Hálás azért az életútért, amit eddig megtehetett, mondja Faller Dezső, akinek Pro Urbe emlékérmet adományozott Paks vezetőtestülete. Ez alkalommal tőle kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Rendkívül alacsony volt
a Duna vízállása
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Elkezdődik a városháza épületének felújítása
Zajlik a közbeszerzési eljárás, a tervek szerint az év végéig aláírják a kivitelezésről
szóló szerződést a városháza felújítására.
Az épület rekonstrukciójára 209 millió forintot nyert az önkormányzat a Területés Településfejlesztési Operatív Program
(TOP) pályázatán.
Több mint harminc éve készült el a paksi polgármesteri hivatal épülete, azóta nagyobb felújítást nem végeztek rajta, az állaga leromlott,
nem felel már meg a kor követelményeinek.
A városháza energetikai célú rekonstrukciójára ezért még 2016-ban pályázott és nyert
forrást az önkormányzat a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP).
Azóta több alkalommal módosították a terveket, a végleges műszaki-szakmai tartalom
elfogadását követően a támogatási szerződést
is módosították, eszerint a beruházás befejezési határideje 2019. május 30.
A végleges kiviteli terv az épület teljes körű
energetikai felújításáról szól. Kicserélik a külső nyílászárókat, homlokzat- és tetőszigetelés
készül, árnyékolók kerülnek az épületre, termosztatikus szelepeket szerelnek fel a radiátorokra, valamint új napelemeket is elhelyeznek az épületen.
A beruházás becsült költsége bruttó 375
millió forint. A Magyar Államkincstár által

Fotó: Molnár Gyula

folyósított 209 millió forint vissza nem térítendő pályázati támogatáson felüli összeget
az önkormányzat saját költségvetéséből biztosítja.
– Olyan projektek élveztek prioritást az idei
beruházások tervezésekor, melyekkel amellett, hogy húsz éves adósságot törleszt a városvezetés, hozzájárulunk az itt élők, dolgozók komfortérzetének javításához. Az egyik

ilyen a városháza felújítása – mondta Szabó Péter. Ahogy azt Paks polgármesterétől megtudtuk, hamarosan lezárul a közbeszerzési eljárás, és még idén megtörténhet a
szerződéskötés. – Jövőre már egy Pakshoz
méltó hivatali épületben intézhetjük a város dolgait. Az ügyfélfogadás a felújítás ideje
alatt is biztosított lesz – tette hozzá a városvezető.
-dsz-

Pakson tartották a partnertalálkozót
Paks volt a házigazdája az Interreg Central Europe Together projekt soron következő partnertalálkozójának, melynek keretében a projektben résztvevő kilenc nemzetközi partner
huszonöt fős csapata energiamegtakarítási
lehetőségekről, azok gyakorlati megvalósulásáról értekezett. A háromnapos program az Erzsébet Nagy Szállodában zajlott
workshopokkal, szekcióülésekkel, illetve tanulmányúton jártak az Atomerőmű Látogatóközpontjában, valamint megtekintették a
projektben beszerzett okosmérőket az Energetikai Szakgimnáziumban és megismerték a
diákok mindennapi környezetvédelmi, energiatakarékos tevékenységeit. Antonio Zonta,
a projekt olasz vezetője elmondta: a program lényege rávezetni az embereket arra,
hogy technológiai és viselkedésbeli változásokkal együtt takarítsanak meg energiát. – Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy
az energiamegtakarítás eléréséhez izzókat, bojlert, fűtőtestet cserélünk ki, ugyanakkor a technológiai mellett a viselkedés-

beli változás is jó eredményekhez vezet –
magyarázta. Paks Város Önkormányzata a
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2016 év végi megszűnésével kapta meg ezt a projektet, amelyben korábban megvalósítási helyszínként szerepelt,
most azonban saját költségvetéssel, önálló
partnerként, 11 bevont épülettel – amelyek
mintegy fele önkormányzati – vesz részt a
programban. Az érintett intézményekben
okosmérőket telepítettek, melyekkel a bázisállapotból kiindulva meg tudják állapítani, hogyan változik az épületek távhő-,
gáz- és áramfogyasztása. Neiner András, a
paksi polgármesteri hivatal pályázati referense megerősítette: szemléletformálással
komoly megtakarításokat lehet elérni. Tudatosítani kell az épületek használóiban,
hogy kapcsolják le maguk után a villanyt,
zárják el a csapot, és a fűtést-szellőztetést
is lehet okosan csinálni – minél mélyebben
rögzül ez a viselkedésmód az emberekben,
annál komolyabban veszik, és akár 10-20

százalékos energiamegtakarítás is elérhető
nagyobb beruházások, például nyílászárócsere vagy hőszigetelés nélkül. Vizuális akciókkal igyekeznek felhívni a figyelmet a
fogyasztáscsökkenés fontosságára, például
a bevont épületekben lévő villanykapcsolók és vízcsapok felett elhelyezett figyelemfelkeltő matricákkal. – Lehet például olyan
játékos vetélkedőt szervezni, aminek keretében mondjuk egy épület osztályainak,
vagy épületrészeknek a fogyasztását hasonlítják össze, és amelyik nagyobb megtakarítást ért el a kitűzött határnapig, ajándékot kap. Ezzel is ösztönözhetők az emberek
arra, hogy odafigyeljenek a takarékosságra – mondta Neiner András. Hozzátette, az
óvodákban, iskolákban könnyebb a szemléletformálás, mert a gyerekek még fogékonyabbak a témakör iránt, felnőtt korban
nehezebb rávenni az embereket a változásra. A hároméves nemzetközi projekt 2019
májusában zárul.
Sólya Emma
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Bérlakás felújítás zajlik

Lakhatási körülmények javítása Paks városában – így nevezik azt a projektet, amelynek részeként megújul kilenc paksi bérlakás
a Síp és a Dankó utcában. Az önkormányzat
májusban nyújtott be pályázatot az Emberi
Erőforrások Minisztériuma operatív programján keresztül meghirdetett felhívásra,
melyben több mint 44 millió forintot nyert
úgynevezett „Jelenlét-pontok” létrehozására és az épületek energiatakarékos felújítására. A százszázalékos támogatási intenzitású
projektnek köszönhetően új tető kerül a házakra, melyeket külsőleg is szigetelnek, a belső tereket tisztasági festéssel frissítik. A munkálatokra a DC Dunakom Zrt. kapott megbízást, a cég alvállalkozók bevonásával végzi
el a feladatot. A munkaterületet október közepén adták át. Mocanasu Boglárka projektmenedzser tájékoztatása szerint a Dankó
Pista utcában öt, a Síp utcában pedig négy
bérlakást újítanak fel, a munkák elkezdődtek és a tervek szerint november végére be
is fejeződnek. A projektet az Európai Unió
támogatja.
Dallos Sz.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Családbarát Önkormányzat díjat kapott harminc település a Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) pályázatán, közöttük az ötezer fő feletti települések kategóriájában Paks. Az elismerést Kardosné Gyurkó Katalintól, a szervezet elnökétől Szabó Péter polgármester vette át a Parlament Vadásztermében rendezett ünepségen. Paks polgármestere az oklevél átvétele után azt
mondta újságíróknak, hogy azokat az intézkedéseket mutatta be Paks a pályázatában, amelyek
családbarát célokat szolgálnak, mint például a fiatalok letelepedési támogatása, az étkeztetési támogatások, a humánpolitikai bizottság pályázatai, a kedvezményes diákbérlet. Kiemelte, hogy a
városvezetés és a képviselő-testület számára mindenkor fontos a családok támogatása, és hogy
jól érezzék magukat Pakson. Ezek a célok az idei költségvetésben is megmutatkoznak, tette hozzá. – Ez a díj kötelezi az önkormányzatot arra, hogy hasonló színvonalon folytassa tevékenységét – húzta alá a polgármester.

Megújul a katolikus plébánia
Fotó: Molnár Gyula

Fel van állványozva a paksi katolikus plébánia, felújítási munkálatokat végeznek
az épületen. – A plébánia 1972-ben épült,
ezért takarékossági és esztétikai szempont-

ból is eljött a fűtéskorszerűsítés, valamint
a külső hőszigetelés ideje – mondta Kutas
Attila. A paksi katolikus egyházközség plébánosától azt is megtudtuk, hogy a felújítás

körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdődött.
A munkálatok során a régi kazánt korszerűbbre cserélték, elkészültek az épület hőszigetelésével, vakolásával és festésével,
valamint felkerültek a könyöklők is. Legvégül felfestik a homlokzatra a Paksi Katolikus Plébánia feliratot. A felújítás várható
költsége tizenötmillió forint. – Több mint
egy éve kerültem Paksra, azóta nagyon sok
esetben tapasztaltam jó szándékot és segítőkészséget. Ez jelen esetben is így van,
hiszen a felújítás teljes egészében külső forrásból készül el. Egyrészt Szabó Péter polgármester jóvoltából a paksi önkormányzat, másrészt Hamvas István nyugalmazott vezérigazgató segítségével az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával tudjuk megvalósítani – tájékoztatott Kutas Attila. A felújított plébániát december 14-én,
ünnepélyes keretek között adják át. – Szeretnénk megköszönni a támogatóknak,
vállalkozóknak és mindazoknak, akiknek
a segítségével megvalósulhat ez a rekonstrukció – tette hozzá.
Weller P. Hanna
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Fejlesztési tervekről Döntött a tagság
volt szó a fórumon
a törzstőke-emelésről
A Duna-part felülvizsgálatával,
új városközpont kialakításával,
a gesztenyesorral és inerthulladék-lerakó tervezésével kapcsolatosan tartott lakossági fórumot az önkormányzat, az építési szabályozási terv módosítását
készítve elő ezzel. Egy korábbi fórumon már bemutatták a
terveket, a lakosság, a civilszervezetek, az egyházak pedig elmondhatták véleményüket, észrevételeket tehettek. A mostani
tájékoztatón Szabó Árpád, a tervek elkészítésével megbízott építésziroda képviselője összefoglalta az elképzeléseket a tervezési folyamat újabb állomásaként.
A lakossági fórumon a módosítási javaslat új elemeként említette a gesztenyesor, valamint
a Duna-parthoz közeli vasúti
megálló átalakítását, rendbetételét.
Ahogy a rendezvényen elhangzott, egy új inerthulladék-lerakó kialakítása Paks határában elsősorban az erőművi beruházások miatt szükséges.
Több lakossági kérdés hangzott
el a fórumon. Felvetődött például, hogy a Duna-parti nyárfák
virágzáskor sokaknak kellemetlenséget okoznak. A főépítész
azt mondta, hogy a rehabilitáció részeként ezek helyett más
fajtákat ültetnek majd. Felmerült az a kérdés is, hogy a Duna-

parton kialakítható-e futópálya.
Ez az adott terület méretéből és
tervezett szabadidős jellegéből
adódóan vélhetően megvalósulhat – érkezett a válasz. Tolmácsolták az atomerőmű munkavállalóinak ötletét is, mely szerint hajó járhatna a paksi kikötő
és az atomerőmű között a dolgozók munkába járásához. Horváth András szerint sok kiváló
gondolat születik az átalakítási
tervek kapcsán, de ezek megvalósíthatóságára is gondolni kell.
Bagdy László tanácsnok többek
között az egykori konzervgyár
területére korábban elképzelt
médiaközpont kialakításáról érdeklődött. A főépítész elmondta: a szabályozási tervben csak
intézményi funkciókat neveztek meg, a terv a kereteket szabja meg, amelybe ez is beleférhet.
Horváth András elmondta: a fórumot követően elkészül a helyi építési szabályozási terv módosításának egyeztetési anyaga,
amit államigazgatási eljárás keretében az állami főépítész véleményez. Ezután a képviselőtestület elé terjeszthető a téma.
A főépítész hozzátette: várhatóan három hónap alatt jutnak el
a végső egyeztetésig, és megszületik az önkormányzati döntés a
Helyi Építési Szabályzat és a Településszerkezeti Terv módosításáról.
Sólya E.
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Már a 2013-tól megjelenő költségelemek, illetve az ezekhez
társuló rezsicsökkentés is olyan
plusz terhet jelentett a víziközmű-szolgáltatásban, ami eléri a
szolgáltató éves árbevételének
30 százalékát, tájékoztatta a média munkatársait kötetlen sajtóbeszélgetésen Csapó Sándor, a
Mezőföldi Regionális Víziközmű
Kft. ügyvezető igazgatója. Az elmúlt években másodlagos bevételekből tudták ezt a hiányt pótolni, 2018-ban azonban megjelentek újabb extra költségek,
mint például a minimálbér emelkedéséhez kapcsolódó kötelező
béremelések, a villamosenergiadíjemelés, amely mintegy 100120 millió forint plusz kiadást
jelent. Ezt a cég már nem tudja kigazdálkodni, ezért fordult
a tulajdonos önkormányzatokhoz, hogy tőkeemeléssel járuljanak hozzá a víziközmű-szolgáltatás működőképességének
fenntartásához.
Csapó Sándor a sajtóbeszélgetésen arra is kitért: több téves információ kering a településeken
arra vonatkozóan, hogy a vízszolgáltatással kapcsolatban mi a
feladata az önkormányzatoknak
és mi a víziközmű társaságnak.
Valójában a víziközmű-szolgáltatók az üzemeltetésért és a karbantartásért felelnek, ezek költségeit állják, míg a tulajdonos

önkormányzatoknak kell biztosítaniuk a forrást a meglévő vezetékek pótlására, illetve az új beruházásokra.
A Mezőföldvíz Kft. november
5-re hívta össze azt a taggyűlést, ahol a tulajdonos települések önkormányzatainak képviselői megszavazták a 110 millió
forintos törzstőke-emelést.
– Paks viseli a legnagyobb terhet, az elmúlt két évben 100-100
millió forinttal segítette a cég
munkáját, most pedig közel 29
millió forinttal – mondta Szabó
Péter, Paks polgármestere. Horváth Zsolt, a cég felügyelőbizottságának tagja szerint nagyon
fontos, hogy ebben a helyzetben a települések vezetői szolidaritást vállaljanak egymással.
– Tudjuk, hogy vannak nagyon
nehéz helyzetben lévő önkormányzatok, akik nem biztos,
hogy idén vállalni tudják a rájuk eső összeg befizetését, ezért
azt kértük a településektől, hogy
legkésőbb 2019 első negyedévének végéig biztosítsák a forrást –
hangsúlyozta.
A taggyűlésen két kollégától köszöntek el: Éreth Attila főmérnök nyugállományba vonul, dr.
Hanol János szervezési és kommunikációs osztályvezető pedig az önkormányzatnál folytatja szakmai pályafutását.
-se- -wph-
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1956 hősei utat mutattak nekünk
– Emlékezzünk mindenkire, akik
saját akaratukból, és azokra is,
akik az eseményekkel sodródva,
de részeseivé váltak ennek a nagyszerű és erkölcsileg felemelő harcnak, a szabadságért vívott küzdelemnek – mondta Bana János
alpolgármester az 1956-os forradalom és szabadságharc 62. évfordulójára szervezett városi ünnepségen tartott beszédében.
Feltette a kérdést, hogy mit üzen
1956 forradalma és szabadságharca nekünk ma Pakson. Egy
olyan városban, mely évtizedek
óta az átlagostól eltérő lehetőségekkel rendelkezik, ahol évtizedek óta megszoktunk egy
életformát, napi városi ritmust,
és amely egy hatalmas, a város
minden polgárát megpróbáló
változás küszöbén áll.
– Először is azt, hogy minden
élethelyzetben szükség van az
összefogásra, közös akaratra,
mely minden korosztályt érint.
Hogy a változás sokszor elemi
érdeke egy országnak vagy egy
város közösségének is. Céljainkat csak közösen tervezve, a város érdekeit szem előtt tartva, ha
szükséges, egyéni érdekeinket
feladva érhetjük el – húzta alá az
alpolgármester.
– A mai ünnep arra is rámutat,
hogy mindezt nem idegenektől,
más népek történelméből, hanem saját múltunkból tanulhatjuk meg, amire emlékezni, belőle mindennapjainkhoz erőt meríteni nemcsak kötelességünk,
de elemi érdekünk is – zárta
gondolatait Bana János.
A megemlékezésen közreműködött Szabó Dávid előadó és
a Pro Artis Alapfokú Művészeti
Iskola fúvószenekara, vezényelt
Tóth János. Az ünnepség zárásaként koszorúztak a Városháza
előtt álló 1956-os emlékműnél.
Az október 23-i program a
Csengey Dénes Kulturális Központban folytatódott, ahol Szabó Péter polgármester mondott
beszédet. Azt mondta, hogy
1956 értékei, szellemisége, lelkülete és a mindezekért harcoló
mártírok jelentik újkori nemze-

Fotók: Babai István

tünk számára azt a biztos erkölcsi pontot, melyhez szabnunk
kell akaratunkat, jövőképünket, azt az értékrendet, melyben
méltók leszünk a forradalom
és szabadságharc örök értékeihez és hőseihez. A forradalmárok kijelölték nekünk az utat, és
vérükkel mindörökre szívünkbe
írták az igazság, a szabadság és
az önfeláldozás bátor tetteit.
– Az erősebb, a nagyobb ma
sem szereti, ha a kisebb a maga
útját járja. Ha meg akarja védeni önmagát, kultúráját, határait.
Ha van saját értékrendje, önbecsülése, akarata, maga érdekeinek megfelelő jövőképe. A szabadság nevében az unió maga
is a csendes diktatúra határán
jár. Igen, egyre inkább úgy tűnik, hogy Európa nyugati fele
az elmúlt évtizedekben belekényelmesedett saját maga jólétébe, elfelejtve olyan alapvető törvényszerűségeket, mint
hogy megszülető gyermekek
nélkül nincs biztonságos időskor, nincs semmilyen típusú
fejlődés egyetlen ország számára sem. Ennek megoldására az
elmúlt években rengeteg önfeladás és hibás döntés született,
mely zavart és félelmet hozott
Európára. Ebben a helyzetben
úgy tűnik, elfelejtődnek Európa
évezredes értékei. Az a távolba
feszített cél és értékrend, mely
felemelte a kontinenst, amelyért

oly sokan harcoltak és adták életüket a történelem folyamán.
Úgy tűnik, ma újra nekünk kell
példát adni Európának józanságból, bátorságból, összefogásból, az alapvető emberi értékek
melletti kiállásról – emelte ki
Szabó Péter.
– 1956 októberében nem volt
másikra mutogatás. Az idősek
és fiatalok, egyetemisták, gyári
munkások, nők és férfiak személyesen vállalták a változás felelősségét, minden áldozatát, kudarcát, és a jövőnek, vagyis nekünk
megszerzett örömét és gyümölcseit. Ha ők akkor nem teszik,
ma mi is egy másik világban
élünk. Mert egy nagyobb jóért
időnként vállalnunk kell a le-

mondást, a változást, a megszokottak elengedését. Mindazt, ami
itt Pakson ránk is vár a következő
évtizedben. Ami megfelelő hozzáállással fejlődést és biztos jövőt hoz mindannyiunk, de különösen is gyermekeink számára –
húzta alá.
– Azt kívánom mindannyiunknak, hogy újra és újra merjük elmondani nekik ’56 hőstetteit, emlékeztessük a szabadság
és béke idején is magunkat, hogy
mindez ajándék, melyet sokak
vére és szenvedése árán nyertünk
el, és merjük mindennap egymás
javára megélni az 1956-os forradalom és szabadságharc lelkületét, tiszta értékrendjét szolidaritásban, bátorságban, önfeláldozásban, az igazság és a szabadság
szeretetében – zárta beszédét a
polgármester.
Az esten átadták a Pro Urbe emlékérmet, a kitüntetést Faller Dezső vehette át, és köszöntötték a
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány idei díjazottjait is.
A Paksi Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnázium felső tagozatos és gimnáziumi tagozatos diákjai adtak ünnepi műsort Ne tűrd! címmel, a
felkészítő tanárok Fodor Gabriella, Kalmár Nóra és Tóth Erika. Az esten Barnabás István alpolgármester mondott pohárköszöntőt.
Kohl Gy.
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A tehetséget díjazza az alapítvány
Az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és a sport területén kimagasló eredményt elérő diákok és a felkészítők tevékenységének elismerése, ösztönzésük a további sikerekre, eredményekre – ez a célja
az önkormányzat és a Paksi Atomerőmű által létrehozott Tehetséges Paksi Fiatalokért
Alapítványnak. A szervezet idei pályázatának keretében nyolc díjat adtak át a diákok
körében, valamint egy felkészítő pedagógus
is elismerést vehetett át az október 23-i városi ünnepi est keretében.
Nagy Dominika Ágnes a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztályában tornázik. Falusi Líviánál kezdett a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. Legjobb eredményét a diákolimpiai versenysorozatban
tavaly érte el: társaival csoportos gimnasztika
kategóriában országos másodikak lettek. Később Hermesz Anita segítségével először trió,
majd egyéni versenyeken szerepelt. Csapattársaival szabadidő kategóriában a Berczik Sára
emlékverseny országos döntőjében 2015-ben
elsők lettek. Az egyéni versenyeken először
szabadidő kategóriában, majd versenykategóriában is országos döntőbe jutott, idén buzogánygyakorlatával bronzérmet szerzett.
Prókai Boglárka a Paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola diákja, aki a vizes sportokban
jeleskedik. A versenyszerű kajakozás mellett a
vitorlázás alapjait is elsajátította. A Heraklész
Fizikai Felmérő Magyar Bajnokságon harmadik, a Diákolimpia MK-1 2000 m-en első helyezést ért el.
A Deák Lányok floorballcsapat, azaz Fritz
Dorka, Pritz Eszter, Tell Réka, Rauth Hanna,
Pruzsenszki Éva, Feczer Kitti és Bodajki Zorka az alsó tagozatban kezdtek floorballozni, de
igazán komoly sikereket felső tagozatosként
értek el. Nagy izgalmak között nyerték a kispályás diákolimpiát többször is vesztett helyzetből. Nagypályán harmadik helyezést értek
Fotó: Molnár Gyula

el. Az V. korcsoport unihokiban visszaszerezték az első helyet veretlenül. A korosztályos országos U15-ös bajnokságban az elmúlt tanévben bajnokok lettek.
Prantner Zoltán az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium tanulója. Több sportágban is sikeresen szerepelt országos és nemzetközi versenyeken. A fő sportága a labdarúgás, a PFC U19-es csapatának meghatározó
tagja, az országos bajnokságban negyedikek
lettek. Az atlétika különböző ágaiban ért még
el kiemelkedő eredményeket: a diákolimpián az országos döntőben 3000 m-es síkfutásban ötödik lett. Terepfutó diákbajnokságon
harmadikként ért célba. Atlétika Ifjúsági Magyar Liga döntőben 2000 m-es akadályfutásban harmadik, 3000 m-es síkfutásban 8. lett.
A hegyifutó világbajnokságon országunkat
képviselve 36. lett.
Röhnberg Melinda az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumba jár, környezetvédelem
ágazaton. Legutóbbi kiemelkedő eredményei a
Pécsi Tudományegyetem Nagy István Országos Földtudományi Pályázatára készített dolgozatával elért első helyezése, valamint a Miskolci Egyetem által szervezett XI. Országos
Középiskolai Földtudományi Diákkonferencián elért harmadik helyezése. Különböző csapatversenyeknek is aktív résztvevője.
Prantner József az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium 12. évfolyamos diákja. Elsősorban a szakmai és reál tantárgyakból volt kiemelkedő a középiskolában eltöltött négy év
alatt. Az Ifjúsági Tudományos és Innovációs
Tehetségkutató Versenyen különdíjat kapott.
Első helyezést ért el az ágazati és ágazaton kívüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyének országos döntőjében villamos és elektronika ágazaton. Az iskola és az atomerőmű
szervezésében részt vett a fizika, valamint a villamos szakmák népszerűsítésében.
Salamon Tamás a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója. Négy éve jár a Paksi Képzőmű-

Közélet

vészeti Iskolába. Tamás esetében a rajz a vonal,
mint elemi kifejezőeszköz tudatos használatát
jelenti. Rajzai részletgazdag, pontosan átgondol munkák, amelyeknek minden egyes momentuma az ábrázolt jelenet/szituáció és karakter világát élesítik, kristályosítják. Ilyen formán Tamás – elsőre a képregények vizuális
nyelvét idéző – alkotásai meglepően koncentrált alkotói attitűdöt feltételeznek, amelyek talán éppen létrehozójuk különleges lényeglátása révén tudnak sokkal többet mondani arról
a világról, amely tűnhet bár elképzeltnek, valahogyan mégis a valóság egy különös rétegére
utalnak. Munkáit számos iskolai és városi kiállításon láthatta a közönség.
Kolki Hanna a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumba jár. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskolában klarinétozott és furulyázott, majd a
gimnáziumi rajzkörben és a Paksi Képzőművészeti Iskolában a színek harmóniáját kezdte
kutatni. Kedvenc témája az ember. Legyen szó
valós személyről vagy elképzelt karakterről, a
rajzain keresztül mindig megtudunk valami
igazán fontosat a képtérben ábrázoltról. Ennek
oka talán az alkotó bátor, kísérletező figyelmében rejlik, ami mögött egy reflektív, érzékeny,
a világra nyitott személyiség rejtőzik.
Győrfiné Körhegyi Mária tizennégy éve tanít
angol nyelvet az Energetikai Szakgimnázium
és Kollégiumban. Tanítványa, Nagy Levente az elmúlt években a Tolna megyei középiskolai angol műfordító versenyen többször második lett, az országos középiskolai angol nyelvi versenyen harmadik, illetve ötödik helyen
végzett. Ezen a versenyen együtt mérik össze
tudásukat szakgimnáziumban tanulók, valamint gimnáziumban és kéttannyelvű gimnáziumban tanulók, akik nagyobb óraszámban
tanulják a nyelvet, ezért is dicséretes a felkészítő tanár és tanítványa teljesítménye. A tanárnő többször szervezett diákjainak angliai tanulmányutat, a 2015/2016-os tanévtől pedig
orosznyelv-szakkört vezet.
Kohl Gy.
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Alacsony vízállás: biztonságosan működtek az atomerőművi blokkok
Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt./Vincze Bálint

Nem befolyásolta az atomerőmű működésének biztonságosságát és az ellátásbiztonságot sem a
Duna októberi rekordalacsony
vízszintje. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a szabályzatainak
megfelelően, pontosan meghatározott rend szerint készült a szokatlan vízállásra. Október elején
rendelték el a kisvizes, 2. fokozatot, amikor gyakoribbak voltak az

ellenőrzések és folyamatosan zajlott a mederfigyelés. A Duna alacsony vízszintje miatt október 17én életbe léptették az intézkedési
terv hármas fokozatát, amikor az
úgynevezett Pajtás szivattyúk beüzemelésével biztosították a szükséges hűtővízmennyiséget. A vízszint enyhe emelkedése miatt október 21-től újra a 2. (kisvizes)
fokozat volt érvényben.

Az alacsony dunai vízállás miatt
az atomerőmű hűtővízrendszeréhez tartozó szivattyúk szűrői
nagyobb szennyezőanyag-terhelésnek voltak kitéve. Emiatt
a 3. és 4. blokkhoz tartozó 2-2
turbinát egyenként 62,5 megawattal leterhelték október 24én, a szakemberek pedig hozzáfogtak a szűrők tisztításához.
Ennek végeztével a két reaktorblokk ismét névleges teljesítményen üzemelt. A műveletnek
nukleáris biztonságra gyakorolt hatása nem volt, azt a szabályok betartásával, a Magyar
Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR)
Zrt.-vel egyeztetve végezték –
számoltak be az atomerőmű
honlapján.
Az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) tájékoztatása szerint október 16-án a Dunán Budapestnél 71 éves rekord dőlt
meg. Az 1947. november 6-án
rögzített értéknél két centimé-

terrel mértek alacsonyabb vízszintet. Egy héttel később a folyó vízszintje a Komáromtól
kezdődő szakaszon egészen a
déli határig alulmúlta a valaha mért legalacsonyabb értéket. Dr. Kovács Antal, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója úgy tájékoztatott, hogy az atomerőmű
szempontjából fontos leszögezni, hogy még a rekordalacsony
vízállás esetén is hozzávetőleg
900 köbméter vízhozam jellemezte a Dunát, tehát az üzemeléshez szükséges 100 köbméter
sokszorosan rendelkezésre állt.
– Az előrejelzések szerint november közepére a folyó vízszintje újra megközelítheti az
alacsonyvizes intézkedési szint
2. fokozatát. Az atomerőmű
szakemberei – ahogy eddig is
– természetesen felkészültek az
esetleges újabb alacsonyvizes
helyzet kezelésére – tette hozzá.
Dallos Szilvia

Alkotó energiákat mozgat meg a pályázat
Az év végéig várják a pályamunkákat az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által meghirdetett országos Alkotó Energia pályázatra, amely Magyarország legnagyobb
DIY (Do it Yourself – Csináld magad!)
megmérettetése. A szervezők – a korábbi
évekhez hasonlóan – több ezer pályaművet várnak négy kategóriában.
Újjáéledő bútorok, kidobásra szánt tárgyakból készülő design-kiegészítők – a
kreatív alkotóképességüket a környezettudatosság és a hulladékmennyiség csökkentése jegyében is felhasználó alkotók jelentkezését várják az Alkotó Energia pályázatban. A paksi atomerőmű szervezésében
megvalósuló kezdeményezés célja a meglévő értékek megőrzésének elősegítése és
népszerűsítése, illetve a figyelem felhívása
a környezetet terhelő anyagok újrafelhasználásának lehetőségeire. A szervezők idén
is négy kategóriában, két életkori csoportban várják a nevezéseket, a 14–18 évesek a

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

junior, az idősebbek a felnőtt kategóriában
indulhatnak el. Az érdeklődők bútorfelújítással, bútorfestéssel, bútorátalakítással,
valamint bútor- és használatitárgy-készítéssel, funkcióváltással, illetve hulladék- és
maradék anyagok újrahasznosításával ké-

szült lakberendezési, használati tárgyakkal és gyermekjátékokkal, továbbá DIY dekorációkkal, ajándéktárgyakkal nevezhetnek a versenyre. A pályamunkákat idén is
a Csináld magad! mozgalom meghatározó
alakjaiból álló zsűri értékeli. – Az Alkotó
Energia mára széles körű programmá, igazi közösséggé bővült. A program legfőbb
célja a társadalmi tudatosság fejlesztése,
hogy példát adjon az egyébként kidobásra
szánt tárgyak új életre keltésére, a környezettudatosság és értékőrzés e hétköznapi
megoldásaira – emelte ki az Alkotó Energia
program életre hívója, Iványi Krisztina, az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs főszakértője. Egy pályamű csak egy
kategóriában nevezhető, legalább három
fotóval és technikai leírással. További részletek, illetve a jelentkezés pontos feltételei
az Alkotó Energia pályázat hivatalos oldalán olvashatók (www.alkotoenergia.hu), írják az atomerőmű sajtóközleményében.
Kohl Gy.
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A Paks II. projektről kapott tájékoztatást
a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
A Magyarországi nemzetiségek bizottsága 2018. november
6-án kihelyezett ülést tartott
Pakson, amelynek keretében
Süli János, a Paks II. beruházásért felelős miniszter, Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója és Mittler István, a
társaság kommunikációs igazgatója tájékoztatást adtak az új
atomerőművi blokkok létesítéséről.
A Nukleáris Biztonsági Szabályzatban szereplő elvárásoknak mindenben eleget tevő,
„Fukusima-álló”, ún. 3+ generációs, modern blokkok épülnek Pakson – mondta el Süli
János miniszter a Magyarországi nemzetiségek bizottsága
Pakson tartott kihelyezett ülésén, kedden. A bizottság tagjai
az ülést megelőzően látogatást
tettek a paksi atomerőműben,
így annak tevékenységéről és az
atomerőművi kapacitást hoszszú távon fenntartó beruházás
részleteiről is első kézből kaptak tájékoztatást.

Fotó: Paks II. Zrt.

Süli János beszélt arról, hogy
több mint háromszáz engedélylyel rendelkezik a Paks II. projekt. A jogerős környezetvédelmi és telephelyengedély kiadását
minden körülményre kiterjedő
elemzések alapozták meg. Az aktuális feladat a műszaki megfelelőséget igazoló létesítésiengedélykérelem elkészítése. Ennek kapcsán a paksi atomerőmű két új
blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért fe-

lelős tárca nélküli miniszter azt
mondta, a világszerte 47 blokkot
építő orosz féllel abban állapodtak meg, hogy uniós gyakorlattal
rendelkező szakemberek bevonásával biztosítja a terv honosításához szükséges tervezői erőforrást és jogosultságot.
A szerződésben foglalt hazai
beszállítói arány teljesítését kiemelt célnak nevezte a miniszter. Hangsúlyozta, hogy az átképzés és szakképzés mellett a

hazai vállalkozások felkészítését
is segítik.
Süli János kitért az elmúlt hetek
időjárásának európai árampiacra gyakorolt hatására is. Rámutatott, hogy hazánk villamosenergia-fogyasztása évről évre
nő, kielégítésére nincs elegendő hazai kapacitás. Véleménye
szerint az importarány idén elérheti a 35%-ot, ami jelentős
ellátásbiztonsági kockázatot rejt.
Ezért is fontos, hogy a Paks II.
projekt révén a hazai atomerőműben megtermelt villamos
energia mennyisége hosszú távon biztosított legyen.
Kérdésre válaszolva Lenkei István, a Paks II. Atomerőmű Zrt.
vezérigazgatója elmondta, hogy
a projekt műszaki és pénzügyi
feltételei biztosítottak.
Ritter Imre elnök zárszavában
leszögezte, mivel minden takarékosságra való törekvés ellenére az ország áramigénye nőni
fog, az ellátást a Paks II. beruházás nélkül nem lehet megoldani.
(X)

Dolgoznak a képzések megszervezésén
Sok szakipari munka lesz, amiben számítanak a megye roma lakosságára is. Ugyanakkor lesznek olyan feladatok – például a takarítás és a hulladékkezelés –, ahol a képzettség nélküliek is munkához, a családjuk
fenntartásához szükséges jövedelemhez jutnak – mondta Süli János azon a képzésen,
melyet a Tolna megyei roma önkormányzatok vezetőinek, képviselőinek rendeztek
Faddon. A paksi atomerőmű két új blokk-

ja tervezéséért, megépítéséért és üzembe
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter
hozzátette, a terv az, hogy létrehoznak egy
integrátor szervezetet – céget, esetleg szövetkezetet – hátrányos helyzetűek, köztük
romák foglalkoztatására.
Beszélt arról, hogy a Becskeházi Attila által vezetett államtitkárság az oktatási intézményekkel együttműködve dolgozik a szakemberképzés megszervezésén. Ennek fon-

tos szegmense lesz az átképzés. Az igények,
lehetőségek felmérése és a kapcsolatfelvétel
a képzési központokkal már zajlik. Elsősorban a régióban lévő kapacitásokra kívánnak
építeni, így a pécsi, dunaújvárosi, szekszárdi, illetve bajai, kaposvári felsőfokú intézményekre. Az egyetemi szintű képzés tekintetében is vannak már partnerintézmények,
illetve a szakképzőkkel is kapcsolatban van
az államtitkárság – vázolta Süli János, aki
arra is kitért, hogy a vállalkozók felkészítése
is ugyanilyen kiemelt figyelmet kap, hiszen
a négyes blokk üzembe helyezése, azaz 1987
óta ilyen kaliberű beruházásra nem volt példa a régióban, így tapasztalat híján vannak.
A blokkok létesítéséről Süli János azt mondta, amint a megfelelő tervek, engedélyek a
birtokukban lesznek, haladéktalanul kezdődik az építkezés.
-dsz-

Portré
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Faller Dezső
A város vezetőtestülete Pro Urbe emlékérmet adományozott Faller Dezsőnek, az egykori, 2014-ben nyugdíjba vonult önkormányzati képviselőnek, aki egy ideig a város alpolgármestere is volt. Az ünnepélyes
átadást október 23-án, az 1956-os forradalom emlékestjén tartották. A színpadon álló,
a kitüntető címet elfogódottan megköszönő
ember meghatódottan említette nagymamáját, édesanyját, tragikusan korán elhunyt
feleségét, három gyermekét. Először láttam
a határozott, mindig harcos férfi mögé. Aztán néhány nap múlva a végtelennek tűnő
őszi nyárutóban találkoztunk.
Faller Dezső egyéves korában volt együtt
utoljára a szüleivel, akkor történt válásuk
után csupán egyszer találkozott az édesapjával. Félárvaként nőtt fel – így fogalmaz.
A gyermekkorát az Ipoly menti Vámosmikolán töltötte, édesanyja és nagymamája nevelte, tanította, taníttatta. Az általános iskolát is ott végezte, gyógyszertárban dolgozó
édesanyja a nagymamával együtt mindent
megtett a boldogulásáért. Túlmunkát vállalt
és szorgalomra nevelte kisfiát, így a kamasz
fiú nyaranta epret, málnát, ribizlit szedett –
a közelben előállított Szobi szörp alapanya-

gait. Válogatta, osztályozta a gyümölcsöket,
ebből telt aztán a télirevalóra. A középiskolát – gépipari technikumot – Vácon végezte el, havonta egyszer járt haza. Úgy meséli, nagyon megbecsülte, amit az élet adott.
Már gyerekként tudta, mekkora erőfeszítésébe került az édesanyjának az ő felnevelése, soha nem élt volna vissza a törődéssel. Az
első öltönyét Budapesten vásárolta, az egyetemi éveket Mezőtúron töltötte, mezőgazdasági üzemmérnök lett. Először a Monori
Állami Gazdaságban, majd Polgárdiban nézett állás után, és végül kis kerülővel érkezett
meg Paksra, Biritóra. A Paksi Állami Gazdasághoz szegődött, majd rövid időn belül
Gyapára került. 1974-ben megnősült, szolgálati lakásba költözött feleségével, és a műhelyvezetőből kerületi mérnökké előlépő fiatalember rövid időn belül háromcsaládos
apa lett. 1981-ig dolgozott Gyapán, amikor
munkát és munkahelyet váltott, rövid időre az atomerőműbe került. A következő néhány évben (minden időben vállalta) az
egyetemi évei alatt is harcos diák, aki ekkor párttag volt az MSZMP-ben, dolgozott
a pártbizottságon, Moszkvába került a társadalomtudományi akadémiára. Ezt köve-

tően ő volt az utolsó elsőtitkár a pártbizottságon, majd 1989-ben, a rendszerváltást követően, az újjászerveződő, reformszemléletű
MSZP alapító tagja lett. 1990. január elsején
került a Városi Tanács költségvetési üzemébe szállításvezetőként – közel kilencven ember tartozott hozzá –, majd rövid időn belül a saját cégét vezette – autók forgalmazásával kezdett foglalkozni. Az önkormányzati
munkába 1994-ben kapcsolódott be. 2014ig hol egyéni képviselőként, hol listáról bekerülve foglalt helyet a várost irányító testületben, közben dolgozott az atomerőmű
igazgató tanácsában és felügyelő bizottságában is. Az eseménydús, aktív élet után 2014ben vonult nyugdíjba, akkorra a cégvezetést
is befejezte.
Ahogy Faller Dezső fogalmaz: hálás azért
az életútért, amit eddig megtehetett. Hálás
a befogadó városnak, Paksnak, mely lehetőséget adott neki a közösségben, közösségért való munkálkodásra. Ahogy viszszaemlékezik, az általa képviselt baloldali
politizálás nem kerekedhetett felül a várospolitikán. A közösségi érdek irányította politikusi tevékenységét, de ahogy fogalmaz, az adott kapcsolati rendszerek mindig,
minden oldalon működtek. Az 1994 és 1998
közötti időszakot a „kemény”, nem öncélú gondolkodás és tervezés időszakának nevezi az önkormányzatban. A testületi ülések után hajnalig vitatkoztak a képviselők az
Újhullámban a kihűlő zúzapörkölt mellett,
majd ellenérzés, utálat nélkül indultak haza.
Őszintén mondja: karakteres, szókimondó
embernek tartja magát, aki vállalja az életét, annak minden cselekményét, de belátja,
követett el hibákat. Köpönyegforgató nem
volt soha, megfelelő kritikával látta, kezelte a helyzeteket a maga sajátságos igazságkereső jelleme szerint, elvszerűen igazodott
a legjobban elfogadható, a leghelyesebbnek
vélt döntésekhez, történésekhez. Sok barátja
van, maradt – így meséli. Érdekli a közélet,
de már nem annyira szókimondó, mint korábban. Tévét ritkán néz, inkább könyveket,
hírportálokat olvas, rejtvényt fejt. Hatvanhat évesen – immár a szeretett édesanya nélkül – genetikailag szerencsés alkatnak tartja magát. Ritkán beteg, tele van vitalitással.
Egyetlen emlék érzékenyíti el: amikor korán
elhunyt feleségéről, a veszteségről, az egyedüllétről beszél. A három gyerek, az unokák nagy segítség, mondja, de az ember társas lény, szüksége van valakire, aki a párja,
a társa. Hosszú ideig ültünk még egymással szemben, beszélgettünk. Láttam, rendkívül érzékeny ember. Őriz mindent: múltat,
jelent. Vigyáz mindenkire maga körül. Ő is
örül a hosszú ősznek.
Tell Edit
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Három paksit díjaztak a Prima-gálán
Három paksi vállalkozót szólítottak színpadra a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Tolna megyei Prima
díjátadó gáláján Szekszárdon, a Babits
Mihály Kulturális Központban. Az Országos Év Vállalkozója Díj Tolna megyei díjazottjai között köszöntötték Feil
Józsefet, és Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat vehetett át Horváth Sándor, valamint Zuschlag János.
Elsőként az Országos Év Vállalkozója Díj
Tolna megyei díjazottjait mutatták be a
gálán, közöttük Feil Józsefet, a Beanett
Bt. tulajdonosát. Ahogy a méltatásban elhangzott, a cég elsősorban munka- és védőruházat gyártásával és értékesítésével
foglalkozik, de idővel az állattenyésztés és a
földművelés is bekerült a profilba, 2010 óta
részt vesznek az „Őshonos állatok megőrzése” programban is. – A Beanett Bt. hat telephelyen 270 emberrel dolgozik – mondta Feil József. A szürkemarha számára hobbi, 1994-ben vett húsz állatot, aztán nagyon
megtetszett neki az állattartás, és folyamatos fejlesztés eredményeként az állomány
ma 1800 egyedet számlál. – Míg másoknak mondjuk a horgászat jelenti a kikapcsolódást, nekem ez – emelte ki. A terveiről szólva azt mondta: számomra az a legfontosabb, hogy fizetéskor mosolyogjanak
a munkatársak, ha ezt elérem, mindent elértem, ha nem, akkor rossz vezető voltam.

a polírozáson át az autókozmetikáig. Profin felszerelt, szakmai és környezetvédelmi szempontból is minden igényt kielégítő műhelyük a Tolnai úton található. –
Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a
csillag megy az égen, úgy érdemes – idézte József Attila sorait a díjazott, mert ez
a mottója, e szerint munkálkodik, és ebben látja a siker kulcsát. Leendő hivatása már gyermekkorában megmutatkozott.
Tízéves lehetett, amikor a kerékpárját átfestette zöld kerítésfestékkel, ami édesapjánál nem aratott osztatlan sikert, de
sok pajtása figyelmét felkeltette, majd az
első autófényezésre – igaz még csak hobbi szinten – 1992-ben került sor. 1997-ben
lett egyéni vállalkozó, majd jött a cégalapítás, most hárman dolgoznak. Terveiről
szólva Horváth Sándor azt mondta, hogy
van egy fullos műhelyük, a jövőben is azzal akarnak foglalkozni, amivel most.

Az Év Tolna Megyei Vállalkozója díj másik paksi kitüntetettje Zuschlag János, a
Govern-Soft Informatikai Kft. tulajdonos
ügyvezetője. Ahogy a méltatásban elhangzott, a cég meghatározó szakemberei az ala-

Fotók: TelePaks

Az Év Tolna Megyei Vállalkozója díj kitüntetettjei között két paksi vállalkozó
volt. Egyikük Horváth Sándor, a Horváth
és Társai Autófényező Kft. ügyvezetője.
Ahogy a méltatásban elhangzott, 2002ben alapított cége nemcsak fényezéssel foglalkozik, hanem sérült autók teljes
körű javításával, a szállítástól a biztosítási
ügyintézésen a karosszéria munkákon és
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pítás óta működnek együtt rendszerüzemeltetés és szoftverkészítés területén. Eleinte a meglévő informatikai rendszerek minél
jobb és üzembiztosabb üzemeltetésén munkálkodtak, ma már a felmerült problémákra
nemcsak a piacon található szoftverek segítségével, hanem saját fejlesztéseikkel is megoldást tudnak kínálni. Nemzetközi minősítéssel rendelkező cégük mindig fontosnak

tartotta a társadalmi szerepvállalást, így támogatói az igen sikeres paksi kajak-kenu
sportnak is. Zuschlag János az atomerőműben dolgozott, majd 2008-ban határozta el,
hogy új területeken is megpróbálja kamatoztatni és továbbcsiszolni megszerzett tudását. Megalapította a céget, ahol ma már
húsz alkalmazott dolgozik, és több mint tíz
alvállalkozó. – Az informatika világára jellemző gyors változásokat naprakészen le
kell követni úgy, hogy hosszú távon is rentábilis legyen a cég. Meg kell mutatnom, hogy
érdemes vagyok erre az elismerésre: tovább
kell fejlődni, újabb utakat keresni. Sok terület van még, ahol újat lehet alkotni – húzta alá.
Kohl Gyöngyi

Az Országos Év Vállalkozója Díj Tolna megyei díjazottja lett Feil József, a Beanett Bt. tulajdonosa mellett Csillag Sándor, a Hostunit Kft. tulajdonosa, dr. Túri Árpádné Szalai
Mária és dr. Túri Árpád, a Túri Szolgáltató Kft. tulajdonosai, valamint dr. Beréti Zsolt,
a Niklós Kft. tulajdonosa. Az elismerést az országos gálán vehetik majd át a Művészetek Palotájában. Az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat Zuschlag János, a Govern-Soft
Informatikai Kft. tulajdonosa, Horváth Sándor, a Horváth és Társai Autófényező Kft.
ügyvezetője, Horváth Helga, a Dél Takarék megyei vállalkozói centrumának vezetője és
Horváth Tamás, a Betta Kft. tulajdonosa kapták. A VOSZ Kiemelkedő Társadalmi Szerepvállalás elismerésére alapított díját Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei
Autistákért Egyesület vezetőségi tagja és Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója kapták meg. A Tolna megyei Prima-díjasok: Stekly Zsuzsa bonyhádi zománcműves, Harsányi Mária egykori szekszárdi és BSE-s kosárlabdázó, az Atomerőmű KSC
Szekszárd utánpótlásnevelő edzője, valamint a Csurgó zenekar. A Príma közönségdíj
szavazáson a bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület kapta a legtöbb voksot.
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Első alkalommal rendezték meg
a Mi városunk Paks vetélkedőt
Hol működött a híres Birka csárda? Mikor
volt Pakson nagy tűzvész? Ki az Atomenergetikai Múzeum alapítója? Néhány kérdés,
amelyekért igazán értékes pontok jártak az
első alkalommal megrendezett Mi városunk
Paks elnevezésű vetélkedőn. A megmérettetésnek az Erzsébet Nagy Szálloda adott otthont október végén.
Mind a négy paksi középiskola nevezett: az
Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumból, a Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumból, a Szekszárdi SzC
I. István Szakképző Iskolájából, valamint a
Paksi Vak Bottyán Gimnáziumból is két-két
háromfős csapat küzdött az elsőségért.
Ám mielőtt nekifogtak volna a munkának,
Süli János tárca nélküli miniszter, a vetélkedő fővédnöke kívánt nekik sok sikert. Beszédében kiemelte, hogy a program üde
színfolt a városban, a résztvevő diákok nemes versenyben mérik össze tudásukat.
Paks polgármestere is ellátogatott a vetélkedőre. Szabó Péter úgy fogalmazott, hogy
a program kimagasló jelentőségű, ugyanis
a város történelmére, kultúrájára és sportjára épül. – Ahhoz, hogy ismerjük a jelenünket, nagyon sok esetben tisztában kell
lennünk a múltunkkal is. Azt látom, hogy
ezeket a kérdéssorokat úgy állították össze,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

hogy alapvetően erre koncentrálnak. Nagyon örülök, hogy ez a kezdeményezés létrejött – mondta.
A feladatlapok megoldására kicsit több mint
egy órát kaptak a diákok, egy-egy témakör
kidolgozására tíz-tíz percet. A teremben
szinte tapintható volt az izgalom, a fiatalok
elmélyülten dolgoztak, szinte hallani lehetett az agytekervények kattogását.
Az első felvonás után kulturális félóra következett színpadi produkciókkal, fellépett barátaival Győrfi József, valamint Dránovits
László és a Siller Nótakör is.
A vetélkedő a csapatok előadásával zárult,
ezt is pontozták. A megmérettetést a Paksi
Vak Bottyán Gimnázium kettes számú csapata nyerte. A felkészítő tanár, Hosnyánszki
Bence pont ilyen fényes diadalra számított.
Elmondta, hogy az elmúlt napokban nagyon sok energiát fektettek a diákok a felkészülésbe. Paks történetéről szóló kiadványokat tanulmányoztak, felosztották egymás között az egyes témaköröket, illetve a
különböző korszakokat, és mindenki próbált elmélyülni a város történelmében.
A második helyen az Energetikai Szakgimnázium és Kollégium egyes csapata végzett.
Frast Roland, az alakulat kapitánya úgy nyilatkozott, hogy bár az első helyet szerették

volna elérni, elégedettek a dobogó második fokával. Rengeteget készültek a vetélkedőre, nem teljesen ilyen kérdésekre számítottak, de ezek sem okoztak nekik nagy
gondot. Hozzátette, hogy a legnehezebb témakör számukra az 1800-as években épült
kúria történetéhez kapcsolódott.
A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola
és Gimnázium kettes csapata állhatott fel.
A trió nagyon meglepődött, nem gondolták volna, hogy idáig eljutnak. Borsi Viktória, a csapat tagja elmondta, hogy rendszeresen találkoztak a tanórák után, és az
egyes témakörökön áthámozva magukat
készültek fel a megmérettetésre. Nekik a
sport volt a legnehezebb.
Az eredményhirdetésen minden résztvevő az oklevél mellett ajándékcsomagokat
kapott az önkormányzat és az atomerőmű
felajánlásában, a dobogósok pedig a kupa
mellett pénzdíjat is átvehettek. A vetélkedőt hagyományteremtő szándékkal valósították meg. Bunkóczi András főszervező,
a helyi KDNP tagja, beszédében kiemelte,
hogy már tervezik a folytatást. Minden páros években szeretnék megtartani a tudáspróbát, a páratlan években pedig sportvetélkedőt.
Lovász Krisztián
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Requiem ’56 ünnepi emlékhét Pakson
A Helló, náci! című színházi nevelési előadással kezdődött a Requiem ’56 ünnepi emlékhét a Csengey Dénes Kulturális Központ
szervezésében. Az emlékhéten számos programot tartottak az 1956-os forradalom és
szabadságharc tiszteletére.
Középiskolások részvételével mutatta be a kaposvári Csiky Gergely Színház a Helló, Náci!
című tantermi drámát a Requiem ’56 ünnepi emlékhét első rendezvényeként a Csengey
Dénes Kulturális Központban. Ezen a napon
a Filmbarátok Klubja is 1956-ot idézte fel: Pólya Judit középiskolai tanár ajánlotta az Amerikai rapszódia című filmdrámát az érdeklődők
figyelmébe. A programok a kulturális központ
szervezésében zajlottak, így a Tuba János versés prózamondó verseny is. Tell Edit, az intézmény ügyvezető igazgatója kiemelte, örvendetes, hogy Tuba János tanár nevét át tudják
adni az emlékezetnek azzal, hogy versmondó versenyt rendeznek a tiszteletére. Hozzátette: mindennek örül, ami közlés a mai világban,
legyen az óvodás, iskolás vagy felnőtt, ha el
szeretné mondani a gondolatait, annak helyet
kell adni. Fontos, hogy a versünneppel is emléket állítsanak 1956-nak. A versmondó verse-
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nyen kilencen léptek színpadra általános iskolástól az idős korosztályig, valamennyien 1956
emlékezetét idéző művel. Az előadásokat kéttagú zsűri értékelte: Tell Edit, valamint Acsádi Rozália, többkötetes író, pedagógus. Az emlékhét további programjai között rendhagyó
történelemóra szerepelt, melyet az Energetikai Szakgimnázium és Kollégiumban tartott
középiskolásoknak dr. Katona Attila szombat-

helyi egyetemi tanár, intézetigazgató. Ugyancsak ő A sokszínűség zavara. Tudomány és
emlékezet 1956 címmel felnőtteknek is tartott
előadást a kulturális központban, ahol iskolai
emlékműsorok és megemlékezések is zajlottak az emlékhéten. Október 23-án az 1956-os
emlékműhöz, majd a Csengey központba várták a lakosságot városi ünnepi megemlékezésre.
Sólya E.

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

Pupp Noémi édesapja Pakson
született, és édesanyja is fiatalkorában került a városba. Noémi hétévesen kezdett el kajakozni, ami elég korainak számít, így
tényleg elmondhatja, hogy ebben
a közegben nőtt fel.
– A város nagyon sportcentrikus:
mindenben támogatják a sportolókat, de az iskoláim, a Paksi Bezerédj Általános Iskola és a Paksi
Vak Bottyán Gimnázium is ilyen
volt. Kajakozni jobban szerettem,
mint tanulni, de ez soha nem okozott problémát. Nagyon szerettem
gyereknek lenni, úgy érzem, még

mindig az vagyok, és nem is nagyon akarok felnőni. Mindig játszottunk, bárhol voltunk, jól éreztük magunkat. Azt is élveztem,
hogy jó kis közösséget alakítottunk ki az utcánkban, sötétedésig
kint játszottunk, mégsem kellett
bennünket félteni. A csónakházban töltöttem minden nyaramat,
később Domboriba jártunk edzőtáborba – idézte fel emlékeit Pupp
Noémi.
– Szeretem az edzőtáborokat, a
versenyeket, azokat az embereket,
akikkel ott találkozom, de mégis a
legjobb itthon. Jelenleg nem élek
Pakson, de a család miatt mindig hazavágyom, már akkor, amikor éppenhogy csak eljöttem otthonról. Nekem és a testvéremnek
a szüleink mindig azt tanították,
hogy amit elkezdünk, azt csináljuk a legjobb tudásunk szerint, és
sose adjuk fel. Ezt tanácsolnám a
jövő nemzedékének – emelte ki
Pupp Noémi.

– Paks az életem. Itt születtem,
csak a főiskola idejére hagytam el a várost, a diplomaszerzés után azonnal jöttem vissza –
mondja Farkasné Gungl Rita.
– Tanár vagyok, akinek az életében a legfontosabb helyszín az
iskola. A Paksi Bezerédj Általános Iskolában tanítok, egy rövid kitérőt leszámítva mindig itt
dolgoztam. Kétszakos tanár vagyok: műszaki főiskolán informatika szakon diplomáztam, és
öt évvel ezelőtt elvégeztem az
etikatanári szakot is. Mindkettőt
szeretem. Az etikaórákon meg-

ismerem a gyerekek jellemét, a
személyiségüket, amit az informatika tanítása során hasznosítani tudok.
Farkasné Gungl Rita arról is beszélt, hogy nagyon örül az atomerőmű-építésnek. Nagy lehetőséget lát a diákok számára a
beruházásban, mert munkalehetőséget jelenthet nekik, illetve
az új munkahelyek révén újabb
családok költözhetnek Paksra,
így pedig több lesz az iskoláskorú gyermek.
– A legszebb emlékem az, amikor a lányaimmal csillagvadászatra mentünk. Gyönyörű nyári este volt. Az Akác utcában lakunk, amitől nincs messze a
PSE vendégszurkolói parkolója. Oda állítottuk le az autót, ráfeküdtünk, és onnan csodáltuk
a csillagos eget, meg a város fényeit – mondta Farkasné Gungl
Rita.
Sólya Emma
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A múzeum fogadóterében kialakított Teller-sarok központi tárgya az a zongora,
amelyen Teller Ede 27 évvel ezelőtt játszott
paksi látogatásakor a főiskola nagyelőadójában.
Teller Ede sokoldalú személyisége művészeti tehetségében is megnyilvánult: verseket írt, zongorán játszott.
A hangszert a németországi Löbauban,
August Förster zongoragyárában készítették 1916 és 1920 között. Ez a kereszthúros,
körpáncélos, Erhard rendszerű angolmechanikás zongora a kor legkiválóbbjai közé
tartozott. A professzor kérése volt, hogy ha
lehet, egy Förster zongorán interpretálná
egyik kedvenc darabját, Mozart II. szonátájának második tételét, mivel zenei tanulmányait is ilyenen végezte.
A hangszer előző gazdája a méltán híres
pécsi Apagyi–Lantos művészházaspár volt.
E kiváló hangszert az akkori Paksi Állami
Zeneiskola 1985-ben vásárolta meg hang-

Fotó: Atomenergetikai Múzeum archívuma

versenyzongorának. A teljes felújítás után
sok száz gyermek használhatta, csodálhatta
hangját a tanszaki és vizsgahangversenyeken. A múzeum koncepciójának, struktú-

Tárgy/
történet

rájának kialakulásánál is felvetődött a zongora megszerzésének lehetősége. A megvalósulás elég sokáig váratott magára. 2016.

Fotó: Juhász Luca

szeptember közepén állapodott meg az
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a városi
művészeti iskola a zongora megvételéről.
A hangszer új helyre kerülését méltó ünnepséggel koronázták meg. Méltó emléket
állítottak a fizikus zseninek a Teller-sarok
kialakításával, melynek egyik emléktárgya
a zongora. Az ünnepségen felcsendült Mozart C-dúr szonátájának az a bizonyos második, Andante cantabile tétele Újvári Erika, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola alapító tanárának előadásában, felidézve
Teller 1991. október 24-i rögtönzött hangversenyhangulatát.
A Teller-sarok kialakítása jó példa arra,
hogy egy műszaki tematikájú múzeumban
is helye van a humán tudományok, a zene,
az irodalom bemutatásának, főleg akkor,
ha egyazon személyhez több kapcsolható.
Talán ilyen módon még emberközelibbé
tehető az Atomenergetikai Múzeum kiállítása.
Ruff Ferenc
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A csokoládéról szólt az idei utolsó Spájz

Ki ne ismerné Gombóc Artúr
figuráját, aki imádja a csokoládét, tök mindegy, hogy milyen ízű, formájú, csak legyen.
Aki egy kicsit is úgy viszonyul
a csokihoz, mint ő, egészen biztosan jól érezte magát az idei
utolsó Spájzon, mivel a csokoládé állt a fókuszban. A látogatóknak csokitérképpel segítettek a szervezők, hogy beszerző
körútjuk során semmi csokisat ne hagyjanak ki. Volt házi
túró rudi, forró csoki, csokis
aprósütemények, csokis lekvár
és csokiba mártott fánk, utóbbit nagyszokolyi asszonyok sütötték a helyszínen. Nem feledkezhetünk meg a széleskörű
kézműves csokoládékínálatról
sem, újdonságként megismerhették a vásárlók az ét-, a tej- és
a fehér csokoládé mellett a világ negyedik típusú csokoládéjaként emlegetett rubincsokoládét, ami természetes rózsaszín árnyalatú. A csokiimádók
napjára eljött Rimóczi László
grillázsguru is, aki egészen különleges grillázstermékeket ho-

Fotó: Babai István

zott, például olyan, kolbásznak
kinézőt, aminek a fele szezámmagos, a másik fele diós grillázs
csilipehellyel megbolondítva. Az
Agricum üzletben bonbonkészítő workshop zajlott: akik előzetesen regisztráltak a foglalkozásra, ét- és tejcsokoládés finomságokat kreálhattak kávés-rózsás,
tonkababos és kardamomos töltelékekkel. A foglalkozást vezető Unyi Mária azt mondta, nem
annyira könnyű a bonbonkészítés, mint amilyennek első pillan-

tásra tűnik, ugyanis nagyon oda
kell figyelni a csokoládé hőmérsékletére, ahhoz, hogy a csoki a
végén roppanós és fényes legyen.
A csokoládéimádók mellett azok
is találhattak kedvükre való falatokat, akik esetleg – bár nehéz elképzelni, hogy van ilyen – nem
viseltetnek akkora imádattal a
csoki iránt, mint Gombóc Artúr.
Nem hiányoztak ugyanis a kínálatból a sajtok, füstölt húsok, fűszerek, lekvárok, szörpök, savanyúságok, szóval minden, ami-

nek helye van egy jól feltöltött
spájzban. Új termelők is érkeztek a vásárra, akik tovább szélesítették a termékkínálatot, többek
között fürjtojáskészítményekkel,
kézműves lisztekkel. A széles termelői kínálat mellett sült kolbász, sült húsok, forró csokoládé és forralt bor is várta a látogatókat. A legkisebbeket az
Ökocsiga Játszóházba is invitálták az Erzsébet Nagy Szállodába. A Spájzon gazdára talált egy
bécsi autóbuszos kirándulás,
amit Schmidt Mária nyert meg,
másodmagával ellátogathat a világhírű Hauswirth Csokoládégyárba. A főnyereményen túl
termelői finomságokból összeállított ajándékcsomagokat és
egy tortát is kisorsoltak. Matus
Dóra főszervezőtől megtudtuk,
hogy soha ennyi termelő és vásárló nem volt még a Spájzon,
amelynek kiemelt támogatója
volt az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt., Paks Város Önkormányzata és a paksi Ritalia Travel Utazási Iroda.
Kohl Gy.

Az Indeed nyerte a paksi tehetségkutatót
Huszonegyedszer várták a közönséget az Öröm a zene Paksi Országos Amatőr Pop-RockJazz Fesztivál tehetségkutatóra a Művészetekért Egyesület
szervezésében. A nevező 27 zenekarból az előválogatót követően 13 kapott lehetőséget a
neves zsűri és az érdeklődő közönség előtti bemutatkozásra,
végül 7 állt színpadra a Csengey Dénes Kulturális Központban. A zenekarok Tatabányáról, Pécsről, Nagykovácsiból,
Tapolcáról, Akasztóról, Budapestről és Bonyhádról érkeztek.
Az idei fesztiválon az első helyezett az Indeed lett (Nagykovácsi), második a Cedar Knoll
(Pécs), harmadik pedig a Pablo Chandez (Budapest). Fellépési lehetőséget kapott a The Houdinis zenekar előzenekaraként

a Cedar Knoll, szintén fellépési lehetőséget, mégpedig a XXII.
Légrádi Antal Tehetségkutató
Fesztiválon a Publo Chandez, a
XXIV. Peron tehetségkutatón és
a Pagony zenekar lemezbemutató koncertjén a Cedar Knoll
zenekar, a budapesti Bujdosó
kert Pubban pedig a Bohemian
Acoustic (Tatabánya). Soltész
Péter, az Indeed szólógitárosa
lett az Újfalusi Gábor-díj nyertese, a jövő reménysége, kimagasló tehetség, és a közönség különdíját is ő kapta. Az Indeed
reklámkampánycsomagot nyert
a fesztivál médiapartnerétől, a
Fortuna Rádiótól, és az Art Major Session felajánlásában egy
videoklip elkészítésére is lehetőségük nyílik. Mindemellett a
fesztivál főtámogatója, az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. jóvol-

Fotó: Molnár Gyula

tából százezer forintos vásárlási utalvánnyal is jutalmazta a
zsűri a fesztivál legjobb zenekarát. Az Indeed felléphet a Hangszeresek Országos Szövetsége (HANOSZ) felajánlásában a
2019-es Budapest Music Expon
megrendezendő Öröm a Zene

tehetségkutatón, ahol az országos fesztiválok első helyezettjei
mérik össze tudásukat. A győztes nyereménye egymillió forint
értékű hangszervásárlási utalvány és kétmillió forint értékű
médiacsomag lesz.
-gyöngy-
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Hétköznapi hit: Korvin Edit

Az érettségi után nehezen talált
irodai munkát, ezért a kereskedelemben és a konzervgyárban
dolgozott egy ideig Korvin Edit,
majd 1971-ben a Magyar Nemzeti Bank paksi fiókjánál helyezkedett el, negyvenhárom év
munkaviszony után a Budapest
Banktól vonult nyugállományba. – Az ügyfélszolgálati területen kezdtem dolgozni, a ranglétra aljáról indultam, majd elég
hamar vezető beosztásba kerültem. Csoportvezető lettem Pakson, később Budapesten területi koordinátor, legvégül pedig
auditor. Számos tanfolyamon és
vezetői tréningen vettem részt,
ami nagyon sokat segített a
konfliktuskezelésben és az emberekkel való bánásmódban –
idézte fel emlékeit Korvin Edit.
Hozzátette, hogy kétkedett önmagában, amikor vezetői pozíciót ajánlottak fel neki. – Nem
tudtam, hogy képes vagyok-e
rá, de Mózes ötödik könyvének
egyik igeverse arra bátorított,
hogy vállaljam el. („Legyetek
erősek és bátrak, ne féljetek és
ne rettegjetek tőlük, mert maga
az ÚR, a te Istened megy veled,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

nem hagy el téged, és nem marad el tőled.” 5 Móz. 31:6.) Ez az
igerész később is nagyon sokat
segített. Mielőtt Budapesten folytattam a munkát, sokat imádkoz-

tam, hogy olyan helyet találjak,
ahol hasznomat veszik és jól érzem magam. Szerencsés vagyok,
hogy 2014-ig ugyanazon a munkahelyen dolgoztam – mondta

Korvin Edit, aki arról is beszélt,
hogy régió vezetőként a Pesti területért felelt a Budapest Banknál.
– Körülbelül 15-20 fiók tartozott hozzám a hálózatból, több,
országosan legnagyobb fiók,
változó létszámmal. Mindenkit személyesen ismertem: a fiókvezetőket, értékesítési vezetőket, a tanácsadókat, a pénztárosokat stb. Fontos volt, hogy
olyan felettes legyek, akitől nem
tartanak a beosztottjai. Mindenkivel próbáltam ugyanúgy
bánni, emberséges maradni, és
mindenkit támogatni a munkájában. A pénzügyi világban nagyok az elvárások, fontos a magas szakmai tudás, a kemény
munka, az elkötelezettség és a
korrektség az ügyfelek, munkatársak felé egyaránt – húzta alá
Korvin Edit, aki banki ismereteit szívesen fordítja mások javára.
– Volt már olyan, hogy a javaslataimmal segítettem kilábalni
egy családnak kilátástalan hitelhelyzetből, emellett a Magyar
Pünkösdi Egyház háromtagú ellenőrző bizottságának munkáját
segítem a tudásommal – összegzett.
Weller P. Hanna

Az emlékezés mécsesei
Mindenszentek, halottak napja. Ilyenkor
elcsendesedünk, megállunk kicsit. Emlékezünk. Én így képzelném el ezt a két napot. A valóság azonban más. Hetekkel korábban megkezdődik a temető-biznisz: koszorúk, mécsesek mindenütt, krizantémok
a temetők kapujában. Tömött autóbuszok,
mindenki elhunyt szerettéhez utazik. – Ne
tessék így szállítani a virágot, tegnap is tele
volt szirommal a kocsi, tegye szatyorba –
fedd meg egy idős asszonyt az egyik távolsági járat sofőrje. A néni megszeppenve szorongatja a csokrot. Tisztogatjuk a
sírokat, eldobjuk a régi koszorúkat, mécseseket, hogy legyen hely az újaknak, vázákat viszünk a virágoknak. Mintha a régvolt
embert gondoznánk, fürdetnénk, igazítanánk meg a gallérját.
Hömpölyög az embertömeg a sírkertekben,
rég nem látott rokonok ölelkeznek – éppen
egy éve találkoztak legutóbb, ugyanitt. Kö-

szöntik egymást harsányan a dédi sírja felett, nevetgélnek, hangoskodnak, épp csak
pezsgőt nem bontanak. Közben a gyerekek
sikongva ugrálnak a sírok között. Úgy érzem magam, mint egy népünnepélyen. De
ott vannak azok is, akik feketében, összegörnyedve zokognak szerettük sírjánál: tavaly még együtt voltak kint gyertyát gyújtani, és most lám… A mellettük elhaladók elnémulnak, a zajongó gyerekeket is csendre
intik, magukban sajnálkoznak, talán félelmet is éreznek: ma ő, holnap én. Ki tudja,
hány mindenszentekkor gyújthatunk még
gyertyát? Ki tudja, egy év múlva hány krizantémcsokorral többet kell majd a temetőbe vinnünk?
A mindenszentek és halottak napja hangulata napokkal előbb rám telepedik. Készülök én is. Szép ilyenkor a temető a pislákoló mécsesekkel, már amennyire az elmúlás
szimbóluma egyáltalán szép lehet. Együtt lá-

togatjuk meg az eltávozottakat, az egész család. A tizennégy éves lányom felnőttes meghatottsággal rendezgeti a koszorúkat, és fegyelmezi a meglepően csendesen, mécsesek
meggyújtási sorrendjén vitatkozó öccseit. A
középsőm egy-egy sírkő története után érdeklődik, a kicsi pedig az iránt, hogy mikor
megyünk végre haza. Sok a halottunk, hoszszú a sétánk.
Mindig nehezen hagyom ott a sötétben, hidegben egykor volt szeretteimet, ilyenkor
még jobban fáj utánuk a szívem. Visszavisszanézek, még integetnék is. Este, amikor
a rokonok hazamennek, és a csintalan gyerekek is az igazak álmát alusszák már, a temető visszanyeri hétköznapi csendjét. Kilopódzok a sírokhoz – már csak magunk vagyunk: a halottaim és én. A krizantémok
között pislákoló gyertyák fényében keresem
a lelküket.
Sólya Emma
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A könyvekről

A kertben teszek-veszek. Lenyűgöznek a falevelek színei, meg ez az egész természetellenesen meleg november. Értem, hogy ezek
a szabálytalanul változó évszakok nem hoznak megnyugvást embernek, állatnak, növénynek sem, mégis minden érzékenységem a már-már forró őszi meleg felé fordul.
Gereblyézek, tömöm a zsákokat, meg-megállok, ezek a színek apró üzenetek a reménykedő világból – gondolom. Sötétedik már,
amikor leülök írni, a ház hideg. Beszélgetni kezdek önmagammal, az emlékeimmel.
A kedves ősz költözik a szobámba: az erős,
a nyarat karjaiban tartó, a közelítő télben is
meleget adó ősz.
A családnak kiutalt újvárosi tanácsi bérlakásnak is csak a kertje volt érdekes. Hatalmas gazos terület, akkora, hogy ötéves koromban nem látszottam ki a gyomok közül.
A ház nem tetszett. A sarkon állt, mindenki belátott az udvarba, és valami életidegen
rózsaszín színe volt. Szavakkal, terekkel volt
tele, amikkel addig nem találkoztam – főzőfülke, hálófülke –, meg idegen bútorokkal:
fotel, szekrénysor, lakkozott dohányzóasztal. A nagyszüleim a város másik felén maradtak. Nem tudtam, mi történik velem: az
Akác utcában a szüleim után sírtam, az újvárosban a nagyszüleim hiányoztak. Egy napon fel is kaptam a háromkerekű biciklimre, és megszökni készültem a dáliás udvarú
házba. Egészen az utcasarokig jutottam, onnan felrepedt ajakkal vitt haza Kollár Tóni
bácsi. Aztán teltek a napok, hetek, hónapok,
évek, és én lassan megszoktam az új életünket. Nagyapám Páskom felé betért néha hozzánk, szerette édesanyám bablevesét. Került
egy Camping biciklire is, később azzal jártam a várost, „mentem fel” a nagyszüleimhez. Dolog aztán hosszú évekig adódott az új
ház körül – minden évszakban. Korán kezdtem segíteni a szüleimnek, emlékeim – és az
ő emlékeik – szerint valamikor óvodás koromban, amikor egy szürke kis sámlira állva
kézzel mostam ki a fehérneműket. Akadtak
titkok az újvárosi házban is. Például a könyvek, melyekből kevés volt. Édesapám korán,
tragikus balesetben meghalt testvéréé voltak,
és a költözés során hozzánk kerültek. Olvasni nem tudtam, először csak nézegettem, forgattam az Olcsó Könyvtár egy Shakespeare
kötetét, meg valami Kaffka Margit regényt.
Nagy talány volt számomra a két könyv érdekes grafikája, az apró betűk. Aztán megta-

Fotó: Tell Edit

„Az emlékezésnek is van éghajlata, flórája és faunája. Ez az éghajlat egyáltalán nem mérsékelt. Telítve van végletekkel. Az igazi ősz soha nem az, amelyet éppen megélünk, hanem
az a másik, aranyfürtös, halálra érett és csodálatos, melyre egy tavasszal emlékezünk.”
Márai Sándor
nultam olvasni, és mesekönyvek hiányában
betűzgetni kezdtem a megtalált könyveket.
Egy dolgot azért érzékeltem: vannak mesék,
elbeszélések, melyeket jobban értek, mint a
korai olvasmányaimat. Ugyanis esténként a
Kossuth rádiós esti mesét gyakran hallgattam, és rádiójátékokat is, később pedig a kis
Kékesen találkoztam a nekem, az életkoromnak való szövegekkel. Közben úgy alakult,
hogy – hiába voltam csupán 8-10 éves –
egyre több dolog akadt a háztartásban és
az udvaron. Segítettem a szüleimnek ahol
és amiben csak tudtam: megtanultam áztatott, zsíros kukoricával kacsát tömni, csirkét pucolni, takarítani, vasalni – idejekorán. S a szüleim, amikor tehették, könyvet
vettek nekem jutalomképpen. Így jutottam
hozzá – a hagyatékból származó örökségem mellé – életem első nagyalakú mesekönyvéhez (A háromágú tölgyfa tündére
volt a címe), melybe édesapám bejegyezte az alkalmat és a dátumot is. Ugyanebben
az évben kaptam meg életem első saját verseskötetét is az úttörőavatásomra, a Művelt
Nép Könyvterjesztő Vállalat egy utcai árusánál Ady Endre összes verseit.

Ülök a házban, magam vagyok. Nézegetem a mesekönyvet, minden rajzára emlékszem. A mesék a magyar népmesék
legszebbjei. Kormos István, egyik legkedvesebb költőm válogatása. Egészen besötétedik, megkeresem az Ady kötetet. Újraélem a dátumokat: a telet, a tavaszt. Újra
látom magam a kiskonyhában, az udvaron, ahogy a szüleimmel felfűzzük a kertben termett fűszerpaprikát, káposztát reszelünk, savanyítunk télire, ahogy diót
törünk. Esténként sokáig ülünk a konyhában, rádiót hallgatunk, kora este teszünk
utoljára a tűzre, és mielőtt egészen kihűlne a konyha, a szobába megyünk. Titokban az új mesekönyvemet olvasom, aztán
nyakig betakarózom, az olajkályha gyorsan ad meleget, és még gyorsabban hűl ki
a szoba, ha kikapcsoljuk. A májusban kapott Ady kötetet is rongyosra olvastam. Itt
vannak előttem az asztalon. Holnap reggel újra kimegyek a kertbe. Gyűjtöm a faleveleket, megmetszem a málnát, aztán elolvasok egy népmesét, és néhány Ady verset, köztük A menekülő Életet.
Tell Edit
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Pályázatot hirdet az értéktár bizottság
A helyi értéktárak feladata a településen fellelhető értékek azonosítása, számbavétele.
A Paksi Települési Értéktár Bizottság 46 helyi értéket tart számon. Büszkeségeink közül 45-öt megyei értékké nyilvánítottak, egy
pedig elnyerte a tolnaikum címet is. Ezekről a város honlapján lehet tájékozódni.
Természeti kincseink, építészeti, kulturális örökségünk, egyedülálló műszaki értékeink, élsportolóink eredményei ismeretében méltán érezzük gazdagnak örökségünket. Ám abban is biztosak vagyunk, hogy
sok olyan téma rejlik még a környezetünkben, amelyek egyediségük, kiválóságuk
okán méltóak arra, hogy alaposabban megismerjük, és megőrizzük utódainknak is.
Ezért a bizottság felhívással fordul a helyi értékek iránt elkötelezett paksi lakosokhoz –
gyűjtőkhöz, lelkes helytörténészekhez, tudományos kutató munkát végző pedagógusokhoz, diákokhoz, minden érdeklődő
paksi polgárhoz –, akik szívesen közreműködnek a település múltjának és jelenének
alaposabb megismerésében, megismertetésében. Olyan szellemi vagy tárgyi, személyhez, eseményhez, alkotótevékenységhez, tudáshoz, hagyományhoz, tájhoz, élővilághoz,
a város történetéhez stb. kapcsolódó, jelentősnek vagy érdekesnek ítélt témák kutatására és dokumentálására buzdítjuk őket,
amelyek új tartalmakkal tölthetik meg ér-
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Fotó: Molnár Gyula

tékeink tárát, az arra érdemesek a későbbiekben bekerülhetnek a helyi, azt követően pedig a megyei értéktárba. A kutatást
bármely hiteles forrás szolgálhatja. A kutató, alkotó munkában igény esetén segítséget nyújtanak a Paksi Városi Múzeum, valamint a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár helytörténeti részlegének munkatársai.
A pályamunkákat 2019. március 1-jéig lehet eljuttatni postai úton a bizottság tagjaihoz, valamint e-mail-ben az ertektar@
paks.hu e-mail címre. Terjedelmi megkötés nincs. A beérkező pályaműveket a bi-

zottság szakemberek bevonásával értékeli
és díjazza. A nyertes pályázókat és pályázatokat a 2019 áprilisában először megrendezendő helyi értékek napján mutatjuk
majd be. A bizottság lehetőséget biztosít a
díjazott pályaművek publikálására. A pályázat lebonyolítója a Paksi Közművelődési Nonprofit Kft. A részletes pályázati felhívás megtalálható a paks.hu honlapon, valamint elérhető Paks oktatási és kulturális
intézményeiben.
Bodor Éva
a Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke

Pakson rendezik az országos fesztivált
Fotó: Molnár Gyula/archív

A Magyarországi Német Ének-,
Zene- és Tánckarok Országos Tanácsa, azaz a LANDESRAT minden évben országos fesztivált rendez a hazai német kultúrcsoportok számára rotációs rendszerben,

idén a zenekarok voltak soron. A
paksi Roger Schilling Fúvószenekar Szekszárdon lépett színpadra a Dél-dunántúli előválogatón,
és kiemelt arany minősítést ért el,
adtuk hírül áprilisban. Arról is be-

számoltunk akkor, hogy az előválogatók után megtartják a Fúvószenekarok VIII. Országos Fesztiváljának döntőjét, ahol azok a
hazai német kultúrcsoportok vehetnek részt, akik a területi minősítő versenyeken a legjobb eredményt érik el.
Ez a program ebben az esztendőben Pakson lesz november 11én. A versenyprogram 10 órakor
kezdődik a Csengey Dénes Kulturális Központban, a gálaprogram és díjátadó pedig 14.45-kor.
A rendezvény nyitott, de a versenyprogram ideje alatt csak az
emeleti bejáratokon engedik be a
közönséget a színházterembe fellépési szünetekben.
A gálán a meghívott Landesrat
tagcsoportok sorában fellép az
Intermelodi kórus Szederkényből,

a Németkéri Német Nemzetiségi Tánccsoport és a LANDESRAT
Harmonika zenekar, a fúvószenekarok gálaprogramján pedig a Vecsési Hagyományőrző Zeneegyesület, a Szomódi Fúvószenekar, a
Die Neun Branauer Musikanten,
az Alte Kameraden Fúvószenekar
Mecseknádasdról, a Roger Schilling Fúvószenekar Paksról és a
Véméndi Fúvószenekar. A hivatalos programot követően, várhatóan 17.45-től a Roger Schilling Zenekar tánczenével szórakoztatja a
közönséget.
A szervező a LANDESRAT, a
megvalósításban közreműködik a
Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat, a Roger Schilling Fúvószenekar és a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület
tagjai.
-gyöngy-
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A környezeti nevelés áll a fókuszban
Mozogjunk, énekeljünk, kutakodjunk közös ég alatt címmel újabb
nemzetközi együttműködésben
vesz részt a Paksi Benedek Elek
Óvoda, mégpedig a projekt koordinátoraként. Ez alkalommal
spanyol, finn, svéd, török és
lett partnerintézménnyel dolgoznak együtt. A cél, hogy az
óvodapedagógusok megismerjenek olyan új módszereket, technikákat, amelyek alkalmazásával
bővíthetik az óvodás gyermekek
természeti nevelésével kapcsolatos ismereteiket. Az első szakmai
találkozót Pakson tartották október 16. és 19. között. A vendégkollégák ízelítőt kaptak a helyi
látnivalókból, és Pécsre is ellátogattak, de a program oroszlánrésze természetesen a szakmai munkáról szólt. A partnerintézmények elkészítették a
végleges munkatervet, valamint

Fotó: TelePaks

intézménylátogatáson ismerhették meg a vendégek a Paksi Benedek Elek Óvoda tagintézményeiben végzett munkát, különös tekintettel az erdő szerepére
a környezeti nevelésben, merthogy ez volt a paksiak válasz-

tott témája. Az utolsó napon a
Cseresznyés Pajtában egy mese
alapján kialakított akadálypályán mentek végig közösen a helyi és vendégszakemberek, gyerekek, szülők. Ezt követően az
óvodapedagógusok a Cseresz-

nyéskert Erdei Iskolában zárták a találkozót, ahol a vendéglátók maguk által készített ételekkel adtak ízelítőt a magyar
gasztronómiából. A következő meeting Lettországban lesz,
ahol a környezeti nevelésben
megjelenő zenei nevelést mutatják be, aztán Spanyolország
következik, ahol a környezeti nevelés és a víz elemei lesz a
téma, Svédországban egy Montessori-óvoda mutatja be a környezeti nevelés területén alkalmazott gyakorlatát, aztán
ellátogatnak a finnországi partnerintézményhez Loviisába, végül pedig 2020 tavaszán Törökországban zárják a projektet,
aminek koordinátori feladataira a Paksi Benedek Elek Óvoda 24 ezer euró pályázati támogatást nyert az Erasmus+ programban.
Kohl Gy.

Huszonkettedszer regéltek a diákok
Fotó: Molnár Gyula

Sok versenyző megnevettette a hallgatóságot meséjével a városi könyvtárban, a huszonkettedik Regélőn, amely rendezvény ettől az évtől a népmesemondó verseny helyett
a népmeseünnep nevet viseli. – A versengés helyett azt szeretnénk erősíteni a gyermekekben, hogy mesét mondani és hallgatni jó dolog, ezért változtattuk meg a program nevét – tájékoztatott Pumerscheinné

Bedekovity Zóra. A Paksi Pákolitz István
Városi Könyvtár igazgatója azt is elmondta, hogy idén harminc gyermek jelentkezett előzetesen. A Regélőre kilenc iskolából, köztük vidéki intézményekből is érkeztek alsó és felső tagozatos diákok, akiknek
rövid, maximum öt perces mesével kellett
készülniük. A produkciókat a zsűri aszerint
értékelte, hogy a gyermekek mennyire tud-

ták szabadon, minél nagyobb átéléssel elmondani meséjüket. Az alsó tagozatosoknál
a zsűri tagja volt Gutai Júlia nyugalmazott
könyvtáros, Mezősi Árpád, a rendezvény ötletgazdája, valamint Csernik Szende lábbábos, székely mesemondó, aki a megmérettetés végén jutalmul mesét mondott a gyermekeknek. A felső tagozatosok mesemondását
Gutai István, Gyulainé Cserenyecz Katalin
és Gazdag-Fejes Margit értékelte. Az alsó tagozatos mesemondók közül ketten arany-,
hárman ezüst- és szintén hárman bronzminősítést értek el. Aranyminősítést Kövesdi Kata és Bálint Fanni (Dunaföldvári Beszédes József Általános Iskola) kaptak. Különdíjat Simon Levente (Györkönyi Német
Nemzetiségi Általános Iskola), Markovits
Milán (Nagydorogi Széchényi S. Általános
Iskola) és Pataki Anna (Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola) vihettek haza. A felső
tagozatos mesemondók közül ketten arany-,
négyen ezüst- és nyolcan bronzminősítést
értek el. Aranyminősítést kapott Gősi Gabriella (Nagydorogi Széchényi S. Általános
Iskola) és Tóth Róbert (Gerjeni Református
Iskola és Óvoda). A rendezvényről egy gyermek sem távozott üres kézzel, mindenki kapott jutalomkönyvet.
-hanna-
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Könyvjelző: Előkészületben A paksi
óvodák története
Fotó: Molnár Gyula

A települési könyvtárak hagyományos tennivalói közé tartozik
a helyismereti dokumentumok
beszerzése és a helyi alkotók támogatása. A könyvtár nemcsak
a könyvek tárháza, hanem új
könyvek előállítója is lehet, sok
bibliotéka végez is kiadói tevékenységet. A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár fennállásának 50. évfordulója alkalmából adta ki a Hiador-sorozat első
kötetét, a Kézírást. A sorozat-

ban eddig kilenc könyv és egy
CD jelent meg (bővebben Gutai István: A Hiador-sorozatról.
In.: Paksi Tükör, XXV. évfolyam,
2. szám, p. 25-35.). Tudományos
igényű, a város és környékének
helytörténetét bemutató kéziratok megjelentetését támogatja
a könyvtár. Ez nem csupán önálló tevékenységként képzelhető el, legyen szó akár egy kulturális intézmény által meghirdetett felhívásról, akár egy már

elkészült kézirat felkarolásáról,
vagy egy közösségi kezdeményezés megvalósulásának előmozdításáról, minden könyvtár
számára előnyös lehetőségeihez
mérten közreműködni, hiszen
sikeres együttműködés esetén
gyűjteménye hiánypótló művel
is gazdagodhat. A könyvtár által
nyújtott segítség számos formában megvalósulhat. A könyvtárosok megkönnyíthetik a szerző
számára a szükséges nyomta-
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tott és digitalizált források elérését, megteremthetik a rendszeres
műhelymunka feltételeit, tanácsokkal láthatják el a szerzőt. A
könyvtár partnerkapcsolatai révén egyengetheti a kézirat útját,
hiszen nemcsak a kötetet összeállító szerkesztőre, a szöveget javító korrektorra, szakkönyv esetén a tartalmat ellenőrző lektorra, a borítót elkészítő grafikusra
van szükség, hanem a kivitelezést elvégző nyomdára is. A közösségi média nyújtotta lehetőségek ellenére a szerzővel való
személyes találkozás még mindig nagy jelentőséggel bír az érdeklődők számára, ezért a mai
napig érdemes könyvtári könyvbemutatót, író-olvasó találkozót
szervezni a megjelenés alkalmából. 2019-ben egy hiánypótló
kötetet tervez kiadni a paksi városi könyvtár. Krasznai Ivánné a
paksi óvodák történetét dolgozza fel. A szerző november 5-én
a Helytörténeti Klub következő
programján mutatta be eddigi
kutatásának eredményét. Ha valakinek a korai időkből van fotója, egy-egy története, fel tud
idézni emlékeket, adatokat, kérik, hogy keresse meg a szerzőt,
vagy látogasson el a könyvtárba.
Pumerscheinné Bedekovity Zóra,
Takács Gyula

Minőségi tartós élet
A sorozat előző részében a gyógyító pakolásokkal foglalkoztunk, most ezt a témát folytatjuk. Bizonyára sokan tudják, hogy megfázás, köhögés esetén alkalmazható természetes
módszer a hagymatea fogyasztása. A vöröshagyma azonban nemcsak erre használható. Ha a hálószobába tesznek az ágy mellé egy
félbevágott hagymát éjszakára, összegyűjti
a baktériumokat, vírusokat. Az így felhasznált vöröshagymát mindenképpen dobják
ki. A megfázás borzongással, fejfájással, orrfolyással kezdődik. Ezeket a tüneteket enyhíti
a hagymás borogatás. Hámozzanak meg egy
bio vöröshagymát, negyedeljék fel, majd vá-

lasszák szét a rétegeit, amelyeket helyezzenek
a domború felükkel egy papírzsebkendőre
vagy konyhai törlőpapírra. Hajtogassák össze
csomaggá, majd enyhén törjék össze, hogy a
hagyma értékes hatóanyagai kioldódjanak.
Ahhoz, hogy ezek ténylegesen be tudjanak
jutni a szervezetbe, kicsit fel kell melegíteni
a csomagot, amihez használható két melegítő palack, ha nincsen, akkor pedig tegyék egy
fazék aljába, fedjék le és pár perc alatt a tűzhelyen melegítsék át. Radiátoron vagy mikrohullámú sütőben ne melegítsék, mert a hatóanyagok elillannak, ráadásul hagymaszag
fog terjengeni az egész lakásban. A felmelegí-

tett csomagot tegyék a beteg talpára, és húzzanak rá zoknit. A pakolás a reflexpontokon
keresztül hat a szervezetre, illetve a talpon keresztül felszívódnak a hagymában lévő hatóanyagok. Ha fülfájásról is szó van, a fülre is
tegyenek ilyen pakolást, tekerjék körbe sállal,
de rögzíthető sapkával vagy homlokpánttal is
a „hagymacsomag”. Naponta egyszer érdemes a hagymapakolást alkalmazni, körülbelül húsz percig kell fent hagyni, majd letisztítani a fület, talpat. Hároméves kor alatti gyermeknél nem szabad használni, mert a kisebb
gyerekek bőre még nagyon érzékeny.
Nagyné Szalai Melinda
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Ismét játszik az ASE Nyolcadik helyen áll
a megye háromban a PFC a bajnokságban
Közel húsz év után ismét indított felnőttférfi-csapatot az Atomerőmű SE labdarúgó szakosztálya. 1999-ben még az NB II.ben, 2018-ban a Tolna megyei
harmadosztályban indult a piros-kék klub, a pauza ideje alatt
az ASE mint utánpótlásnevelő
egyesület szerepelt. A Gyönk elleni mérkőzés már a 10. összecsapása volt az Atomosoknak a szezonban, az első 9 meccsen 9 győzelem, 47 rúgott és mindössze 8
kapott gól volt a mérlegük. Az ellenfél Gyönk a második helyen
állt, így igazi rangadót láthatott
a publikum Pakson. A félidőben
1:0-ra vezetett az ASE Nagy Dávid második percben szerzett találatával. A második játékrész derekán Orosz József edző-szakosztályvezető remekül cserélt, Krepsz
Krisztián a 70. és a 84. percben is
meghálálta a belé vetett bizalmat.
A két találat között Fejes Zoltán
megszerezte szezonbeli 22. gólját, amivel az 50 éves támadó toronymagasan vezeti a mesterlövészek listáját. Az 5:0-s végeredményt Tóth Roland állította be,
a vendégjátékos a hajrában saját
kapujába juttatta a labdát. – Az,
hogy ennyi gólt szereztem már
ebben a sorozatban, a csapat érdeme. Itt mindenki egyformán értékes, örülünk, hogy ennek a klubnak a színeiben pályára léphetünk
– mondta Fejes Zoltán, az ASE já-
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tékosa. Az újraindulás gondolata
négy éve fogalmazódott meg, azóta a jelenlegi keret tagjai folyamatosan arról álmodoztak, hogy
egyszer a piros-kék egyesület színeiben fussanak ki tétmérkőzésen
a Gesztenyés úti sporttelep centerpályájára. Az álomból a nyáron
valóság lett, a 30 fős társaság heti
két tréninggel készül a keleti csoport meccseire. – A keret gerincét
az atomerőműben dolgozó futballszeretők és korábban itt nevelkedett játékosok alkotják, a rutint
többek között Buzás Attila, Fejes
Zoltán, Erdélyi Péter, Radics Attila és jómagam képviseljük, mindenki amatőr státuszban van. A
megye kettes bajnokságban való
részvétel egyelőre távolinak tűnik,
a megyei szövetség szabályrendszere szerint ott már ifjúsági csapatot is indítani kell, ami akadálya
lehet a feljutásnak. Az osztályváltással egyelőre nem foglalkozunk,
örülünk az újraalakulásnak és a
győztes meccseknek – összegzett
Orosz József, az Atomerőmű SE
vezetőedzője, a labdarúgó szakosztály vezetője. Az ASE a legutóbbi fordulóban Németkéren a
Gyapa Derbi SE ellen 6:2-re diadalmaskodott, és továbbra is vezetik a megyei harmadosztály keleti csoportját. Az ASE legközelebb
november 10-én Kajdacson vendégszerepel, az összecsapás 13.30kor kezdődik.
Faller G.

Legutóbbi megjelenésünk óta
három bajnoki és egy Magyar
Kupa mérkőzésen lépett pályára a Paksi FC labdarúgócsapata. Csertői Aurél együttese az
OTP Bank Ligában a tizenegyedik játéknapon Debrecenben
vendégszerepelt, és egy kilencvenharmadik percben kapott
gól eredményeként 2:1-es vereséget szenvedett. A bajnokság
harmadánál így tizenhat ponttal a tabella hetedik helyén álltak a zöld-fehérek. A következő fordulóban a MezőkövesdZsóry FC látogatott a Fehérvári
úti stadionba, az összecsapást
2:1-re a Paksi FC nyerte, a paksi gólokat Hahn János és Gévay
Zsolt szerezték. Legutóbb ismét hazai környezetben léptek
pályára a zöld-fehérek, és 4:0-s
vereséget szenvedtek a regnáló
bajnok Mol Vidi FC-től. – Megalázó vereség volt a játék képe
alapján. Az eredmény még hízelgő is számunkra. Az elején
bealudtunk, a Vidi játszotta a
futó focit, mi meg az álló focit. Nem vettük fel a ritmust,

sajnos sima meccs volt – nyilatkozta a mérkőzést követően Csertői Aurél, a paksi csapat vezetőedzője. A bajnokságban a Paksi FC a tizenharmadik
fordulót követően tizenkilenc
ponttal a tabella nyolcadik helyén áll. A Magyar Kupában is
rendeztek fordulót az elmúlt
napokban, a zöld-fehérek az
NB II.-es Csákvár otthonában
futballoztak és 2:1-re diadalmaskodtak. – Egy nagyon kulturált, jó futballt játszó fiatal
NB II.-es csapatot sikerült legyőznünk. A második félidőben
mutatott játékunk alapján megérdemelten jutottunk tovább –
összegzett Csertői Aurél a lefújás
után. A gárda a legjobb tizenhat
közé jutást a szintén másodosztályban szereplő Siófok ellen vívhatja ki, a Balaton fővárosában az
összecsapást december 5-én rendezik. Az OTP Bank Ligában a
Paksi FC legközelebb a Budapest Honvéd együttesét fogadja, a mérkőzés november 10-én
lesz 17 órától.
Faller Gábor

TEIT

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

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

Szakács- és felszolgálótanulók
jelentkezését várjuk
gyakorlati képzésre.

Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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A gyermekekért
sportolnak
A futáson 882-en, a kerékpáros
próbán 637-en vettek részt az immár hagyományos Fuss, ússz, kerékpározz a gyermekedért! programsorozatban a Paksi Sportegyesület szabadidő szakosztályának
szervezésében. Az első alkalomra az ürgemezei szabadidőparkba várták a résztvevőket. – Az ovisoknak a futópályán két kis kört
kellett teljesíteniük, a kisiskolásoknak ugyanitt négyet kellett lekocogniuk. A felsősök, illetve a
felnőttek a cseresznyési bekötőútig futottak – mondta el Rostané
Katona Katalin főszervező. A kerékpáros próba rajtja a gyógyászati központ mögötti parkoló
volt. A részvevők rendőri biztosítás mellett a 6-os számú főúton
áthaladva a Duna töltésen egészen az ASE csónakházig teker-

tek, a nevezett óvodákat, iskolákat időben egymástól elcsúsztatva
rajtoltatták. Az egyes fordulókban
előírt táv teljesítése után lehetett
regisztrálni, amit fontos volt megtenni, hiszen a versenysorozat lényege, hogy az adott intézményből minél többen részt vegyenek
a próbákon, ez dönti el a helyezéseket. Az utolsó próba az úszás
lesz november 17-én. A tanuszodában a vizes közeggel ismerkedőket játékos ügyességi feladatokkal várják, míg az úszni tudók a
25 méteres medencében teljesíthetik a meghatározott távokat. A
programra az összes paksi óvoda
és általános iskola nevezett. A dobogós helyen végző óvodák és iskolák esetében is 750 ezer forint
összértékben osztanak ki sportszervásárlási-utalványokat. -fg-

TEMETKEZÉS

Akadozik még
a gépezet
Három bajnoki mérkőzést játszott lapunk előző megjelenése óta az ASE NB I/A-as férfi
kosárlabdacsapata. A mérleg
egy győzelem, két vereség.
Hazai pályán fogadták Rujákék
a szombathelyi Falcot. A mérkőzés pikantériája volt, hogy az
előző pontvadászat ezüstérmesének vezetőedzője, Szrecsko
Szekulovics már a paksi csapatot dirigálja. Hullámzó volt a játék sok hibával tarkítva, a vendégek valamivel koncentráltabban játszottak. Egy nyerhető
mérkőzést engedett ki a kezéből az ASE. Atomerőmű SE –
Falco-Vulcano Energia KC 7582 (13-21, 27-17, 13-23, 22-21).
Az ötödik fordulóban a bajnokcsapat otthonába látogatott a

Sport

paksi csapat, és a rossz dobószázalék ellenére harminc percig tartotta a lépést. Az első negyed után bokasérülést szenvedett Ruják kiválása miatt a
végjátékban már a nagyobb rotációval bíró Olaj akarata érvényesült. Szolnoki Olaj KK –
Atomerőmű SE 94-77 (28-19,
19-28, 18-17, 29-13).
A Gesztenyés úton játszotta első novemberi mérkőzését az ASE a gyengélkedő Kaposvár ellen. A félidőre szerzett
14 pontos előny épphogy elég
lett a végére, egy már megnyert
mérkőzést tettek izgalmassá a
paksi legények. ASE – Kaposvári KK 83-81 (27-20, 20-13,
21-30, 15-18). Lapunk megjelenésének hétvégéjén Sopronban
játszik az ASE.
-joko-

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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Sakkolimpia – sikerek és nehézségek
A grúziai Batumiban rendezték
szeptember 23. és október 6. között a 43. nyílt, és 28. női sakkolimpiát. A viadalon részt vett
az Atomerőmű SE két nagymestere is, Berkes Ferenc a férfi válogatott játékosaként, Papp Gábor pedig a női válogatott szövetségi kapitányaként. A férfiak
a csalódást keltő 18. helyen végeztek, míg a nők kellemes meglepetésre ötödikként zárták az
olimpiát. A két nagymester a
következőképpen látta az eseményeket. Berkes Ferenc: A játékomat, teljesítményemet kimondottan jónak tartom, mert
rengeteg alulértékelt ellenfelem
volt, akik messze erősebbek voltak az élőpontszámuknál. A középjátékban szinte mindenkit
túljátszottam, harcosan és összeszedetten küzdöttem. A franciák
elleni vereség nagyon fájt, mert
az időzavarban azért tértem ki
a forszírt döntetlenből, mert a
csapat vesztésre állt, így belehajszoltam magam egy cseppet sem megérdemelt vereségbe. Általánosságban elmondható, hogy a 75%-os egyéni
teljesítményt (10 mérkőzés, 6
győzelem, 3 döntetlen, 1 vereség, a szerk.) a verseny előtt
szó nélkül aláírtam volna. Sajnos a rajtnál beragadtunk, a
taktikai táblasorrend a 2. táblán Erdős Viktorral és a 3. táblán Gledura Benjáminnal balul
sült el, Lékó Péteren és Almási
Zoltánon érződött a játékhiány, és nem volt a csapat tagja
a legerősebb játékosunk, Rapport Richárd. Negatívan befolyásolta a csapat teljesítményét az is, hogy ez volt a legrosszabbul szervezett olimpia,
amin eddig részt vettem. A versenyterem méltatlan volt egy
sakkolimpiához. Mindezt öszszegezve megállapítható, hogy
rengeteg nüansz összeadódott, és ebből született az elvártnál halványabb eredmény.
Az olimpia után Almási Zoltán a közösségi portálon nem
csak a játékosokat hibáztatta a gyenge szereplésért. Ber-

Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció

kes Ferenc ehhez a következőket fűzte hozzá: Almási Zoltán
Facebook-bejegyzése bonyolult kérdés. Nagyon sok mindenben egyetértek vele, de néhány kulcsfontosságú területen szeretnék pontosítani. Az
időzítés rossz volt. Hibás döntés volt összemosni a sakkszövetség gyenge és szakmaiatlan
hozzáállását a kormány sportpolitikájával. Korábban is voltak a magyar sakkban ínséges idők, egy profi sportolónak ezeket bizonyos keretek
között kezelnie kell. Nekem ez
esetben szerencsém volt, mert
a Paksi Atomerűmű SE végig
maximálisan mellettem állt,
igyekezett enyhíteni a felmerülő problémákat.

magyar bajnokságban eddig
egy ezüst és egy bronz a legjobb eredménye, a paksi csapattal a bajnokságban nyolcszoros
ezüst- és nyolcszoros bronzérmes. A női válogatottnál először segédedzőként dolgozott,
2016-tól szövetségi kapitány.
Az ezzel járó feladatokról kérdeztük. Papp Gábor: A szövetségi kapitányi pozíció nagyon
összetett, a feladat nem csak
abból áll, hogy a világversenyek
alatt irányítom, összerakom a
csapatot, hanem a vezetőedzői
feladatokat is én látom el. Ez
gyakorlatilag azt jelenti, hogy
év közben személyesen tartom
az edzőtáborokat a női válogatottnak, illetve a világversenyek alatt én készítem fel őket

Almási Zoltán, a magyar sakkválogatott doyenje, a balul sikerült olimpiai szereplésért a Facebook-on megjelent posztjában a
sportágat övező körülményeket is felelőssé tette. Többek között
leírja: a Sakkszövetség annyira jól lobbizott az érdekükben, hogy
egész évben nem volt fizetésük, az olimpiára pedig nem szereztek támogatást. Nem volt hatékonyabb a Magyar Olimpiai Bizottság sem, amelyik nem utalta át a beígért támogatást.
Papp Gábor 24 éve került az
ASE-hoz, hatszoros korosztályos magyar bajnok, Európabajnoki második és világbajnoki ötödik helyezett. A felnőtt

szakmailag a játszmára. Ezenkívül nagy részben én irányítom a női válogatott verseny- és
edzésprogramját is. Szövetségi
kapitányként két cél vezérel. Az

egyik az olimpiai érem a csapattal. Két éve Bakuban nem
sok választott el minket ettől, hiszen ha az utolsó fordulóban nyerünk, akkor miénk
a bronzérem. Idén Batumiban
karnyújtásnyira voltunk tőle,
de az érmes esélyeink a 9. fordulóban az USA elleni vereséggel szertefoszlottak. Bízom
benne, hogy lesz még lehetőségünk érem közelébe kerülni. A
másik célom a női sakk fellendítése, visszaállítása méltó helyére. Itt is van mit tenni. Különböző okok miatt több fontos
hiányzónk is volt az olimpián,
így ezzel a mondhatni tartalékos csapattal a kitűzött cél a tízbe kerülés volt (13. sorszámmal
indultunk). Nagyon büszke vagyok a csapat ötödik helyezésére, amire – bevallom őszintén
– még én sem számítottam, főleg azok után, hogy már a válogatott összeállítása és felkészítése sem volt problémamentes.
Az elvárást felülteljesítették a lányok, az ötödik hely óriási siker a női szakág számára. Végezetül Papp Gábor is elmondta véleményét Almási Zoltán
Facebook-posztjáról: Sajnos az
Almási Zoltán olimpikon által
felvetett problémák nem alaptalanok, a Magyar Sakkszövetség idén súlyos pénzügyi nehézségekkel küszködött, így sajnos egyik válogatott sem tudott
teljes csapattal kiutazni az olimpiára. A férfi csapatban Rapport Richárd volt a nagy hiányzó, nálunk pedig az évek óta
paksi színekben versenyző Vajda Szidónia és egyik ígéretes tehetségünk, Marjanovics Annamária segíthette volna tudásával a válogatottat. (Papp Petra
igazoltan hiányzott, egy hónapja adott életet első gyermekének.) Bízom benne, hogy a szövetség vezetői is belátják, hogy
ez az állapot nem tartható fenn,
és mindent megtesznek azért,
hogy a sakk az eredményeihez
és sikereihez méltó anyagi támogatásban részesüljön.
Kovács József

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

SZÉLHÁMOS

VÁGÓ ...
HALFAJTA

... PACINO

WEBER
OPERÁJA

FELTÉVE

TEXASI
VÁROS

KÖLTŐI
SÓHAJ
IVÓLÉ
MÁRKA

GÖRÖG
HEGYSÉG

FINNORSZÁG
AUTÓJELE

SZÍNÉSZ
(OSZKÁR)
ZENESZERZŐ
(GYÖRGY)
KASSÁK
LAPJA VOLT

KIS TENGERÖBÖL

ŐSI
BIZONY

FÉRFINÉV

CICKAFARK!

ÉGTÁJ
RÖVIDEN
IKREK
CSILLAGKÉP

ELNEVEZ
MAJD

ELEKTRON
VERDI
HŐSNŐ
ELŐTAG:
ELŐ

ANNYI MINT
RÖVIDEN

AFRIKAI
ÁLLAM

... ONO

...-MOG
POLINÉZIAI
ÉTEL

2
ELLENÉRTÉK

TOVA
RÉGI
FÉRFINÉV

VÉS
HIVATAL
NÉMETÜL
PALÓC
GYÜMÖLCS

DÜLÖNGÉL
HAT
OLASZUL

Fotó: Babai István/archív

RÁTONYI
RÓBERT

TE ÉS ÉN

JÓESZŰ

SZÉNHIDROGÉN
... BABA
ÁRASZTÓ

AZ SZTK
ELŐDE

NEMESGÁZ
... GROS

KUTRICA

PRÁGAI
HELYESLÉS

CSÖVES
GÁZ

3

RIN ...
HÁROM
OROSZUL
... MAYALL
KOMIKUS V.

... STEP

HÓBORT

ELŐTAG:
TOJÁS

VÁROSRÉSZ!

GRAMM
AUTÓGÁZ

OLASZ
VÁROS

JOGVITA
NÉPIESEN

ANNO

KILO

EME
GYÓGYCUKORKA

CALVIN
KLEIN

FOGVÉDŐ
RÉTEG

TOLLFORGATÓ

MÓRICZ
REGÉNYE

VISÍT

ELŐTAG:
DALLAM

ELTÉRŐ

1

Megfejtésével egy ötezer forint
értékű utazási utalványt nyerhet a Ritália Travel felajánlásában.

☺

TESTRÉSZ

CSÓNAK
ROMÁN
AUTÓTÍPUS

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Hova szervez a Ritalia Travel egynapos autóbuszos utazást december 22-én?
A megfejtéseket november 16-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: Kernné Fricz Adrienn.
Gratulálunk!

