyűjtőt, és négy gesztenyefát ültettek. Éveken át számos városi nagyrendezvény helyszíne volt a korzó, többek között
az évadnyitóé, gyermeknapé, Duna-parti
nyári estéké, az augusztus 20-i városi rendezvényé, idézte fel emlékeit Fonyó Lajos.
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Szérűskerti ingatlanokról egyeztettek
A stadionfejlesztés miatt meg kívánja vásárolni az önkormányzat az úgynevezett Szérűskertben lévő, jelenleg mezőgazdasági
művelés alatt álló területet, szándékáról lakossági fórumon egyeztetett az érintettekkel. A területen 25 ingatlan van 61 tulajdonos birtokában.
A stadion szomszédságában lévő, úgynevezett szérűskerti ingatlanok megvásárlását a
Paksi FC Kft. már korábban kezdeményezte
az önkormányzatnál, ugyanis a jelenlegi két
nagyméretű füves edzőpálya, valamint egy
nagyméretű és egy kis műfüves pálya már
nem elegendő az NB I.-es klub utánpótlásés felnőttcsapatainak tréningezési igényéhez. A mintegy 15 ezer négyzetméternyi szérűskerti területen két nagyméretű füves pályát
kíván kialakítani a Paksi FC pályázati forrásból. A terület megvásárlásának szándékát az
önkormányzat jelezte az érintett tulajdonosoknak, akiket tájékoztató fórumra hívtak a
városházára. – Egyszerűen képtelenség, hogy
elférjünk a futballkomplexum jelenlegi területén. A klub és az önkormányzat már évekkel ezelőtt megkezdte az egyeztetést az áldatlan állapot megszüntetése érdekében, úgy tűnik idén megoldódik ez a probléma – mondta

Fotó: Molnár Gyula

a rendezvényen Balog Judit, a Paksi FC Kft.
ügyvezetője. A tájékoztató után az ingatlantulajdonosok közül többen felszólaltak, voltak, akik nemtetszésüket fejezték ki, akadt, aki
a terület minősítését kifogásolta, és jónéhány
hozzászóló a város által kínált ár miatt volt elégedetlen. – Összesen 25 ingatlanról és 61 tulajdonosról beszélünk. Akikkel meg tudunk
egyezni, azokkal már most megkezdhetjük az
adásvétel előkészítését. Amennyiben a szak-

értői értékbecslésen alapuló vételárban nem
lesz konszenzus, további tárgyalásokat folytatunk az ingatlantulajdonosokkal – összegzett
dr. Glöckler Ferenc aljegyző. Szabó Péter polgármester úgy tájékoztatott, hogy az önkormányzat kezdeményezi a szakértői vélemény
felülvizsgálatát. Kiemelte, hogy megegyezésre
törekednek a lakossággal, és nem vizsgálják a
kisajátítás lehetőségét.
Faller Gábor

Huszonhárommillió forintot fordít
idén intézményfelújításra az önkormányzat

Fotó: Molnár Gyula

Az önkormányzat üzemeltetésében lévő intézmények felújítására idén nettó 23 millió forintot különített el a képviselő-testület. A kivitelezésre a DC Dunakom Zrt. kapott megbízást.
A gyermekintézményekbe tervezett munká-

latokat a nyár során elvégezték – tájékoztatott
Vájer Máté. A városüzemeltetési csoport vezetője azt mondta, hogy közel nettó kétmilliókétszázezer forintért kicserélték a Hétszínvirág
tagóvodában a mosókonyha nyílászáróját, va-

lamint felújították egy csoportszoba teljes burkolatát. A Paksi Napsugár Óvoda mindegyik
tagintézményében történt felújítás: Dunakömlődön szekrényeket készítettek, a Munkácsy úti tagóvodában fűtésszabályzó került
a radiátorokra, illetve felújították a tornaszoba parkettáját, a Vörösmarty utcai tagóvodában folytatták a kerítés rendbetételét, tavaly a
hátsót, idén pedig az északi oldalon lévőt újították fel nettó kétmillió-hétszázezer forintért. Az Eötvös utcai tagóvodában kifestettek
egy csoportszobát és leszedték a régi lambériát az oldalfalról, a Paksi Pákolitz István Városi
Könyvtárban felújították a belső lépcsőt, illetve a TelePaks Médiacentrum Nonprofit Kft.nél az ablakok árnyékolásáról gondoskodtak.
A Cseresznyéskert Erdei Iskolában a madárles
szerkezetét, a Dunakömlődi Faluházban pedig
nyílászárókat és a belső faszerkezetet fogják
még lefesteni, ez utóbbi költsége nettó tizenkétmillió forint. Ezek a munkálatok várhatóan
októberben elkészülnek.
-wph-
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Útfelújítás zajlik
három utcában
Átadták a munkaterületet a kivitelező Kétutas Kft.-nek abban
a beruházásban, amelynek keretében a cég három utca egyegy szakaszának felújítását végzi Pakson. A Kápolna utca Zsíros köz és Pál utca közé eső
része, a Kápolna és a Rákóczi
utcák közötti átkötő utca, valamint a Zrínyi utca Rákóczi és
Kápolna utcák közötti szakasza
újul meg. Felújítják az aszfaltburkolatot, szükség szerint kicserélik, illetve szintbe hozzák
az aknafedlapokat és a víznyelőrácsokat, ahol még nincsen javítva az útszegély, ott kicserélik,
az átkötő utcában pedig a teljes járdafelület térkőburkolatot
kap. Németh Szilárd, a Kétutas
Kft. ügyvezetője azt mondta,

hogy igyekeznek úgy végezni
a munkálatokat, hogy a legkevésbé akadályozzák a közlekedést, de félpályás útlezárásokra
számítani kell majd. Hozzátette, hogy amennyiben az időjárás
kedvező lesz, akkor várhatóan
november végére befejeződik az
építési munka. A beruházás önkormányzati forrásból valósul
meg 75 millió forintból. Ahogy
azt korábban, a szerződés aláírásakor Szabó Péter polgármester
elmondta, ezzel a beruházással
az önkormányzat folytatja a tavaly ősszel elkezdett programot,
melynek keretében a felújításra
szoruló nagy forgalmú utcákat
aszfaltozzák. A cél a közlekedésbiztonság növelése és a zajterhelés csökkentése.
-kgy-
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Korszerűsítették a
térfigyelő rendszert
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Befejeződött a térfigyelő rendszer
korszerűsítését, fejlesztését célzó beruházás Pakson. Ennek részeként a már meglévő térfigyelő központ, az adatátviteli rádiós
hálózat korszerűsítése és fejlesztése, a meglévő térfigyelő kamerák lecserélése új Full HD felbontású berendezésekre, a kamerák
számának bővítése és rendszámfelismerő rendszer kiépítése történt meg. A korszerűsítés mintegy 40 millió forintjába került a

városnak, a kivitelezésre a megállapodás aláírásától 90 napja volt
az Erando Kft. szakembereinek.
Rendszámfelismerő kamerákat
11 helyre, míg forgatható, pásztázásra is alkalmas úgynevezett
Speed Dome kamerákat 16 helyre szereltek fel a városban. A Paksi Rendőrkapitányságon található
központban speciálisan kiképzett
egyenruhások kezelik a kamerákat, valamint elemzik és értékelik
az adatokat.
-kgy-
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Elektromosautóbuszvezető-képzés indul
Zötyög, pöfög, néha rezonál és ráadásul hangos is. Legtöbbünknek
ez jut eszébe az öreg autóbuszokról. Nemsokára azonban alaposan megváltozik a véleményünk,
a régi járatok helyett ugyanis korszerű, csendes és környezetkímélő buszokkal juthatunk el A-ból
B-be.
Paks Város Önkormányzata a
Protheus Holding Zrt.-vel karöltve a városi e-mobilitás program keretében tíz elektromos
busz beszerzését és forgalomba helyezését tervezi. Az új járműveket azonban nem vezetheti akárki, ezért a projekt gazdái
képzést indítanak.
Kiss Péter, a Protheus Holding
Zrt. vezetője a Paksi Hírnöknek adott interjújában kiemelte, hogy bárki jelentkezhet, aki

betöltötte a huszonegyedik életévét, illetve rendelkezik B kategóriás vezetői engedéllyel. Szükség van egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, illetve a PÁV II.
(pályaalkalmassági vizsga) sikeres teljesítésére, ami elektromosautóbusz-vezető alapképzést jelent. Kiss Péter kiemelte, hogy
az önkormányzat mindent előkészített a jelentkezők számára
annak érdekében, hogy a képzés zökkenőmentesen megvalósulhasson.
A jelenlegi tervek szerint 35-40
fővel indul a projekt. A Protheus
Holding Zrt. vezetője kiemelte, hogy a képzésben sikeresen
résztvevők nettó 220 ezer forintos indulóbérre, cafeteria támogatásra és további egyedi juttatásokra számíthatnak.

Megjelent a Bursa
Hungarica pályázat
Paks Város Önkormányzata idén
is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy az esélyteremtés érdekében támogassa a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét. Ez egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, valamint a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
a megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja
el, míg az elbírálást az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok végzik. Az „A” típusú pályázat a már
felsőoktatásban tanulóknak szól,
a „B” típusú pedig azoknak, akik

most kezdik meg tanulmányaikat
a felsőoktatásban. A pályázat beadásához az igénylőknek a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (EPER–Bursa rendszer) regisztrálniuk kell magukat,
ennek elérési címe a pályázati kiírásokban megtalálható. Azoknak
a pályázóknak, akik ezt korábban
már megtették, nem kell ismét, ők
a meglévő felhasználónevükkel
és jelszavukkal léphetnek be az
EPER–Bursa rendszerbe, viszont
a pályázati űrlapot minden évben
újra ki kell tölteni, amit aztán kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtani.
A pályázat csak a kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásnak a határideje
2018. november 6. A részletes pályázati kiírások további fontos információkkal a paks.hu honlapon
megtalálhatók.
Kohl Gy.

A programban a Tolna Megyei
Kormányhivatal is részt vesz.
A társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztály felvállalta a képzés előkészítését és lebonyolítását. Ez alapján a C +
D kategóriás elektromosjárművezető plusz GKI (elektromosautóbusz-vezető alap-) képzés
uniós, GINOP-forrásból valósul meg. A képzés célcsoportja
a Pakson és környékén élő álláskeresők, akik egyaránt megfelelnek a képzés és az uniós program bemeneti feltételeinek. Az
oktatás teljesen ingyenes, vagyis a tanfolyami költséget a kormányhivatal száz százalékban
biztosítja. A képzésen résztvevők
utazásiköltség-térítést is kapnak.
Hölgyek jelentkezését is várják,
akiket családbarát munkarend-

ben foglalkoztatnának a program
megvalósítói. Legutóbb Siklósi Julianna buszvezető ült a „jobb egybe” a TelePaks E-taxi című műsorában. A sofőrképzés kapcsán elmondta, buzdítja a gyengébbik
nem képviselőit is a jelentkezésre.
A képzés szekszárdi helyszínen a
tervek szerint 2018. év végi kezdéssel indul, már tíz fő jelentkezése esetén. A hossza várhatóan
fél év lesz, így 2019-ben munkába állhatnak az első elektromosbusz-sofőrök Pakson.
Részletes tájékoztatást a Paksi Járási Hivatal foglalkoztatási
osztályán, valamint a Protheus
Holding Zrt. Dózsa György út
55-61. alatti irodájában és telefonon a 75 830 620-as számon
lehet kérni.
Lovász Krisztián

Pályázatot írt ki a
gazdasági bizottság
Pályázatot írt ki a képviselő-testület gazdasági bizottsága a Pakson működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi
szervezetek számára azon tevékenységek, programok támogatására, amelyek a természeti értékek megőrzését, gazdagítását, a hulladékok és a
szennyvíz helyes kezelését, az
ivóvíz védelmét és az egészség
megőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatformálást
célozzák.
A pályázatot, a pályázati adatlapot és a csatolt dokumentumokat egy példányban kell benyújtani személyesen a Paksi
Polgármesteri Hivatal hatósági
osztály műszaki hatósági csoportján (II. emelet 226. számú iroda), vagy postai úton a
Paksi Polgármesteri Hivatalba (7030 Paks, Dózsa György
út 55-61.) kell elküldeni. A borítékra rá kell írni: „Gazdasági Bizottság pályázat 2018 ősz”.

A pályázati adatlap átvehető a polgármesteri hivatalban
a 226. számú irodában, vagy
letölthető a paks.hu honlapról. A pályázatok beérkezésének határideje 2018. október
15. 12 óra.
A pályázatokat átruházott hatáskörben, a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a beadási határidőt követő első bizottsági ülésen
bírálja el a grémium. Alapítványok, közalapítványok esetében a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
Ezt követően a pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak, majd a nyertes pályázókkal Paks Város Önkormányzata támogatási szerződést köt.
A pályázott tevékenységeknek,
programoknak 2018. december 31-ig kell megvalósulniuk.
Kivételes esetekben ez a határidő lehet 2019. január 31., de
ezt a pályázat beadásakor előre
indokolni kell.
-kgy-
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Kádár Andrea: A magyar kormány hosszú
távon számol az atomenergiával
A magyar kormány hosszú távon számol az
atomenergiával – emelte ki Kádár Andrea
Beatrix, az Innovációs és Technológiai Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség
(NAÜ) 62. közgyűlésén, Bécsben.
Mint kifejtette, a magyar álláspont szerint valamennyi alacsony szén-dioxid-kibocsátású
energiaforrás alkalmazására szükség van, mivel csak a kellőképpen változatos energiamix
lesz képes lépést tartani a megbízható, megfizethető és tiszta villamos energia iránti növekvő kereslettel.
Jelezte, hogy a paksi atomerőmű jelenlegi blokkjai már megkapták a 20 éves továbbműködéshez szükséges hatósági engedélyeket.
Emlékeztetett továbbá, hogy a kitartó fejlesz-

tői munkának köszönhetően sikerrel zárult az
atomerőmű átállása, aminek eredményeként a
VVER-440-es reaktorokkal működő paksi létesítmény a világon egyedüliként üzemel 15
hónapos üzemanyagciklussal. A helyettes államtitkár emellett köszönetet mondott a NAÜ
által a Paks II. projekt megvalósításához biztosított szakmai támogatásért.
Hozzátette, hogy Magyarország elkötelezettségét a nemzetközi követelményeknek való
megfelelés iránt többek között az is bizonyítja, hogy kormányzati kezdeményezésre a teljes hazai nukleáris hatósági rendszert vizsgáló 2015-ös IRRS-misszió folytatásaként idén
ősszel ismét hazánkba látogat a NAÜ szakértői delegációja. A követő misszió a korábbi jelentésben foglalt észrevételek és javaslatok ke-

zelését fogja ellenőrizni – mondta. Felszólalásában kitért arra is, hogy a magyar kormány
szükségesnek tartja a NAÜ központi szerepének fenntartását a globális nukleáris védettség
fokozásában.
A NAÜ közgyűlésére a 170 tagállamon felül a
világ minden tájáról nemzetközi, és nem kormányzati szervezetek képviselői is részt vettek. A közgyűlés kiemelt kísérőrendezvényének számít a Tudományos Fórum, ami idén
huszonegy ország részvételével zajlott. Kiemelt témája volt a nukleáris tudomány szerepe a globális éghajlatvédelemben, így az éghajlatváltozás negatív hatásainak enyhítésében, a
nyomon követésben és az éghajlati alkalmazkodás elősegítésében.
(forrás: kormany.hu)

Az atomenergia segít a klímavédelmi
célok elérésében
Nemzedékeken átívelő kérdéseket érint a
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, amelynek vitája megkezdődött a
parlamentben. Áder János köztársasági
elnök a vita során arról beszélt, hogy Magyarország nem mondhat le az atomenergiáról.
A szén-dioxid-mentes villamosenergia-termelés a nap- és az atomenergia együttes
használatával garantálható Magyarországon
– mondta Áder János köztársasági elnök a
második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia parlamenti vitájában. – A Kárpát-medence a klímaváltozás szempontjából Európa egyik legsérülékenyebb területe, ezért az
országnak jó oka van egy ambiciózus klímastratégia megalkotására – hangsúlyozta az
államfő. Mint az MTI összefoglalójában olvasható, a köztársasági elnök hangsúlyozta,

hogy a magyar törvényhozás egy olyan indítvány vitáját kezdte meg, amely nemzedékeken átívelő kérdéseket érint, így arról közös nemzeti álláspontot kell kialakítani.
A veszélyeket nem csak az elmúlt nyár melegrekordjaival, erdőtüzeivel és súlyos aszályaival érzékeltette, hangsúlyozta azt is,
hogy az emberi tevékenység következtében
húszszor olyan gyors a felmelegedés, mint
a Föld történetében bármikor. Kijelentette: ha nem változtatunk, az évszázad végén
már nem lesz visszaút, a Föld jelentős része
kietlen pusztasággá válik. Felhívta a figyelmet arra, hogy a párizsi klímamegállapodás
ennek a veszélynek a felismerése után született három éve, ám azóta nem csökkent a
szén-dioxid-kibocsátás. Áder János szerint
folytatni kell a naperőmű-kapacitás bővítését, amelynek teljesítménye négy éve minden évben megduplázódott, illetve az atom-

energiáról sem mondhatunk le, mert csak e
két energiaforrás együttes használatával érhető el, hogy az ország áramtermelése 2030ra 90 százalékban szén-dioxid-mentes legyen – tette hozzá.
Magyarország stratégiai célkitűzése, hogy
a hazai lakosság és gazdaság számára hoszszú távon biztosítsa a stabil, megfizethető
és biztonságos villamosenergia-ellátást. Ennek tudatában többféle lehetőséget is megvizsgált, és egy kiegyensúlyozott, a megújuló, a fosszilis és a nukleáris energiát is magában foglaló energiamixben találta meg az
ország számára legkedvezőbb, legstabilabb
és legbiztonságosabb hosszú távú megoldást. Mindez tükröződik a 2011-ben elfogadott Nemzeti Energiastratégiában is, amely
az atomenergia villamosenergia-termelésben betöltött szerepének megtartását tűzte ki célul, a megújuló energiaforrások arányának növelése és a szénalapú áramtermelés mérséklődő arányú megtartása mellett.
A Paksra tervezett két új blokk évente mintegy 19 milliárd kilowattóra villamos energiát fog termelni. Ezzel évente 7 millió tonna
szén-dioxid kibocsátását és 4 milliárd köbméter földgáz elégetését takarítjuk meg ahhoz képest, mintha ezt a villanyt gázerőművekben állítanánk elő.
-ph-
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Először adtak át Csengey támogató címet
Fotó: Molnár Gyula

A Szépkorúak Hete programsorozat, valamint a Konzervgyári
Nyugdíjasklub fennállásának ötödik évfordulója alkalmából nyitottak kiállítást Volt egyszer egy konzervgyár címmel a Csengey Dénes Kulturális Központban. Szabó
Péter, Paks polgármestere köszöntőjében egyebek között arról
beszélt, hogy a városvezetés célja, hogy a település fejlődésének
az itt élő időskorúak is a nyertesei
legyenek. Herczeg József, a konzervgyár egykori üzemvezetője nyitotta meg a tárlatot. Felidézte, hogy már tízévesen a gyárban

dolgozott, mesélt az eltelt évekről és arról, miért zárták be 1999ben az akkor 67 éves konzervgyárat, amely azóta is az egykori dolgozók szívében él. A Szépkorúak
Hetét és az azt nyitó Volt egyszer egy konzervgyár című kiállítást is a Csengey Dénes Kulturális Központ szervezte. Tell Edit,
az intézmény igazgatója elmondta, hogy elsősorban a gyári mindennapokat megörökítő fotók érkeztek felhívásukra, de a központ
emeleti kiállítótermében jellegzetes konzervgyári ládát, szatyrot, címkéket, dokumentumo-

kat is megtekinthetnek az érdeklődők, és belelapozhatnak Kródi
József tárlattal azonos című könyvébe. A kiállításmegnyitót követően a színházteremben az egykori konzervgyár hétköznapjaira tekinthettek vissza, Bacsó Péter
Szikrázó lányok című filmjét nézhették meg az érdeklődők. A hét
folyamán egészségügyi szűrésekre, vizsgálatokra várták a nyugdíjasokat, kedden nagymamák
délelőttjét tartottak, melynek keretében felelevenítették a kukoricamorzsolás, darálás hagyományát, néprajzi témájú elbeszéléseket hallhattak és kukoricaprószát
kóstolhattak az idősek, óvodások
társaságában. Az Alkotók délutánján az egykori konzervgyár épületében beszélgettek, emlékeztek
az időskorúak, Majsai Réka művészettörténész segítségével képeslapot készíthettek és megtekinthették az egykori üzemcsarnokban működő Paksi Képtár
aktuális kiállítását is. A Színes délelőttön dalok, versek hangzottak
el szépkorúak előadásában a kulturális központ színháztermében,
szerda este pedig a Dunakömlő-

di Faluház volt hangos énekszójuktól, a Csendül a nóta rendezvényen. Kirándulhattak is a nyugdíjasok Szálkára, Grábócra, zenés
esten táncolhattak, majd részt vehettek egy cseresznyési pikniken
is. A rendezvénysorozatot október 1-jén, az idősek világnapján, Kökény Attila koncertje zárta. Tell Edit összegzésképpen elmondta: a Szépkorúak Hetén
több mint kétezren látogattak el
a Csengey Dénes Kulturális Központ által szervezett programokra, vettek részt az egészségügyi
szűréseken, vizsgálatokon, próbálták ki a szépészeti szolgáltatásokat. A hét érdekessége az volt,
hogy a kulturális központ munkatársai idén adták át először a
Csengey Támogató Címet azoknak a nyugdíjasoknak, akik az
elmúlt két évben önkéntesként,
önzetlen segítségükkel támogatták a Csengeyben dolgozók
munkáját. Ebben az évben Hanol
Józsefné, Juhász Józsefné és Becker Jánosné vehették át az elismerést a programsorozatot záró
ünnepi esten.
Sólya Emma

A helyi civilszervezetek is felvonultak
A hagyományos programelemekkel, ugyanakkor több újítással rendezték meg az idei dunakömlődi
szüreti napot, amely a huszonegyedik volt a sorban, és az összes
közül a második, amihez nem voltak kegyesek az égiek. Szüreti felvonulás volt, de a megszokottól
eltérően most nem a faluház elől
indult a menet, hanem a falu végéről (Szabadság úti forduló) haladt a présházsorig. Az is újdonság volt, hogy idén nemcsak feldíszített hintókból, traktorokból,
valamint lovasokból állt a szüreti
menet, hanem csatlakoztak hozzá a helyi civilszervezetek is, méghozzá gyalogosan. Természetesen nem hiányzott az élről a bíró
és a bíróné hintója, a kisbíró pedig annak rendje és módja szerint
elmesélte a település elmúlt egy

Fotó: TelePaks

évének krónikáját. A Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület is felvonult, közben háromszor adott
utcatáncot. Ki a járdán állva, ki a
háza ablakán kikukucskálva gyönyörködött mindebben, többen
jó szívvel kínáltak italokat, süteményeket. Ami még újdonság

volt, hogy a két hatalmas szalmabábut ez alkalommal az indulás
helyszínén állították fel, régi helyükre pedig egy másik kompozíció került. A vásári kínálat kicsit
bővült, többek között kenyérlángos, kürtőskalács, méz és sajtok
illata szállt. A gyerekeket arcfes-

téssel, kézműves foglalkozással,
játszósarokkal várták a könyvtárban. A felvonulás után a színpadra összpontosult a figyelem, fellépett a Roger Schilling Zenekar,
a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja, a Dunakömlődi Félnótás Dalkör, a Györkönyi Hagyományőrző Egyesület, ezen
az alkalmon most először a Paksi Városi Vegyeskar, és ahogy
Faragóné Kertész Alice, a faluház vezetője fogalmazott, nincsen Dunakömlődön szüreti nap
a Tűzvirág Táncegyüttes nélkül,
úgyhogy ők is. A színpadi programban az utolsó Sasvári Sándor
színművész, énekes műsora volt,
majd idén nem bállal, hanem
retro partyval zárták a szüreti napot.
-gyöngy-
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Vonattal utaztak múzeumtól múzeumig
Fotó: Molnár Gyula

Negyedszer rendezte meg a Paksi Városi Múzeum és az Atomenergetikai Múzeum közösen a
Múzeumtól múzeumig vonattal
elnevezésű programot a Múzeumok őszi fesztiválja paksi nyi-

tórendezvényeként. Ezt az alkalmat minden esztendőben más
téma köré szervezik, idén a tudományok álltak a középpontban,
így a városi múzeumban lehetett
restaurátorkodni, régészkedni,

geológiai kísérleteket végezni,
de más foglalkozások is színesítették a kínálatot. A rendezvény
ideje alatt ingyenesen lehetett
megtekinteni a Paksi Metszet állandó tárlatot. A városi múzeum
programjának végén a Duna-parti megállóból indult az Atomenergetikai Múzeumhoz a vonat, ahol,
mivel igen kedvelt ez a programelem, idén az intézmény melletti területen álló vasúti kocsikban
is tartottak foglalkozásokat: a Kutatók Éjszakája országos rendezvénysorozathoz csatlakozva érdekes előadások, fizikabemutatók,
gyakorlati játékok várták az érdeklődőket. A gyerekeknek a
legizgalmasabb a VR-szemüveg
volt, mely segítségével „körülnézhettek” az erőmű egyes te-

rületein. A múzeum „teraszán”
frissítőt fogyasztva hallgathatták
a Gébert–Ulbert Project előadását a vendégek. A kiállítótérben
többek között vonatos témájú
kézműves foglalkozással várták
a látogatókat, de volt több terepasztal és elektromos autó is. A
rendezvényen ötszázan utaztak
múzeumtól múzeumig vonattal.
Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna,
a Paksi Városi Múzeum igazgatója, és Enyedi Bernadett, az Atomenergetikai Múzeum vezetője kiemelték, ez is mutatja, hogyha a
múzeumok a kiállításaik mellett
más programokat is szerveznek,
akkor sok embert meg tudnak
mozgatni, és még többet, ha a két
intézmény összefog.
-gyöngy-

Az ősz volt a téma a családi napon
Családi napot szervezett a Paksi Városi Múzeum, aminek témája az ősz volt. Kákai Emese néprajzos, múzeumpedagógus úgy
tájékoztatott, hogy a múzeum
új állandó kiállításának megnyitásakor merült fel az ötlet, hogy
az egész családot megmozgató
programot szerveznek, ami elnyerte a közönség tetszését, így
folytatták, és a mostani családi
nap már a harmadik évad nyitórendezvénye volt. Összességében
eddig több mint tíz ilyen rendezvényen vannak túl. Készültek játékkal, aminek keretében az őszt
jelképező tárgyak után kellett

nyomozni a Paksi Metszet tárlatban. Aki hibátlanul dolgozott,
kézműves jegyet kapott jutalmul. A kézműves foglalkozáson
többféle tárgyat lehetett készíteni, gesztenyéből bábukat, fából
baglyos ajtódíszt, valamint pauszpapírból faleveles ablakdíszt.
Nagy érdeklődés kísérte a divatbemutatót, ahol eddig még nem
látott ruhakölteményeket öltöttek magukra a múzeum ruhatárából az intézmény munkatársai.
Az 1800-as években viselt utcai
és alkalmi öltözetek felvonultatása közben az adott évtizedekre jellemző öltözködési szoká-

Fotó: Molnár Gyula

sokról az intézmény igazgatója,
dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna
beszélt. A családi nap program-

ját fényképezkedés korhű ruhában és népi játszótér is színesítette.
-gy-

Nagy érdeklődés mellett zajlott az idei Puttonyos Fesztivál is. A szemerkélő eső ellenére rengeteg bulizni vágyó érkezett a paksi Sárgödör térre. Kiváló hangulat volt a borászsétányon, javában ment a koccintás a „Jéger”
teraszon, de aki az éhségét akarta csillapítani, az is megtalálta a kedvére való harapnivalót. Az ételek és italok fogyasztása természetesen csak
a „bemelegítés” volt a koncertek előtt. A Sárgödör téri színpadra először
a Follow The Flow zenekar lépett, őket pedig a Punnany Massif követte.
A pécsi bölcsész „rapperek” idén ünneplik tizenöt éves jubileumukat. Az
együttes alapítója Farkas Roland „Wolfie” a fellépés előtt elmondta, hogy
a születésnap alkalmából megjelent a PMXV című albumuk, ami tripla
aranyminősítést kapott. Szerinte ez azt mutatja, hogy a zenekarnak még
ma is van létjogosultsága. Hozzátette, hogy remek fogadtatásban volt részük az atomvárosban, szívesen jönnek máskor is. Fotó: KBP Group
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Bemutatkoznak a fül-orr-gégész orvosok
A Paksi Gyógyászati Központ fül-orr-gégészeti szakrendelésén immáron egy esztendeje,
minden hétfőn dr. Doleviczényi Péter, fül-orrgégész és fej-, nyak-, valamint plasztikai sebész
fogadja a betegeket. Dr. Doleviczényi Péter
Budapesten született, ott járt gimnáziumba.
– Antall József, a rendszerváltás utáni első magyar miniszterelnök volt az osztályfőnököm,
így az érettségi után mindannyiunkat elutasítottak a felvételin mondvacsinált indokokkal.
Műtőssegédként dolgoztam egy évet, ami alatt
megérett bennem, hogy az orvosi hivatás manuális szakterülete érdekel. A következő évben felvételt nyertem a Debreceni Egyetem
Orvostudományi Karára, de anyagi okok miatt visszatértem Budapestre, és a Semmelweis
Egyetem Általános Orvostudományi Karán
fejeztem be a tanulmányaimat – mesélte dr.
Doleviczényi Péter, aki azt is elmondta, hogy
az egyetem alatt rendszeresen járt a Tétényi úti
kórházba, ahol dr. Litman Imre osztályvezetőnek köszönhetően rengeteg műtétnél segédkezett. Ott tanulta meg a gépi altatást, ami akkor
még újdonságnak számított. – Úgy volt, hogy
az egyetem után kapok ott állást, mert az egyik
segédorvost függetlenítik aneszteziológusnak,
és a helyére kerülhetek, de ez csúszott, így nem
sikerült. Egerben kezdtem dolgozni, ott ismertem meg a páromat, akivel visszaköltöztünk
Budapestre. A Tétényi úti kórházban folytattam a szakmai pályafutásomat, majd 1971ben a Péterfybe hívtak, ahol húsz évig dolgoztam. A következő állomás a BM kórház volt,
ahol annak 2007-ben történt bezárásáig a fülorr-gégészeti osztály vezetője voltam, mellette
hét éven át az intézmény igazgatója – összegzett dr. Doleviczényi Péter, aki közel a nyolcvanhoz is igen fiatalos, és nagyon aktív orvos.
Minden hónapban egy hétvégét a szekszárdi
kórházban ügyel, Budapesten a Péterfyben is
dolgozik, egy magáncégnél heti két-három al-

Fotók: Szaffenauer Ferenc

kalommal menedzserszűrést végez, és a paksi szakrendelésen is gyógyít, ahol elmondása szerint nagyon kellemes a légkör és kiváló
a felszereltség. Dr. Doleviczényi Péter azt is elárulta, hogy háromszoros apuka és kilencszeres nagypapa, a legkisebb unokája egy, a legidősebb pedig huszonöt esztendős. Nagyon
büszke rájuk, arra pedig különösen, hogy fia
és egyik unokája is a nyomdokaiba lépett.
Dr. Piski Zalán minden páratlan héten, pénteken rendel a Paksi Gyógyászati Központ
fül-orr-gégészeti szakrendelésén. – A kalandvágy, az önállóság iránti igény vezetett, amikor
úgy határoztam, hogy nem a szülővárosomban, Budapesten, hanem vidéken szeretnék
egyetemre járni. Pécs mellett döntöttem, amit
azóta sem bántam meg – fogalmazott dr. Piski
Zalán, aki azt is elmondta, hogy viszonylag hamar megfogalmazódott számára, hogy
a fül-orr-gégészet és fej-nyaksebészet lesz
az útja. – Egyrészt azért vonzott ez a terület,

mert rendkívül érdekes és bonyolult anatómiája van a fej-nyaki területnek, másrészt azért,
mert tudtam, hogy valamilyen műtétes szakmában szeretnék elhelyezkedni, azon belül is
precíz, aprólékos műtéti technikákat felvonultató területen – mondta. Az egyetem vége felé
az is egyértelmű lett számára, hogy e tekintetben a Pécsi Tudományegyetem Fül-orr-gégészeti és Fej-nyaksebészeti Klinikája az egyik
legmagasabb színvonalú intézmény az országban, ezért oda jelentkezett rezidensnek. Felvették, 2014-ben szakvizsgázott. Azóta is ott dolgozik főállásban, jelenleg egyetemi tanársegéd
beosztásban. A mindennapi klinikai tevékenység mellett tudományos munkát is aktívan végez. Dr. Piski Zalán kiemelte, hogy nagyon
jó az együttműködés a pécsi idegsebészekkel,
akikkel modern endoszkópos beavatkozások
során akár bizonyos agyműtéteket is el tudnak
végezni a betegek orrán keresztül. – Prof. dr.
Gerlinger Imre rendkívül modern szemlélettel, nagy odaadással vezeti a pécsi klinikát,
aminek eredményeként a kollégák képzettsége, a műtéti spektrum és a technikai felszereltség tekintetében is nyugat-európai színvonalat képvisel az intézmény, a fül-, orr- és
koponyaalapi sebészetben, a fej-nyaki onkológiában gyakorlatilag az összes modern műtétet el tudjuk végezni – összegzett dr. Piski
Zalán. Arról is beszélt, hogy jól érzi magát
a paksi szakrendelésen, ami elsősorban annak köszönhető, hogy kiváló munkatársakkal dolgozhat, és fontos számára az is, hogy a
műszerezettség nem hagy kívánnivalót maga
után. Dr. Piski Zalán Pécsen lakik a feleségével, aki bőrgyógyász. A doktor úrnak nagyon
sok hobbija van, amelyek közül a szőlészetet
és borászatot emelte ki.
Kohl Gyöngyi

Portré
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Jó napot, mi újság?

Hanol Józsefné
Ott lehettem, amikor a Konzervgyári Nyugdíjas Klub első öszszejövetelét tartotta a Jámbor Pál
utcában. Igazából csak abban az
értelemben volt az első, hogy a
hosszú, utcai, piaci találkozók és
beszélgetések után fedél került a
fejük fölé. Már ezen az első találkozáson felfigyeltem egy mosolygós, türelmes, kedves, erős hangú,
erőskezű asszonyra. Jött-ment,
sertepertélt a férjével, együtt igazgatták a csapat sorait. Hangos köszönéssel üdvözölte édesapámat,
a bejárat melletti asztal mellé ültetett minket. Csak később tudtam meg a nevét: Hanol Józsefné, Ili.
Az elmúlt öt évben aztán megmutatta, hogy az egykori konzervgyáriak nem ismernek lehetetlent. Képviselte, összefogta,
férje és ő elválaszthatatlan párként, szeretettel gondnokolta a
csapatot.
Mosolya mögé idén nyáron költözött be a bánat – egyedül maradt a Kishegyi úti lakásban, férje a református temetőben nyugszik. Nehezen kérem meg a
beszélgetésre, de ő készséges és
mesélni kezd.

Madocsai lányként került Paksra, még 1969-ben. Konzervgyári
szakmunkásnak készült, egy volt
a „lecsósok” között, akik a szakmát Pakson tanulták. 1972-ben
végzett, a konzervgyár munkavállalójaként ismerkedett meg az
akkor lakatosként dolgozó fiatalemberrel, akivel 1973 decemberében kötöttek házasságot. A fiatal feleség a feldolgozó (főzelék)
üzemben gépkezelő, anyagmozgató, előfőző feladatokat látott el.
Ebben az időben Örvös Feri bácsi
volt az igazgató, Simon Aladár a
műszakvezető, Trapp Pálné pedig
a csoportvezető. Akkoriban télen-nyáron ponyvás teherautóval
jártak be Madocsáról, a hangulat
mindig kiváló volt – sokan voltak
együtt, egy akaraton, fiatalok.
Ili szemben ül velem. A nevetése őszinte, de kicsit fáradtabb
a szokásosnál. Merengve meséli, hogy a férjét úgy szerették az
édesapjáék, mintha a saját fiúk
lett volna.
A gyárban akkoriban működött
néptánccsoport, önkéntes tűzoltócsapat, a klubban lehetett pingpongozni, olvasni. Ő Földesi János bácsi néptánccsoportjába járt

Madocsán. 1975 januárjában,
majd 1976 októberében megszülettek a fiúk, József és Zoltán,
1978-ban a konzervgyári lakások
egyikébe költöztek, csak később
találták meg jelenlegi lakóhelyüket a Kishegyi úton. A konzervgyár felszámolásáig hosszú évek
teltek el. Ili végig ott dolgozott,
férje időközben az atomerőműbe
igazolt. Ő soha nem jött volna el
önszántából a gyárból.
Nézem őt, ahogy fejét lehajtva
meséli, hogyan élték meg, amikor a Dédász az egész üzem területén egyik pillanatról a másikra
megszüntette az áramszolgáltatást. Egy kisebb csapat gyertyákkal ment a pincébe, ahol énekelni kezdtek – a konzervgyárat
siratták, vele a ledolgozott éveket, a munkaközösséget. A bezárás után napokig álltak őrt éjszakánként a portaépületeknél,
óvták, védték a tárgyakat, eszközöket az illetéktelenektől. Közben
félni kezdtek a holnaptól, a hogyan továbbtól.
Egy évig volt munka nélkül,
2012-ben ment nyugdíjba egy, az
ipari parkban található összeszerelő üzemből. Eleinte félt az apró-

munkától, hiszen a keze, a szíve
máshoz szokott az évtizedek alatt,
de aztán bebizonyosodott: az
egykori konzervgyáriak mindenhol megtalálják a helyüket, számukra nincs lehetetlen. Mindeközben az egykori gyáriakkal, a
régi munkatársakkal, barátokkal
soha nem szakadt meg a kapcsolata, így amikor 2012 táján a piacon egyre gyakrabban és szervezettebben kezdtek találkozni, beszélgetni – gyakorlatilag ott
folytatták, ahol a gyárban annak
idején abbahagyták.
Galambos Jánosnét, Erzsikét említi. Ő a jobb keze most is. S tudom, látom, elválaszthatatlanok.
Segítenek egymásnak, a többieknek – a klubban programokat
szerveznek, összetartják a csapatot. Szinte mindig együtt látom őket, megejtő a barátságuk.
Az elmúlt öt évben hol palacsintát készítettek, hol jótékonysági
süteményvásárra sütöttek (cukrászdai minőségben) süteményeket a Konzervgyári Nyugdíjas Klub tagjai. Hol a kulturális
központ ruhatárában, hol jegyszedőként bukkantak fel. Lecsót
főztek. Ili fáradhatatlanul szervezi a társaság életét, együttműködik a társszervezetekkel. Két dolgot nagyon szeretne: találkozni az
Amerikában élő fiával és unokákra vigyázni. Kivételesen sok ereje van. Beszélgetés közben figyelem, hallgatom, milyen erős elszántsággal tervezi a jövőt. A klub
életét, a maga sorsát. A beszélgetés végén nevetve meséli, hogy
már kislány korában is „konzervgyári” volt, amikor a szezonban a
földeken paprikát, uborkát szedett az édesanyjával. És hogy számára az a legnagyobb öröm, amikor boldognak látja maga körül
az embereket. Biztosít róla, hogy
bármikor, bármiben számíthatunk rá, Erzsikére és a csapatra.
Csak szóljunk, hívjuk őket. Amikor elbúcsúzunk, vesszük észre,
hogy Józsi bácsi ott volt velünk az
asztal mellett. Hallgatott minket,
talán néha bele is szólt a beszélgetésbe. Mi pedig jó néven vettük, és azt éreztük nélküle és vele
együtt is vagyunk egyszerre. És ez
már örökre így marad.
Tell Edit

Mozaik
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Az őszről

Az ember negyvenöt éves kora után kezd távolról is látni. Szemléli, nem csupán nézi a dolgokat. Értelmez, de már nem sértődötten, ha
nem úgy alakul egy-egy ügye. Mérlegel, nem
hamarkodja el csupán érzelmi alapon a döntéseit. A szüleit is gyakrabban látogatja, nem
türelmetlen, igyekszik nagyon, ha néhány napig nem látja őket, lelkifurdalása van. Temetésre is gyakrabban megy. A temetőben hátul, az utolsó sorban megáll. Már nem elemzi a
részleteket, az együttérzés uralkodik a tudatában. Elbambul egy-egy koszorún, aztán a felhők mozgásán, köszön az ismerősöknek. Az
itt maradókat nézi, amikor a végtelennek tűnő
bánat arcul csapja, és önző módon magára
gondol. Fizikailag nem történik semmi, mégis
ég az arca, szorong, fojtogatja a pillanatnyi reménytelenség.
De az ember negyvenöt éves kora után, amikor éppen a világ szomorúbb felét szemléli,
elég erős (már) ahhoz, hogy az életre gondoljon, az értelmesre, amit a „halálra ráadásul
kapott”. A jelen értelmezési tartományaiban
keresi önmagát, a múltját. Már nem tesz különbséget az évszakok között, nincs legkedvesebb – mindegyiket viseli, szereti. Kivéve az értelmezhetetlen forróságot, a szélsőséges hideget – ezeket is csupán a kert, a termés
miatt. A diót gondosan szedi össze a földről, közben a karácsonyra gondol. A birsalmát alaposan tisztítja meg, az utolsó csenevész paprikát is összegyűjti. Gyakran sétál a
kert végébe.
Az öreghegyi betakarított búzaföld helyén
néhány vastagderekú napraforgó hiszi, hogy
nyár következik. Lejjebb szőlősorok. A szüretelés sok helyen gépesített, de azon a helyen,
ahová az idén is szüretelni hívják, hagyományos módon bicskával, metszőollóval szedik a
szőlőt. Minden korosztályból van ott valaki –
családtagok, ismerősök, barátok. A ládák hamar telnek, az első fuvar után bogyózás, majd
visszakerülnek az üres ládák a sorokba. A késő
szeptemberi délutánon terítékre kerül a „szüreti fasírt”, a savanyú uborka, a birspálinka, a
bor, ami abból a szőlőből készült, amit itt szedtek tavaly. Terítékre kerülnek a régi történetek is. A változó idők, a gyermeklélek, a Dunamenti TSz, a szüretek, a Régi Paks…
„A paksiak számára emberemlékezet óta fontos szerepet játszott a szőlőművelés és a borkészítés, ami a meggazdagodás legbiztosabb forrását jelentette évszázadokon keresztül. A keresztes hadjáratok Balkánra tartó seregeinek
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„Mindannyian tudjuk, hogy az otthon nemcsak négy falat, tárgyakat jelent, az otthon menedék. Az az ember, akinek van hová – és van kihez – hazamenni, mindenkor könnyebben
viseli az élet konfliktusait, csapásait. Az otthon számomra azt is jelenti, hogy valaki meghallgat, valaki megvigasztal.” Szabó Magda
útvonalába eső településnek a bor a gabona
mellett a legkeresettebb árucikke volt. A XVI.
század utazói is beszámolnak erről:
„…délben Pakson tartottunk pihenőt, itt jó
bort, kenyeret, tojást, szőlőt, szénát és más
egyebet találtunk […] A Duna mentén fekszik magas, agyagos partszakaszon, két nagy
kőtemploma van, továbbá az agyagos földben
sok hűvös pincéje…” – írta Hans Derschwam
1555-ben. Evlija Cselebi is nagykiterjedésű
szőlőskertről számolt be: „A város mögött sok
szőlő van, s az egész hadsereg szőlőt eddegélve vonult át. Kellemes és jó levegőjű hely ez is,
népe különösen barátságos…” – az évben már
sok munkát nem kellett a szüretelésre fordítani.
A Pincevölgy, a Sárgödör tér és környéke
az újborok idején különösen kedvelt és látogatott hely volt, és az maradt napjainkra
is. A paksi présház- és pincesorok a német
telepesek által kedvelt gazdálkodási formának építészeti megnyilvánulásai: a szőlő feldolgozása, a bor készítése, kezelése és tárolása nem a szőlő területén, nem is a háznál,
hanem a falu közvetlen közelébe épült présházakban és pincékben történt. A présházak építésénél ugyanis lényeges szempont volt
a tulajdonos lakóházának közelsége. A családfő, a férfiak számára nemcsak elfoglaltságot,
hanem menedéket is biztosított a családi élet

viharai elől, ahol a szomszéddal, akit hasonló
gondok űztek, meg lehetett beszélni a borfejtés
és -kezelés módozatait, az eladás lehetőségeit
és az élet ezer más gondját. A jó bor nemcsak
biztos anyagi hasznot, de rengeteg munkát is
(a szüret után pedig napi teendőket) jelentett.
Lehetett és kellett is kóstolgatni, minősíteni
az újbort, összehasonlítani az előző évek termésével. Kellemes és pihentető foglalatosság,
egyben szükséges és nélkülözhetetlen munka
a szőlősgazda számára a házától néha csak tíz
percnyire, a közelben.” (Forrás: Kernné Magda
Irén – Bencze Barnabás – Kövi Gergő: KÉPESKÖNYV, A RÉGI PAKS)
Az ember negyvenöt éves kora után minden
szüretnek, disznótornak másképp örül, mint
korábban. Örül, ha segíteni hívják, utánanyúl
minden földre ejtett szőlőszemnek, tud beszélgetni és hallgatni a (szőlő)sorok között. Képes olvasni a tájból, a tekintetekből. A kenyér,
a bor éppen olyan jólesik neki, mint a gazda
beszéde a termésről, a helyről, ahol felnőtt életét töltötte. Már érti, mit jelent a szó „menedék”. Oda nem csupán a viharok elől menekül
az ember. Nem csupán egy földrajzi helyet jelent, egy építményt. A menedék már önmagát
is jelenti. Az önmaga felé fordulást. A belső békét. A szemlélődés csendjét. Az embereket jelenti, akiket szerethet.
Tell Edit

Közélet
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Hétköznapi hit: kedvelik a családi napot

Fotó: TelePaks

Családi napot tartott a Cseresznyéskert Erdei Iskolában a paksi evangélikus egyházközség. Az
alkalomra vendéget is hívtak

dr. Fischl Vilmos személyében,
aki az iszlámról tartott előadást.
Bemutatta az arab világot, mesélt az iszlám vallásról, illetve ar-

ról, mit jelenthet a magyar társadalomnak, amikor egy másik
kultúrával, civilizációval találkozik. – Több mint öt évig éltem
az arab világban, ezért az előadásaim során a saját tapasztalataimat is megosztom a hallgatósággal. Örömmel jöttem Paksra,
hogy találkozzak a helyi gyülekezettel – fogalmazott dr. Fischl
Vilmos evangélikus lelkész.
– Nagyon aktuális ez a téma,
ugyanakkor keresztényként fontosnak tartom, hogy tájékozódjunk róla és felismerjük, hogy
miben van felelősségünk, amit
fel is kell vállalnunk – mondta
Nepp Éva, a paksi evangélikus
egyházközség lelkésze, aki arról

is beszélt, hogy a paksi evangélikusok minden év őszén kilépnek a templom falai közül, és eltöltenek együtt egy kellemes napot. – Vannak szabad- és beltéri
programok, kézműves és sportos foglalkozások, és minden évben elköltünk együtt egy finom
ebédet, aminek elkészítésében
aktívan részt vesznek a gyülekezet tagjai. Az állandóak mellett
mindig vannak új résztvevők is,
idősek és gyermekek egyaránt
kilátogatnak a rendezvényünkre. A gyülekezet nagyon kedveli
a családi napot, így az ősz elmaradhatatlan programja – összegzett Nepp Éva.
Weller P. Hanna

– Pakson élek, ez a hazám, a
mindenem. Már gyermekkoromban is az volt az elképzelésem, hogy mindig itt szeretnék
élni. Az egész családom a paksi
gimnáziumban végzett: feleségem és két gyermekem is, akik
aztán hozzám hasonlóan más
településen tanultak tovább, de
ők is visszajöttek – mondja Polgár Zoltán. – A Duna a miénk
volt, gyermekkorunkban itt töltöttük az időnket, csak ebédelni
és vacsorázni jártunk haza. Bányai Lajos bácsi, aki szabó volt,
nekem és a barátaimnak egyforma fürdőnadrágot varrt. Édesanyánk lejárt mosni a partra, mi
pedig mentünk vele. Már akkor
is volt a Duna túlpartján strand,
a korzó végéről indult a Taksony nevű kishajó, az hordta át a
strandolókat. Mi viszont mindig
ezen az oldalon fürödtünk. Ak-

kor még nem volt a vízirendőrségnek motorcsónakja, csak egy
állomás, így a rendőrök biciklivel
és gyalog közlekedtek. Nem tudtak minket kizavarni a vízből: mi
bent fogtuk a ladikot, ők kint álltak a parton. Sok csínytevést követtünk el. Bandáztunk a mostani KRESZ-park helyén, az akkori
Kramer-kertben. Mi, a Kramerkertiek, az alvégiek, és a Csányi-kertiek néha összevesztünk,
de aztán összebékültünk, és újra
együtt fociztunk. A Duna-korzón
gimnazista korunkban alig lehetett helyet kapni este, volt amelyik padon két pár is ült. Amikor villamosították, azt gondoltuk, jól kiszúrtak a fiatalokkal.
Polgár Zoltán aztán már felnőttként felfedezte a Sárgödör teret
is, amelyről úgy gondolja, Paks
egyik legszebb gyöngyszeme, az
országban ennél szebb pincefalu
nem létezik. – Negyven évet dolgoztam a Dunamenti téeszben,
ez életem meghatározó része volt.
Akármit kellett Paksért tenni, szívesen tettem és teszem nyugdíjasként ma is. Úgy érzem, ennél élhetőbb, szebb város nincs. Szeretem Paksot, és valószínűleg ő is
szeret engem – zárta gondolatait
Polgár Zoltán.
Sólya Emma

Paks az én városom
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– Itt töltöttem eddig a leghosszabb
időt az életemből, így mondhatom, hogy Paks az én városom –
fogalmazott Lenkeyné Teleki Mária református lelkész, aki tizenhét
évvel ezelőtt érkezett a városba
férjével és három gyermekükkel. – Nagy nyitottsággal és szeretettel fogadott minket a város és
a református közösség. Ezt azóta
is tapasztaljuk, otthonra leltünk
Pakson, itt neveltük fel a gyermekeinket, itt teljesedtünk ki a hivatásunkban, a negyedik gyermekünk pedig már ide született. Az
óvárost, a templomok környékét,
azok egységét nagyon szeretem,
a valóságban is egységben élnek
itt a keresztyének, az épületek is
ezt sugározzák. Szeretem a katolikus iskola környékét is, ide jártak
a gyerekeink, most is tanítok itt,
befogadnak, elfogadnak minket.
A Vörösmarty utca is kedves ne-

kem, mert az volt az első, amit nagyon sokszor végigjártunk, hiszen
oda jártak óvodába a gyermekeink. Az evangélikus templom ott
tornyosult előttünk, sok kedves
testvér kötődik oda is – mondta. A lelkész egyik kedvenc paksi
helyszíne a Gárdonyi kilátó. – Rá
lehet látni a Dunára, ami az emberi életet is közel hozza a maga
folyásával, de állandóságával is,
láthatom benne a múltat, de előre is nézhetek, aztán egyszer csak
eltűnik előlünk a nagy kanyarban.
Ilyen az emberi élet is. Szeretném,
ha a város 5-10 év múlva ugyanilyen nyitott, sokszínű, barátságos
és befogadó lenne. Sokkal több
nyitott tér kellene, hogy a szabadságunkat a természet közelségében jobban meg tudjuk élni.
A közlekedés kicsit szorongató, ha
több szabad teret kapnánk, bátrabban pattanhatnánk kerékpárra, nagyobb nyitottságunk lenne
az egyik pontból a másikba való
eljutásban. Az óváros nagyon sok
titkot hordoz a múltból, és sokan
rám is bíztak itt titkokat, amelyeket én is hordozok. Ezeknek az
embereknek a bizalma szintén
azt erősíti bennem, hogy Paks az
én városom – zárta gondolatait
Lenkeyné Teleki Mária.
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Az Atomenergetikai Múzeumban rendszeresek a múzeumpedagógiai foglalkozások és
a széles tömegeket vonzó országos múzeumi rendezvények. Ezekre sok gyermek látogat el, így nem meglepő, hogy gyakran kerül
a figyelem középpontjába a múzeum kiállítóterében található gokart, amit a gyermekek
szinte kivétel nélkül ki szeretnének próbálni. Ez a vágy a Múzeumtól múzeumig vonattal elnevezésű rendezvényen is teljesülhetett,
amikor sok érdekes program mellett a múzeumban kialakított pályán hajthatták a gyerekek a különféle járgányokat. Ennek apropóján a tárgytörténet sorozatban ez alkalommal
a gokartot mint múzeumi műtárgyat mutatjuk be. 1987 szeptemberétől először kísérleti jelleggel, majd az 1988/1989-es tanév-

Tárgy/

történet
től komolyabban kezdtek el (akkori nevén)
az Energetikai Szakképzési Intézet fémipari alapképzésén egy újításnak köszönhetően
gokartokat gyártani a diákok. Az Atomenergetikai Múzeumban található jármű egy be-

mutató darab, mely az 1988. évi városi majálisra készült, ahol a diákok felvonultak vele.
Az első évben nyolc jármű készült el, ezeket MZ motorokkal látták el. A tanulókat
hamar magával ragadta a lelkesedés, és országos gokartversenyekre kezdtek járni. Az
1989/1990-es tanévben műszaki és esztétikai fejlesztések után három új járművet is alkottak. Az Energokart néven versenyző csapat ekkor már dobogós helyezéseket ért el, a
versenyzés a 2000-es évek elejéig folytatódott.
Napjainkban az Energetikai Szakgimnázium
és Kollégium gokartszakkörében van lehetősége a diákoknak tevékenykedni. A múzeum
állandó kiállításában szereplő gokart 2015-ig
a középiskola aulájában volt látható.
Bencze Eszter

A FIZIKA
ATOMJÓ!

...KÜLÖNÖSEN, HA TESTKÖZELBŐL ÉLED
ÁT A LEGIZGALMASABB KÍSÉRLETEKET...

TÉGED IS VÁR AZ
INGYENESEN LÁTOGATHATÓ
ATOMENERGETIKAI MÚZEUM!
További információ
a programokról:
75/505-059
atommuzeum@npp.hu
www.muzeum.atomeromu.hu
www.facebook.com/paksiatomeromu

gia

pedagó
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Borsó meg a héja – szépkorúak hete
Az elmúlt héten az időseké volt a
főszerep Pakson. Számos programot szervezett számukra a kulturális központ a Szépkorúak Hete
keretében. Néhány rendezvényt
magam is láthattam, például a
Színes délelőttöt, ahol színpadra
léphetett a kulturális központban
bárki, aki elég bátorságot érzett
ahhoz, hogy megmutassa magát
nagyközönség előtt. Figyeltem
őket, az örökifjakat – bőven hatvan felett is tudtak tiniként viselkedni, nevetgélni, tréfálkozni egymással, a barátnőknek integetni
lelkesen, izgulni a fellépések előtt.
Felvették a legszebb ruhájukat,
fodrásznál jártak, sminket tettek
fel a nők, a férfiak a legjobb zakójukba bújtak, megtisztelték egymást. Néha elcsúsztak a hangok,
botlott a szöveg, de a lelkesedés
kárpótolta a közönséget az apróbb
hibákért. Mindenki vastapsot kapott. Dunakömlődön is csendült
a nóta – és nem csak a dalok szóltak közel kétszáz torokból, hanem

Fotó: pixabay.com/illusztráció

fiatalokat megszégyenítő módon
ropták a táncot a szépkorúak. A
zene egyébként az ember legbensőbb zsigereit is eléri. Az idősek
otthonában számtalanszor voltam tanúja annak, hogy beteg,
mozgásképtelen, a külvilágból látszólag már semmit nem érzékelő emberek amint meghallottak
egy-egy régi nótát, sírva fakadtak
– valahonnan, a tudat legmélyebb
bugyraiból törhettek fel a rég elfelejtett emlékek. Minden, idősekFEKETE I.
ORSZÁGÚT FECSKÉJE
ANGOLUL
MOTOR
MÁRKA

... VÁROS
MIKSZÁTH
REGÉNYE

nek szóló rendezvényen eszembe jut az apukám, aki ugyancsak
nótás kedvű és táncos lábú volt.
A Dunakömlődi Félnótásokkal
biztosan szívesen énekelte volna az „Egy kicsi ház van a domb
tetején”-t, ahogy tette velem, gyerekkoromban. A helyi nyugdíjasklub tagja volt, ő is aktív társasági életet élt, még betegen is ment
a dunaszentgyörgyi kertbarátokhoz előadást tartani. „Apád mindig megvárta, amíg itt végzek” –

CSALIHAL

JÓD
VEGYJELE

MOLETT

jegyezte meg anyukám legutóbb,
amikor a szemészetre kísértük a
kisfiamat. „Aztán meg ott várakoztunk a gégészeten vele” – tette hozzá keserűen sóhajtva. Mindig, mindenhova együtt mentek,
olyanok voltak, mint a borsó meg
a héja – nagyon sok ilyen borsó
meg a héját láttam a szépkorúak
rendezvényén. Irigyeltem őket,
milyen jó lehet ilyen szépen,
együtt megöregedni. De feltűnt az
is, hogy a nők többen voltak. Párjuk nélkül. Feketében szinte senki. Akik özvegyen érkeznek a vidám rendezvényekre, elfogadták
az egyedüllétet, nem gubóznak be
a lakás magányába, igyekeznek a
legrosszabból is kihozni a legjobbat. Akadt, aki bottal, járókerettel
vagy akár kerekesszékkel jött, de
ott volt, kíváncsian várva kortársai színpadi műsorát. Mert lehet
így is, fájdalmakkal, az évek súlya
alatt meghajolva, életük párja nélkül, emlékét örökké hordozva, értékes életet élni.
-se-

AZ
RŐTVAD
EMLÉKEK MELYIK
SZEMÉLY
...
SZÁNT
FILMCÍM
RÉGIESEN

LÉT

ALAPVETŐ

É

1
... A
VIKING
SEAT
TÍPUS

ZSOLNAYMÁZ
MÉHLAKÁS

KUKUCSKÁL
... PÓC
HALFAJTA
BRIAN ...
FILMCÍM

FRANCIA
MAGAZIN

ANGOL
FÉRFINÉV

FŰSZER

SZÁRMAZIK
SAVANYÍTÓSZER

NUMERO

ELŐTAG:
FAGY
SZERTARTÁS

BOTVÉG!

... PÁL ÚR
(PETŐFI)

Helyes megfejtésével két
fürdőbelépőt nyerhet.

DUDVA

NAP
LATINUL
..., RE, MI

EMILE ...
FRANCIA
ÍRÓ VOLT

PAMUTSZÖVET
TANULÓ

SZÁZAD
RÖVIDEN

FOHÁSZ
... FAN TUTTE
(MOZART)
AMA 24
ÓRÁBAN

BECÉZETT
NŐI NÉV

2

ARRAFELE!
ASZÓD
RÉSZE!

KNOCK
OUT

3

MILOS
FORMAN
FILMJE

BURUNDI
GK. JEL
SZOLM.
HANG

ZENÉSZ,
ÉNEKES
FAIPARI
MUNKÁS

HONI
HÁROM
OLASZUL

SZITA
NINCS
ADAT
RÖVIDEN

NANO
KIPLING
KÍGYÓJA
SÍRÁSRA
KÉSZTET
TONN
TONNA

☺ A

CSONT
LATINUL
ZENEI
FÉLHANG

RÓMAI 501

TOLNA M.-I
HELYSÉG

KÖZTEHER
FAJTÁJA

IDŐS

ETŐTAG:
TOJÁS
PEST M.-I
HELYSÉG

BUFFALO
TAVA

Fotó: Babai István/archív

KELVIN

TANÍT

SZÁZ DEKA

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

MORZEHANG
TE ÉS Ő
CELSIUS
DEHOGY

Mi vehető igénybe orvosi beutaló nélkül is a Paksi
Gyógyászati Központ gyógyfürdőjében?
A megfejtéseket október 12-ig küldhetik el a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Uhrin Edéné.
Gratulálunk!
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Új eszközök a paksi Könyvjelző –
mentőállomásnak
Gondolatok (nem) a
könyvtárban
Kétmillió forint értékben jutott
új mentéstechnikai eszközökhöz a Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány, aminek
köszönhetően tovább korszerűsödött a paksi mentőállomás mentőautóinak felszereltsége. A fejlesztést nagy részben a paksi képviselő-testület
humánpolitikai bizottságának
pályázatán elnyert támogatásból valósították meg, illetve az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
is komoly összeggel járult hozzá. Ez alkalommal egy korszerű, műanyag, testmagassághoz
állítható gerinchordágyat vásároltak, így most már mindegyik
mentőautóban van ilyen. Ez az
eszköz kiválóan alkalmas gerinc-, medence- és combsérülések, valamint beszorult sérültek
rögzítésére. Emellett kiváló mi-

nőségű égési kötszereket, valamint éjszakai lámpákat szereztek be. Az eszközöket Rauth István állomásvezető mentőtiszt
vette át Feil Józseftől, a közalapítvány kuratóriumának elnökétől. A közalapítvány rendszeresen pályázik, és minden esetben olyan fejlesztést hajt végre
az elnyert forrásból, ami hozzájárul a Pakson és a környező
településeken élők magas színvonalú ellátásához. Feil József
kiemelte, hogy a paksi mentőállomás országos szinten a legjobban felszereltek között van,
ami nagymértékben köszönhető a különböző támogatásoknak. A Paks és Környéke Mentéséért Közalapítvány 1999 óta
25 millió forint értékben segítette a paksi mentőállomás
munkáját.
Kohl Gy.

Másfél kilométer. Végül is nem
olyan sok. Eredetileg háromnál
többről volt szó. A többieknek ráadásul sokkal hosszabb és nehezebb volt. Már túl vannak rajta.
Én pedig itt állok a 6-os út mellett a kerékpárút szélén. Hihetetlen. Nem úgy tűnik, hogy a többi futó szűk másfél heti kocogással készült erre a napra, mint én.
Óvatosabbnak kellett volna lennem, elvégre több mint száz kiló
vagyok, és mikor is sportoltam
utoljára rendesen? Egyáltalán
hogy kerültem ebbe a helyzetbe?
Az Atomfutás résztvevője? Én?
Hiszen én könyvtáros vagyok!
Hát éppen ez az. Hogy is kezdődött? Azt hiszem egyetértettem
valamivel: „A könyvtár kultúraközvetítő szerepe mellett jelentős közösségfejlesztő funkcióval
bír.” Ray Oldenburg elmélete szerint az intézmény akár „harmadik otthonná” is válhat, hiszen közel hozza egymáshoz a környéken
élőket. Ez kétségtelen. Jó szívvel
támogatható gondolat. Hiszen az
olvasókért vagyunk, és nem csak
a könyvtár falain belül. Ráadásul
ártalmatlan ötletnek tűnt. A váltó szó maga is bizakodásra adott
okot. Talán abban bízhattam,
hogy nem lesz elég jelentkező?
Hm. Nem, tudhattam előre, hogy
olvasóink a segítségünkre fognak

sietni. Na, de már nem egészen
egy nappal az ötlet meghirdetését
követően?! Hatan?! Még ha egyikük kolléga is a művelődési házból!? Őszintén szólva, ez azért nagyon jóleső érzés. Csak ne emelkedne az út a táv végén. Még csak
össze sem eshetek útközben, mert
egy kedves olvasónk a befutóember. Mégsem mondhatom utána, hogy bár kizárták a váltót miattam, de úgy érzem, hogy a közösségfejlesztés jól ment, nem?
Ha esetleg mégis beérne a mezőnyt követő autó? Hm. Ez nem
szép gondolat. Mindenki azért
küzdött, hogy nekem ne kelljen
menekülnöm majd az autó elől.
Most is szenved egyikük a távval. A hosszútávfutó magányossága. Nem, itt egyikünk sem magányos! Elé kellene mennem egy
kicsit! Pár méter, de hátha jólesik
majd neki. Ez a lényeg! Közösen,
egymásért! Még ha egy kis emelkedő adódik is. Az idei Országos
Könyvtári Napok alkalmából öszszeállítandó könyvtári kiállításon
majd kitehetjük a rajtszámból,
éremből, fényképből és a teljesítésért jutalmul járó pólóból álló
tablót. Milyen jó is lenne! Csak
óvatosabbnak kell majd lennem.
A végén még hagyomány lesz az
Atomfutáson olvasókkal közösen
indított váltóból.
Takács Gy.

Az „Együtt a parlagfű ellen”
Alapítvány köszönetét fejezi
ki mindazoknak, akik adójuk
1%-át céljai elérése érdekében
ajánlották fel. A 2016-os SZJA
1%-ának összege, 169.318 forint volt, melyet szabadidős és
egészségmegőrző tevékenységekre fordítottunk. Bízunk
abban, hogy az elkövetkező
években is támogatják tevékenységünket, köszönettel:
az Alapítvány kuratóriuma és
munkatársai

Változott a komp
menetrendje
A Paks–Géderlak között üzemelő komp 2018. szeptember
23-tól 7-től 12 óráig, majd 14től 18 óráig közlekedik óránként. A menetrenddel és díjszabással kapcsolatos további
információt a hajozas.net oldalon találnak vagy a kikötői telefonszámon kérhetnek:
20/539-26-17
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Minőségi tartós élet Megjelentek a
bérletek az új színházi évadra
Mostanában sok felnőttől hallom, hogy fáj a torka, köhög,
náthás, és sok gyermek is küzd
valamilyen felső légúti megbetegedéssel. Igazából, amikor évszakváltáskor megbetegszik valaki, az a szervezet jelzése, hogy
az elmúlt időszakban keveset törődött a megfelelő táplálkozással, testedzéssel, a lelke ápolásával. Tehát nem bajként kellene kezelnünk ezeket a tüneteket,
hanem a testünktől érkező figyelmeztetésként.
Az őszi táplálkozásnak inkább
fűtőnek kell lennie. A természet
szépen adja sorra azokat a gyógyító alapanyagokat, amelyeket
érdemes ilyenkor fogyasztani,
ilyen a sütőtök, a körte, a cékla, a köles, a zab. Jó előnyben részesíteni a hosszú ideig főzött leveseket, amelyek oldott ásványi
anyagokat tartalmaznak és feltöltik, felmelegítik a szervezetet.
A gyerekek esetében igen nehéz
sokszor ezeket az alapanyagokat
az étrendbe csempészni, mert
sokan nem szeretik. Én például a sütőtököt megsütöm, és turmixot készítek belőle. A sütőtökhöz adok egy kis mézet, egy
evőkanál homoktövist, egy banánt, fél almát, egy citrom levét, pici fahéjat, gyömbérport,
kurkumát, őrölt kardamomot
és kakaóport. Az alapanyagokat felöntöm vízzel vagy növényi tejjel, és simára turmixolom.
Csomagolható tízóraira vagy
uzsonnára is. Még táplálóbb le-

het, ha hozzáadunk egy evőkanál zabpelyhet. Nagyon finom
és rengeteg jótékony hatása van.
Érdemes tudni, hogy ősszel és
télen ajánlott csökkenteni a tejtermékek fogyasztásának mértékét, mert hűtő hatásúak, nyákosítják a bélrendszert, ezáltal
sokkal könnyebben betegszünk
meg. Tehát akik kaparást éreznek a torkukban, vagy gond van
a hörgőikkel, azoknak szinte tiltólistán van a tej, a tejtermékek.
Helyette válasszák a növényi alternatívákat, sok meleg étel és
kása fogyasztása ajánlott.
Ha megbetegedett a gyermek,
akkor ötéves kortól érdemes
napi 1000 mg C-vitamint adni, a
kisebbeknek pedig napi egy teáskanál homoktövist, és fontos,
hogy sok folyadékot fogyasszanak.
Torokgyulladás esetén az alábbi teát ajánlom: keverjenek öszsze egy-egy evőkanál apróbojtorjánt, orvosi zsályát, izsópfüvet, borsmentát (7 éves kortól),
kakukkfüvet, szurokfüvet. Nem
gond, ha nem tudják beszerezni valamennyi gyógynövényt,
mert mindegyiknek van fertőtlenítő, összehúzó és baktériumölő hatása. A keverékből
egy evőkanálnyit forrázzanak le
két deciliter vízzel, majd lefedve hagyják állni tíz percig, aztán szűrjék le. Mézzel ízesíthető.
Naponta két-három alkalommal fogyasztandó.
Nagyné Szalai Melinda

CNC megmunkáló gépekkel történő egyedi
alkatrészek gyártására
keresünk gyakorlattal
rendelkező, gyorsan
tanuló, precíz, pontos,
felelősségteljes munkát
végző kollégát.

Villamos tervezésre,
beszerzési feladatokra,
villamos szerelési
munkákra keresünk
munkatársat.

Előny: Paks vagy Paks
környéki lakhely.
allas@robolution.eu

Előny: fejlődőképesség,
angol dokumentációk
értelmezése, Paks
vagy Paks környéki
lakhely.
allas@robolution.eu

Idén is négy felnőtt színházbérletet kínál a Csengey Dénes Kulturális Központ tizenhat előadással,
emellett ifjúsági hangversenybérletet, kisiskolás, óvodás és tipegőbérletet is összeállítottak.
Az előadások között van például dráma, komédia és vígjáték, a
négy éve elindított Honthy Hanna bérletben zenés darabok jelennek meg, a felnőtt hangversenybérlet alapjain szervezett Erkelbérlet előadásaiban pedig szintén
a zene jelenik meg, a három előadás között van musical, táncjáték
és opera-keresztmetszet.
A felnőtt színházbérletek október 8. és 10. között újíthatók meg,
újak pedig október 15. és 17. kö-

Paks
Dózsa György út 35.
+36 75/511-246,
+36 30/842-3330
lensoptika.paks@gmail.com

zött válthatók a Csengey kulturális központ jegypénztárában.
Kedvezményes diákbérlet csak
nappali tagozatos tanulói jogviszony esetén váltható. A nyugdíjas és a diákkedvezményt csak az
arra jogosultak vehetik igénybe.
Erzsébet kultúra- és ajándékutalványok beválthatók. Bérletvásárlásnál SZÉP-kártyát elfogadnak,
de azzal csak a tulajdonosa fizethet.
A teljes kínálat szerepel a háztartásokba eljuttatott színházi bérletajánló kiadványban, megtalálható a Csengey kulturális központ
honlapján, illetve kövessék figyelemmel az intézmény Facebookoldalát.
-kgy-
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Tíz érmet nyertek az ASE ifjú dzsúdósai
Fotó: Molnár Gyula

Jeleskedtek az utánpótláskorú paksi dzsúdósok a Diák A, B,
C, serdülő és ifjúsági cselgáncs
Atom Kupán, hiszen minden
korosztályban érmeket szereztek,
szám szerint tízet. Az Atomerőmű sportcsarnokban több mint
800 versenyző küzdött a kétna-

pos megmérettetésen. A rangos
viadal erősségéről a teljes hazai élmezőny mellett Ukrajnából, Erdélyből, Horvátországból, Szlovákiából és Szerbiából
érkező dzsúdósok gondoskodtak. Kiemelkedő teljesítményt
Tóth Zsombor és Kerepesi Ami-

ra nyújtottak, akik megnyerték a súlycsoportjuk küzdelmeit, de figyelemre méltó volt
Hornyánszki Lilla produktuma
is, aki két korosztályban versenyezve egy-egy ezüsttel gazdagította éremkollekcióját. Petrik
Hanna szintén kitett magáért,
egy második helyet, és a serdülők között ötödik helyet szerzett. Mácsik Bende, Czibula
Bernát, Andorka Kende, Száraz
Csenge, valamint Veres Marcell
a dobogó harmadik fokára állhattak fel. Az Atomerőmű SE a
pontszerzőire is büszke, közülük Száraz Zente nyújtott emlékezeteset, aki a saját korosztálya
hetedik helye mellé a serdülők
között egy ötödiket is megcsípett. – Szeretném, ha még jobb
eredményeket érnénk el, ezért
szeptembertől megbontottuk
a csoportokat. Reméljük, hogy
ez hosszú távon beválik. A versenyzőinknek azonban időt kell

adni arra, hogy megszokják az
új helyzetet – mondta Keszthelyi László, az Atomerőmű
Sportegyesület cselgáncs szakosztályának technikai vezetője.
– Olyan korosztállyal foglalkozom, amelyben a fiatalok nem
is nagyon versenyeztek még az
idén. Az egyik tanítványomnak a mostani volt a második
fellépése, és harmadik helyet
szerzett. A harminchárom kilogrammban négy meccsen állt tatamira, sűrű volt a mezőny, ezért
elégedett vagyok a teljesítményével. Két versenyzőm az előkelő ötödik helyen zárt, mindkettőnek az Atom Kupa volt az első
hivatalos megmérettetése. Pozitív tehát számunkra ez a hétvége,
és biztos vagyok benne, hogy ennél még jobbak leszünk – összegzett Bor Barna, az Atomerőmű SE
versenyzője, és immár utánpótlásedzője.
Faller Gábor
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A Hírességek Csarnokába választották
dr. Kovács Antal olimpiai és világbajnokot
Fotó: judoinfo.hu

A bakui dzsúdó-világbajnokságon, látványos gálaműsor keretében, tizenkilenc sportolót választott be a sportági Hírességek
Csarnokába a Nemzetközi Judo
Szövetség (IJF). A sportág nagyjai közé került a Hall of Fame
gálán az olimpiai és világbajnok dr. Kovács Antal, az Atomerőmű SE egykori kiválósága,
jelenlegi elnöke. A barcelonai
olimpiai aranya után csak Atom
Antiként emlegetett sportembert arról kérdeztük, milyen érzés bekerülni ebbe a szűk körbe, milyen élményekkel gazdagodott a gálán. – Nagyon nagy
megtiszteltetés, kicsit furcsán
is éreztem magam. Ez olyasmi
volt, mint az aranylabda-átadás
a fociban, egy magas színvonalú estély. A jelöltek arcképei hatalmas vásznakon fenn voltak a
falakon. Mindegyik résztvevőt

régről ismerem, igazi nagy versenyzők, hősök. Magamat sosem láttam se hősnek, se ilyen
nagy legendának, ezért nagyon
megtisztelő, hogy mások viszont igen. Amikor arra gondolok, hogyan tekintek rájuk,
akkor érzem, milyen hatalmas
dolog, hogy egy vagyok közülük. Megkapó volt a jelölés, az
egész ünnepség. A sportág legnagyobbjai gratuláltak nekem,
mondván, hogy itt a helyem. A
kitüntetést a még aktív, de már
most legendának számító, tízszeres világbajnok Teddy Riner
– Bor Barna nagy ellenfele –
adta át. Nagyon szimpatikus,
sztárallűröktől mentes, nagydarab srác. Akkora világsztár, hogy
a dzsúdótól függetlenül is sokan ismerik a világon – mesélte.
Róla Kovács Antalnak a sportág
egyik fő jellemzője jutott eszébe,

hogy a dzsúdó szelleme nem tolerálja a sztárallűröket, még egy
ekkora versenyzőnél sem. – Egy
hasonlattal élve ez olyan, mint a
búza, minél több szem van benned, annál mélyebbre hajtod a
fejed. Az elsők között jött oda
üdvözölni a legnagyobb ma élő
legenda Yasuhiro Yamashita,
akit nem lehet megelőzni köszönésben. Azt gondolom, hogy
Teddy Riner is ebbe az irányba halad. Büszkeséggel tölt el,
hogy a dzsúdóban még az ilyen
legendák is ennyire alázatosak
tudnak maradni – fogalmazott.
Arra a kérdésre, hogy sportdiplomáciai szempontból mennyire
hasznosítható a Hall of Fame-be
kerülés, Kovács Antal a következőket mondta: – Nem könnyen
osztogatják a tagságot, sokkal
több olimpiai és világbajnok
van, mint ahány sportoló eddig
bekerült: A dzsúdó 140 éves történetének a dzsúdócsalád által
leginkább értékelt tagjai az alapító Jigoro Kano, néhány posztumusz tag. Aztán az úttörők
közül többeket beválasztottak,

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

most pedig nagyjából az én generációm került sorra. Sportdiplomáciai szempontból kellene, hogy hasznosuljon, de nem
csak önmagában, ugyanis felkértek közben supervisornak.
Jelenleg nyolc olimpiai és világbajnok látja el ezt a feladatot, ők
azok, akik a bírók feletti végső szót kimondják. Ez komoly,
időigényes sportdiplomáciai feladat, nekem pedig sok egyéb
kötelezettségem van. Azonban
akkora jelentősége van a magyar sport felé, hogy meg fogom
próbálni megoldani, hogy néhány hétvégére el tudjak menni. A dzsúdó világában fontos
tekintély miatt van ennek a kitüntetésnek jelentősége. Ez és a
barátság eddig is megvolt, de talán most már az újabb generáció, amely nem látott versenyezni, nem ismert, szintén látni
fogja, hogy én is benne vagyok
ebben a szűk körben. Talán többet fog számítani a szavam bizonyos dolgokban – összegzett dr.
Kovács Antal.
-joko-

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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Kikapott az első
mérkőzésen az ASE

Az ötödik helyen
áll jelenleg a Paksi FC

Megkezdődött az NB I/A csoportos férfi kosárlabdabajnokság, az
Atomerőmű SE Jászberényben
lépett pályára. A nyáron jelentősen megerősödött Jászberény jól
kezdte a mérkőzést, az első két
negyedben az ő akaratuk érvényesült. A nagyszünet után többen is feljavultak a paksi csapatból, és megfordították a mérkőzés állását. Az utolsó negyedben
is a piros-kékeknek állt a mérkőzés, de 4-5 perccel a vége előtt
egy rövidzárlat következett, és
a hazaiak egy 8-0-s szériával

5:0-ra győzött a Paksi FC labdarúgócsapata Magyar Kupa mérkőzésen Siklóson. A zöld-fehér
klub a sorozat legjobb 64 együttese közé jutott. A következő játéknap október 31-e lesz, a PFC
az NB II.-es Csákvár otthonában vendégszerepel. – Kötelező
volt számunkra a Siklós elleni továbbjutás, prémiumos meccs lett
volna, ha nem nyerünk – mondta Csertői Aurél vezetőedző,
majd a Szombathelyi Haladás
elleni összecsapás előtt az OTP
Bank Ligában nyújtott teljesítményt is értékelte. – Mérkőzésről
mérkőzésre változik a pontszám
és a tabella. Az eddig megszerzett
tíz ponttal nem lehetek elégedett.
A csapatban van még plusz teljesítmény, mindenképpen győzelmek kellenek, hogy előbbre

megfordították az állást. A hátralévő idő már kevésnek bizonyult a javításra, vereség lett a
vége. JP Auto-JKSE – Atomerőmű SE 91-90 (19-16, 25-22, 1729, 30-23). – Nagyon rosszul védekeztünk az utolsó negyedben,
de visszajöttünk a meccsbe, az
utolsó dobásunk sajnos kimaradt. Nem ilyen indulásra számítottam, a következő mecscsen javítani fogunk – értékelt
Szrecsko Szekulovics, az Atomerőmű SE vezetőedzője a mérkőzés után.
-joko-

Megmérették
magukat a tájfutók
Miskolcon és környékén rendezték szeptemberben az Országos Rövidtávú Egyéni és Váltó Bajnokságot, amelyen a Paksi SE tájékozódási futói is részt
vettek. Az első napon tartott selejtező tipikus lakótelepi környezete is adott egy-két komolyabb tájékozódási feladatot, de
zömében a futás dominált. A tizennyolc paksi indulóból tizenkettőnek sikerült az „A” döntőbe
kvalifikálnia magát. Délután kategóriánként a legjobb huszonnégy versenyzett, Gábor József

tudjunk lépni. A három pontok
nagyon sokat érnek – emelte ki
Csertői Aurél. Az OTP Bank Ligában a 9. fordulóban tehát zöldfehér rangadót rendeztek, amit a
Csertői-alakulat hátrányból fordítva 2:1-re megnyert, a paksi
gólokat Simon András és Kecskés Tamás szerezték. – A második félidőben helyenként jól
játszottunk, az utolsó negyedórában pedig kiválóan. Kicsit ébresztő volt, hogy egy nagy hibából gólt kaptunk, de szerencsére
nem összeestünk, hanem rátettünk még egy lapáttal. A végére megérdemeltük a győzelmet –
összegzett a lefújás után a vezetőedző. A Paksi FC kilenc fordulót
követően tizenhárom ponttal az
előkelő ötödik helyen áll a táblázaton.
Faller Gábor

F35-ben másodiknak küzdötte
fel magát az igencsak útvonalválasztós pályákon. Kovács Karina
hetedikként épphogy lemaradt a
pontszerző helyről, Makovinyi
Dorottya pedig N20-ban ért el
tizedik helyezést. Másnap Miskolctapolcán zajlott a váltóverseny, melyen negyedik helyezéssel a Kiss Gábor – Gábor Anita
– Gábor József trió volt a legeredményesebb a paksiak közül.
A Paksi SE többi váltója a mezőny második felében végzett.
Faller G.
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ЗАХОРОНЕНИЕ

Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2.,
a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka,
Noszkóné Sz.Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

Демонстрационный зал: г. Пакш, ул.
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.),
площадь “Сентхаромшаг” (Szentháromság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса:
Аранка Вагнер (Wágner Aranka),
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)
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TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

LEGYÉL PA
KSON
e BUSZSOFŐR!

Ingyenes képzés

Garantált
paksi munkahely
Induló Fizetés: nettó

+ egyedi juttatások

220.000 Ft/hó

A képzésre jelentkezés
feltétele:
B kategóriás jogosítvány
(Érettségi, C kategóriás jogosítvány előny)

A képzés ideje alatt
ösztöndíj, részfoglalkoztatás lehetséges.
Első felvételi időpont:

2018.10.17.

A képzés várható kezdési időpontja:

2018.12.15.

Foglalkoztatás kezdete:

2019.05-től

Családbarát
munkaidő
Modern
elektromos buszok

További információ:
info@ptsh.hu
0675/830-620

