Hangyási Eszter nem képes, nem tud csak önmagáról beszélni, számára a
családdal értelmezhető múlt és jelen. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot,
mi újság?
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Költségvetés előtt: tervek és
igények az intézményekben
Február 20-án tárgyalja a képviselő-testület a 2019. évi költségvetésről szóló rendeletet. Paks polgármestere az ülés előtt találkozott oktatási és nevelési intézmények
vezetőivel, hogy felmérje a felújítási és beruházási igényeket és egyeztessen a tervekről.

Kiterjedt intézményhálózatot működtet a
paksi önkormányzat, tevékenységük színvonalának megtartására, emelésére, épületeik, eszközállományuk fejlesztésére minden esztendőben jelentős összegű forrást
biztosít. Az önkormányzati intézmények
a működési költségeket is tartalmazó éves
szakmai programjuk alapján dolgoznak,
melyet hónapokkal a költségvetés elfogadása előtt leadnak a fenntartónak. A nagyobb korszerűsítésekre a költségvetésben erre a célra elkülönített keretből biztosít forrást a képviselő-testület, a kisebbekre
az intézmények célzottan kapnak összeget
a munkatervükben megfogalmazott kéréseknek megfelelően. A fejlesztési igényekről a helyszínen is tájékozódva, az intézményvezetőkkel egyeztetett Szabó Péter.
Paks polgármestere elsőként a Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tagóvodájába látogatott el, majd a Vörösmarty utcai székhelyóvodában is járt. Mindkét intézményben az udvar teljes körű felújítására a Jövőnk
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány pályá-

Fotók: Molnár Gyula

zatán nyert támogatást az önkormányzat, és
saját forrást is biztosítania kell a városnak. A
kivitelezési szerződést azóta aláírták, a munkálatokat a ZO-BAU Építőipari Kft. végzi, a
határidő 2019. június 3. Az udvarokat, ahol
szükséges, ütőfelületként öntött gumiburkolattal látják el, és új udvari bútorokat, játékokat helyeznek ki. Stienerné Benedeczky
Anikó, a Paksi Napsugár Óvoda vezetője szerint négy tagóvodájukban eddig minden eszközigényt teljesített az önkormány-

zat, mindegyik jól felszerelt, az állagmegóvás
igényel folyamatos munkát. A Vörösmarty
utcai intézményben a homlokzat felújítása
idén megtörténik, a Munkácsy utcai épületre
2019-ben a tervek készülnek el erre a munkára – mondta a polgármester.
Szabó Péter a Paksi Benedek Elek Óvodában
is járt. Arról tájékoztatta Bosnyák Zoltánné intézményvezetőt, hogy az idei költségvetésben a Hétszínvirág tagóvodában a konyha teljes körű felújításának tervezésére különít el forrást a testület, és a Kishegyi, valamint
a Mesevár tagóvodákban nagyobb volumenű
felújítást tervez az önkormányzat egy újabb,
a kormánnyal kötendő megállapodás függvényében. A polgármester reméli, hogy a tárgyalások még idén tavasszal révbe érnek, és
ha megkapja az önkormányzat a támogatást,
elindulhat az intézmények rekonstrukciójának tervezése, majd a kivitelezés. Addig is ebben a két tagintézményben klímaberendezést
telepítenek az összes csoportszobába, és kétkét iroda klimatizálása is megtörténik.
A városvezető azt is elmondta, hogy a Bóbita
Bölcsőde, valamint a Kápolna utcai volt bölcsőde épületének korszerűsítése is szerepel az
önkormányzat céljai között, zajlik a felújítások előkészítése.
Bár az általános és középiskolákat már a
KLIK működteti, Szabó Péter fontosnak
tartja, hogy az önkormányzat továbbra is
gondját viselje a paksi intézményeknek. Ü

Közélet
Ü A polgármester Kovácsné Pál Krisztinával, a Paksi Bezerédj Általános Iskola igazgatójával is egyeztetett, a találkozón szó volt többek között az ebédlő megépítéséről. – Reményeink szerint megvalósul ez a nagy álmunk.
A beruházást követően sokkal gördülékenyebben folyna az étkezés, kulturált körülmények
között, néhány perc alatt elérhetővé válna az
ebédlő, ami az órarendkészítés szempontjából
is lényeges – mondta el az igazgatónő. A polgármester úgy tájékoztatott, hogy zajlanak az
épület tervezési munkálatai, az ehhez szükséges forrást a 2018-as költségvetésből biztosították. Ha elindítják a közbeszerzési eljárást, és
a kormánytól is megérkezik a várt támogatás,
akkor nyáron elindulhat az építkezés. Az iskola igazgatója szerint fontos lenne, hogy az alsó
tagozatos udvar, a kosár-, valamint a futballpálya és a dzsúdóterem is megújuljon. A polgármester ígérete szerint mindegyik kérést meg
fogják vizsgálni.
Az önkormányzat kormányzati támogatásból szeretné a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola teljes körű felújítását is megvalósítani. Az iskolaépület és az udvar átfogó rekonstrukciója azért is fontos, mert
a tervek szerint a Paks II. beruházás során
ideérkező munkavállalók gyermekeit ez az
intézmény fogadja majd. – Ezzel kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk a miniszterelnökséggel és Süli János tárca nélküli miniszterrel – emelte ki Szabó Péter. Ahogy
azt Antóni József Jánosnétól, a II. Rákóczi
iskola igazgatójától megtudtuk, az intézmény 1979-es átadása óta nem végeztek átfogó felújítást az épületen, ezért nagy szükség van a beruházásra.
A Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban hosszú
évek óta napirenden szerepel egy tornacsarnok megépítésének terve. Az önkormányzat
idén úgy döntött, hogy elkezdi a megvalósítás előkészítését, és több lehetőséget megvizsgáltak. Az a döntés született, hogy az intézmény udvarán épül majd meg a csarnok,
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melynek kivitelezésére ugyancsak kormányzati támogatásból remélnek forrást.
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár és
fiókintézményei korszerűsítésére az elmúlt
években jelentős összegű forrást biztosított
az önkormányzat. A felnőtt könyvtár homlokzatát 2014-ben újították fel, a Kincskereső
Gyermekkönyvtárt 2012-ben adták át. Idén
nagyobb felújítást nem terveznek, ahogy
a városi múzeumban sem, hiszen ez az intézmény is néhány éve öltözött új köntösbe,
amikor átköltözött a korszerűsített Deákházba – tudtuk meg a városvezetőtől.
A Csengey Dénes Kulturális Központ teljes körű rekonstrukciója is központi támogatásból valósul meg a tervek szerint. A halaszthatatlan felújításokat addig is elvégzik
az épületen, ahol átalakítás is zajlik idén. Az
épület tetejének szigetelésére a napokban írják alá a szerződést, és amint ez befejeződik, és megszűnik a beázás, elkezdődik egy
kamaramozi kialakítása. Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy az elképzelések
szerint egy 90 fős, 3D-s digitális techniká-
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val, többcsatornás hangrendszerrel működő
multiplex mozitermet alakítanak ki az emeleten lévő zöldteremben, amely felolvasóestek, előadások és egyéb rendezvények helyszínéül is szolgál majd.
Emelt szintű, demens és ápolási részleggel
bővül a Paksi Életfa Idősek Otthona, a beruházásnak köszönhetően újabb hatvan gondozott ellátását tudják biztosítani az intézményben. A meglévő épületben bővítik a mosodát, a konyhát, valamint a közösségi tereket.
Összenyitják a középső étkezőt és társalgót,
megszűnik a köztük lévő belső udvar, így a
régi főépület 70 négyzetméterrel nagyobb
lesz. Mindemellett itt kisebb műszaki, gépészeti és villamossági korszerűsítések is megvalósulnak. Paks polgármestere arról tájékoztatott, hogy a tervek elkészültek, jelenleg a közbeszerzési eljárás előkészítése zajlik,
amint lezárul, indul a kivitelezés. Az intézményből érkező valamennyi eszközigényre
idén is biztosítjuk a szükséges forrást – tette hozzá.
-wp- -dsz-
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Megkezdődik a városháza
energetikai korszerűsítése
Elkezdődik a városháza energetikai felújítása, a kivitelezésről szóló szerződést Szabó Péter
polgármester és a munkálatokat végző T-BUILD Építőipari
és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője, Tamás István írták alá.
A beruházás kapcsán utánanéztünk az épület történetének.
A Tolna Megyei Népújság 1981.
július 18-i számában megjelent
cikkben arról adtak hírt, hogy
„Paks új központjában megkezdődött a városi tanácsház építése: a felvonulás után hozzáláttak a cölöpalapok leveréséhez a
Tolna megyei Állami Építőipari Vállalat dolgozói. Jelenlegi helyén nagyon zsúfolt körülmények között dolgozik a tanács,
szükség van új épületre, és a további városfejlesztés is azt kívánja, hogy a tanácsi dolgozók
megfelelő létszámban, jó feltételek mellett végezhessék munkájukat”. Aztán 1984. szeptember
7-én arról tudósítottak, hogy:
„Tegnap délelőtt tíz órakor ünnepélyesen átadták a paksi Városi Tanács új székházát. […]
Paks város tanácselnöke, Dallos
Tibor köszöntötte a megjelenteket és röviden ismertette az új,
korszerű épület építésének körülményeit. Elmondta, hogy a
Tolna megyei Állami Építőipari
Vállalat jó munkát végezve, határidőre átadta a negyvenmillió
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forintos költséggel felépült tanácsházát. […] Az eddig szétszórtan, három helyen dolgozó
tanácsiak most korszerű körülmények között fogadhatják ügyfeleiket. A városi tanács épületében helyezték el 11 szervezet
és állomás harminc munkatársát is. Az ünnepséget követően a vendégek megtekintették
az épületet, melynek földszintjén összesen 17 helyiség és garázsok helyezkednek el. Az első
emeleten további 26 helyiség és
a vb-terem. A második emeleten 30 helyiség és a tárgyaló ka-

pott helyet, a harmadik emeleten a tervtár és raktár, valamint
még 14 iroda nyert elhelyezést.
Újdonság lesz Pakson az ügyfélszolgálati iroda, mely egy komplex szervezeti egységet képez,
ahol az ügyfelek a leggyakrabban fordulnak meg, és ami a lényeg, mindent egy helyen tudnak majd elintézni.”
Az energetikai felújítás kivitelezési szerződésének aláírásakor elhangzott, hogy átadása óta
nem végeztek az épületen nagyobb rekonstrukciót, az eltelt
több mint három évtized alatt
leromlott az állaga, már nem felel meg a kor követelményeinek.
A városháza energetikai célú rekonstrukciójára ezért még 2016ban pályázott az önkormányzat
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP),
és 209 millió forint támogatást
nyert. Azóta többször módosították a terveket, és a végleges
műszaki-szakmai tartalommal a
beruházás értéke 284 millió forintra módosult. A hiányzó öszszeget saját költségvetéséből biztosítja a város.

A végleges kiviteli terv az épület
energetikai felújításáról szól. A kivitelezéssel megbízott T-BUILD
Építőipari és Kereskedelmi Kft.
szakemberei kicserélik a külső
nyílászárókat, homlokzat- és tetőszigetelés készül, termosztatikus
radiátorszelepeket szerelnek fel,
valamint plusz napelemeket helyeznek el a tetőn, és az épület körül lévő járda is megújul.
– A beruházás megvalósulása
nagy öröm számomra, hiszen
ezzel két évtizedes adósságot
törlesztünk városunk polgárai felé. A munkálatok befejezése után egy olyan városházát avatunk majd fel, mely méltó egy
húszezres lakosú városhoz, Pakshoz – emelte ki a szerződés aláírásakor Szabó Péter. A polgármester úgy tájékoztatott, hogy a
felújítás ideje alatt az ügyfélfogadás változatlanul működik majd
a hivatalban. Tamás István, a
T-BUILD Kft. ügyvezetője azt
mondta, hogy amint az időjárás engedi, azonnal elkezdik a
kivitelezést, aminek befejezési
határideje augusztus vége.
Kohl Gy.
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Bordács József képviseli a 3-as körzetet
Fotó: Molnár Gyula

Lemondott képviselői megbízatásáról dr. Rujder Mária, Paks 3. sz. választókerület önkormányzati képviselője. A lemondás indoka hivatással összefüggő összeférhetetlenség,
ugyanis dr. Rujder Mária a jövőben a Belügyminisztérium hivatásos állományában folytatja munkáját. Időközi választás nem lesz,
mert a választási eljárási törvény szerint nem
lehet időközi választást tartani az általános
önkormányzati választás évében április 1-e és
a választás napja között. Ez azt jelenti, hogy a
választási bizottságnak – az előírt meghirde-

tési időt betartva – január 20-án volt utoljára lehetősége időközi választást kiírni az idei
évben. Dr. Rujder Mária képviselő lemondása miatt – törvényi kötelezettségének eleget téve – személyi változásokról határozott
szakbizottságokat érintően a képviselő-testület. A grémium úgy döntött, hogy a jogi,
ügyrendi és pénzügyi bizottságban Bordács
József, a humánpolitikai bizottságban pedig
Spiesz József váltja dr. Rujder Máriát. Az átszervezés érinti a városépítő bizottság összetételét is: Bordács József helyett Ulbert Sán-

dor tevékenykedik majd a bizottságban – tájékoztatott Szabó Péter, Paks polgármestere,
aki korábban azt mondta, hogy nem marad
ellátás nélkül a választókerület, az önkormányzat gondoskodik az ott élők érdekeinek
képviseletéről. A polgármester később sajtótájékoztatón jelentette be, hogy ezt a képviseletet Bordács József látja el az őszi önkormányzati választásig. – Sokan ismerik a körzetben lakók közül, ahol a korábbi években
komoly munkát végzett, a visszajelzések erről
pozitívak voltak – indokolta a polgármester,
miért döntött úgy, hogy Bordács Józsefet kéri
fel a feladatra. Bordács József azt mondta, szívén viseli a választókerület sorsát, amelyért
dolgozott már egyéni képviselőként, majd
dr. Rujder Máriával együttműködve szintén.
Hangsúlyozta, hogy a 3. számú választókerület Paks fontos területe, a város nyugati kapuja. – Az elmúlt tíz évre visszatekintve elmondható, hogy szépen fejlődött, jó néhány
utca megújult, és zajlik a stadionépítés, ami
által szintén szépül a környék, hiszen a körülötte lévő terek is megújulnak – fogalmazott. Arról is beszélt a sajtótájékoztatón, hogy
az idei képviselői keretet olyan fejlesztésekre
fordítja majd, amelyekre lakossági igény van.
Bordács József hozzátette, hogy az elérhetőségei a város honlapján megtalálhatók, a körzet lakosai keressék bizalommal.
Kohl Gyöngyi

A választási Az elkerülőútról volt szó
iroda döntött a lakossági fórumon
A helyi választási iroda vezetője határozatban
állapította meg, hogy a 2019-es önkormányzati képviselő-választáson Pakson megszerezhető mandátumok száma nyolc egyéni választókerületi és három kompenzációs listás mandátum. A választási eljárásról szóló törvény
szerint a helyi választási iroda vezetője az általános választás évében február 15-ig határozatban állapítja meg a képviselő-testület megválasztandó tagjainak számát. A központi
adatszolgáltatás értelmében Pakson a lakosság száma 2019. január 1-jén 18.619 fő volt.
A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló törvény szerint a
10.000-nél több lakosú településeken 25.000
lakosig a mandátumok száma nyolc egyéni
választókerületi és három kompenzációs listás mandátum. A határozat a város honlapján
olvasható.
-kgy-

Lakossági fórumot tartott az önkormányzat a tervezett elkerülőúttal kapcsolatosan,
mely a déli iparterülettel köti majd össze
a Fehérvári utat, ezzel a város főutcájának
tehermentesítését szolgálná. A városháza
nagyterme megtelt érdeklődőkkel.
A partnerségi egyeztetés azért vált szükségessé, mert az elkerülőút korábbi nyomvonalát a
felmerülő lakossági igények kapcsán módosították, ez pedig ismét érinti a helyi építési szabályzatot. Mint azt Szabó Péter polgármester
elmondta, olyan új nyomvonalat jelöltek ki a
tervezőkkel, amely mind az önkormányzat,
mind a lakók számára a legkevesebb érdeksérelemmel jár. A fórumon ezt erősítette meg
Horváth András, Paks főépítésze is. Szabó Árpád, a nyomvonalat tervező kft. szakembere
tájékoztatta a jelenlevőket arról, hogy újragon-

dolták az Ürgemezőtől a Kölesdi útig 2018ban kijelölt nyomvonal koncepcióját. A korábbi tervek szerint az elkerülőút túl közel
lett volna a vácikai ingatlanokhoz. A jelenleg
tervezett út a korábbitól kétszáz méterrel arrébb fekszik délnyugati irányban, így részben
vagy egészében megmaradhatnak a zártkerti területek. A tájékoztatót lakossági kérdések
követték. A legtöbben saját telkük, ingatlanuk
vonatkozásában voltak kíváncsiak a részletekre, ám a szakemberektől több ízben is elhangzott a fórumon, hogy egyelőre a nyomvonal
kijelölése történt meg az önkormányzat és a
tervező cég részéről, az út konkrét tervezése a
Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. által történik majd. A tervezési folyamattal kapcsolatos véleményezési eljárásba a polgármesterhez
írásban eljuttatott kérelem megküldésével lehet bejelentkezni február 27-ig.
Sólya E.
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Idén ősszel nyitják meg a katolikus óvodát

Kopácsolás, talicskazörgés és láncfűrészzúgás
fogad egyelőre mindenkit, aki elhalad a paksi Kossuth Lajos utca 2. szám alatt lévő épület mellett. Itt nyitja majd meg kapuit a Kalkuttai Szent Teréz Óvoda, és mivel a mostani
állapotok nem teszik lehetővé a gyerekek fogadását, felújítás zajlik, amire összesen 480 millió
forintot fordít az intézmény fenntartója, a Pécsi Egyházmegye. Jelenleg a régi tető szerkezetének megerősítésén dolgoznak a munkások,
de teljesen átalakul nemsokára az udvar is. Az
épületen belül a kivitelező a kornak megfelelő négy csoportszobát alakít ki. A 765 négyzetméteres épületben lesz egyénifejlesztő-helyiség is, valamint mosókonyha, iroda, öltöző a
személyzetnek és a gyerekeknek, két új mosdó, szertár és tornaterem. A közelben parkolókat is kialakítanak. A Kalkuttai Szent Teréz
Óvodában száz kisgyermeknek lesz elegendő a hely. A Pécsi Egyházmegye és Paks Város
Önkormányzata együttműködése révén induló katolikus óvoda épületének sajtónyilvános
bejárásán és az együttműködést megerősítő megállapodás ünnepélyes aláírásán dr. Udvardy György megyéspüspök azt mondta,
hosszú évek óta gondolkoztak azon, hogyan
lehetne fejleszteni Pakson a katolikus oktatási

Fotó: Molnár Gyula

intézmény jelenlétét, azért hogy ki tudják elégíteni azt a jogos lakossági igényt, miszerint
gyermekei-ket vallásos oktatási intézményben
szeretnék taníttatni és nevelni. 2016 óta ismeri a paksi városvezetés az egyházmegye óvodaindítási szándékát. Szabó Péter polgármester azt mondta, a bővítésre szükség van az óvárosi magas csoportlétszámok és a küszöbön

álló atomerőmű-építés miatt. Kiemelte, külön
öröm a megállapodás megkötése, hiszen Paks
az együttműködés városa. Az intézmény vezetője, Heszné Rauth Ildikó lesz, a jelenlegi tervek szerint az óvodát 2019 szeptemberében
nyitják meg. Az első beóvodázási foglalkozást
március 4-én 17 órakor tartják a Balogh Antal
iskola ebédlőjében.
Lovász K.

Megkezdik a felújítást
Ki kapja a
az Ősz és a Völgy utcákban kitüntetést?
Fotó: Molnár Gyula

Megkezdődik az Ősz utca Hunyadi és Temető
utcák közötti felújítása, valamint az Ősz utcába torkolló Völgy utca rekonstrukciója. A kivitelezésről szóló szerződést a napokban írta
alá Szabó Péter polgármester és Szűcs Zol-

tán, a munkálatokat végző Amalfi Hungária
Kft. ügyvezetője. Ahogy az a sajtónyilvános
eseményen elhangzott, az érintett területek
faltól falig újulnak meg, azaz a munkálatok
érintik a közműveket, a járda- és útfelületet.
Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy
a műszaki osztály folyamatosan figyeli az
utak állapotát, indokolt a két utca teljes körű
rekonstrukciója. Szűcs Zoltán, az Amalfi
Hungária Kft. ügyvezetője úgy tájékoztatott, hogy február 28-ra tervezik a munkaterület átadását, amit megelőzően, várhatóan február 26-án még lesz egy lakossági
fórum, ahol az önkormányzat és a cég képviselői ismertetik az érintettekkel a munkálatok részleteit. Szűcs Zoltán azt is elmondta, hogy a közműépítések idején teljes útlezárásra lehet majd számítani a felújítandó
utcákban, illetve forgalomkorlátozások várhatók a Temető és a Pál utcákban. A beruházás értéke valamivel több mint nettó 166
millió forint, a befejezés határideje 2019. július 19.
-kgy-

Az Arany Rozmaring díj idei kitüntetettjének személyére vár javaslatokat a paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat. Ajánlást
tehet minden paksi lakos, paksi székhelyű
jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. A javaslatnak tartalmaznia kell a jelölt azon teljesítményét, ami méltóvá teszi az elismerésre.
A felterjesztést írásban kell eljuttatni 2019.
április 2-ig az önkormányzat címére (7030
Paks, Dózsa György út 2.). A díjat a német
nemzetiségi kultúra és emberi kapcsolatok ápolása, fejlesztése érdekében végzett
közéleti tevékenység elismerésére alapította a szervezet, és először 2010-ben adták
át. Az eddigi díjazottak: Racskó Steffi, Kovácsné Váraljai Klára, Pintér Anikó, Schämer
Imréné, Szabadi Jánosné, Horváthné Miszlai Katalin, Roger Schilling Zenekar, Jillingné
Weisz Julianna, Gosztola Erzsébet. Az Arany
Rozmaring díjat hagyományosan a német
nemzetiségi napon adják át.
-gy-
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Paks II. az olcsó villamosenergiatermelés záloga
Javított helyezésén és a második helyre került Magyarország az európai uniós tagállamok azon rangsorában, amely
a lakossági áramárakat hasonlítja össze. Csupán Bulgáriában
volt olcsóbb a villamos energia, a legtöbbet pedig Dániában és Németországban kellett fizetni a villamos energiáért 2019 januárjában – derül ki a
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal (MEKH)
legújabb, januári nemzetközi
árösszehasonlító vizsgálatából.
Az év első hónapjának energiaárait összevető felmérés szerint
Budapesten a lakossági fogyasztók 37 forintot fizettek egy kilowattóra villamos energiáért. Az
európai uniós tagállamok közül
csak Szófiában volt olcsóbb az
áram – tájékoztatott honlapján a
Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. A földgáz a
svéd fővárosban, Stockholmban
a legdrágább, és továbbra is a magyar fővárosban a legolcsóbb, 10
forint kilowattóráért.

Fotó: Paks II. Zrt.

– A MEKH február elején publikált elemzése is alátámasztja,
hogy azokban az országokban,
ahol meghatározó az atomenergia részaránya olcsó, megfizethető árú villamos energia áll rendelkezésre – mondta Mittler István, a Paks II. Atomerőmű Zrt.
kommunikációs igazgatója. Mint
kifejtette, az év első hónapjának
energiaárait összevető felmérés
szerint ugyanis Magyarországon,
ahol a villamosenergia-felhasz-

nálás harmadát biztosítja a paksi
atomerőmű, 37 forintot fizettek a
lakossági fogyasztók egy kilowattóra áramért, ezzel szemben a több
mint 30%-os arányban megújuló
energiát használó Dániában 99,
az atomenergiát elutasító Németországban pedig 98 forintot, azaz
közel háromszor annyit, mint a
magyar fogyasztók.
Az elmúlt év villamosenergia-felhasználási adatai igazolják, hogy a
hazai áramfogyasztás nő, az igé-

nyeket azonban nem tudják kielégíteni a hazai erőművek, ezért
magas az import aránya. Hazánk importfüggősége Luxemburg és Litvánia után a harmadik legnagyobb az unióban. Tavaly a felhasznált áram 31,6%-át
vásároltuk külföldről – emlékeztetett Mittler István. Azt mondta,
Magyarországnak szüksége van
Paks II.-re ahhoz, hogy ne külföldi erőművekből, ne importból biztosítsuk hazánk biztonságos áramellátását.
Mittler István kiemelte: stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és
a gazdaság számára hosszú távon
olcsó, biztonságos villamos energia álljon rendelkezésre folyamatosan, ennek a garanciája a két új
paksi blokk.
Az atomerőművek nemcsak
szén-dioxid-kibocsátástól mentesen hanem az időjárás alakulásától függetlenül működnek,
ami a biztonságos áramellátás
érdekében elengedhetetlen, öszszegezte Mittler István, a Paks II.
Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója.
(X)

Magyarországnak szüksége van Paks II.-re
Paks II. nélkül nincs hosszú távú biztonságos áramellátás – nyilatkozta február 1-jei kinevezését követően Kovács Pál. Az új paksi
blokkok tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős államtitkár leszögezte:
minden országnak joga van eldönteni, milyen energiakosarat alkalmaz, és a választott koncepció mellett ki is kell tudni állni.
Mint hangsúlyozta, Magyarországnak szüksége van az olyan stabil áramtermelő egysé-

gekre, mint az atomerőmű, amely éjjel-nappal, télen-nyáron megbízhatóan üzemel. Az
aktuális feladatokról elmondta, hogy a közeljövőben a konkrét végrehajtásból eredő feladatok élveznek prioritást, egyre többet kell
a telephelyen tevékenykedni. – Fontos, hogy
a szállító, az engedélyes és a nukleáris hatóság szempontjából is tiszta helyzetet teremtsünk, a projekt haladását elősegítsük. Rengeteg egyeztetés várható országon, kormányon

belül, mind pedig a kulcsszereplők között –
húzta alá. Kovács Pál kiemelte, hogy az elhúzódó uniós vizsgálatok miatt ugyan van késedelem, de az orosz féllel egyeztetnek, hogy
feltárják a belső tartalékokat. – Jelenleg azon
dolgozunk, hogy a megfelelő minőségű tervezési dokumentáció rendelkezésre álljon, és
a kivitelezést a legrövidebb idő alatt le tudjuk
bonyolítani. A hangsúlyt a gyakorlati részre,
a kivitelezés feltételeinek biztosítására helyezzük. A projektet illetően a belső határidők
változhatnak, ez azonban nem jár költségnövekedéssel, hiszen fixáras szerződést kötöttünk – vázolta az államtitkár. – A munka
elkezdődött, a létesítési területen a transzformátorállomás elkészült, a próbaüzem sikeresen lezajlott. Három másik épület engedélyezése megtörtént, az Országos Atomenergia
Hivatal kiadta a szükséges dokumentumokat – részletezte Kovács Pál.
-ph-
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A legtöbb áramot hazánkban továbbra
is a paksi atomerőmű termeli
A paksi atomerőmű termelte
2018-ban a legtöbb villamos energiát Magyarországon. Közel 90%os teljesítménykihasználással működött a négy paksi blokk, és a
bruttó hazai villamosenergia-előállítás felét biztosította. Az MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. közleménye szerint a négy paksi blokk
összesen 15.733,2 GWh villamos
energiát termelt. A magyar villamosenergia-előállítás megoszlása nem változott, a bruttó hazai
termelés felét ezúttal is a paksi
atomerőmű biztosította. Pekárik
Géza vezérigazgató kiemelte,
hogy az elmúlt évben is magas,
89,23%-os átlagos teljesítménykihasználással üzemelt a négy
blokk, így a társaság végül az üzleti tervnek megfelelő árbevétellel zárta az évet. A négyblokkos
üzemelés kezdete, azaz 1988 óta
2018-ban volt a legalacsonyabb
az egyéni és a kollektív dózis, de

Fotó: Molnár Gyula/archív

minden eddiginél kisebb lett a
WANO (Atomerőmű Üzemeltetők Világszövetsége) munkabaleseti mutatója is.
– Nem volt könnyű év a tavalyi,
de végül sikeresen úrrá lettünk
minden problémán, és nem-

csak megoldottuk őket, de sokat tanultunk is belőlük, értékelt Pekárik Géza. A vezérigazgató hozzátette, hogy a három éve
bevezetett 15 hónapos üzemelési ciklusnak köszönhetően kimagasló, 98%-os rendelkezésre ál-

lást produkált a 4. blokk. – Működésünk hatékonyságának és
biztonságosságának fejlesztésével az üzemidő-hosszabbítási folyamat lezárását követően
sem állunk le: idén folytatjuk
a világ legjobb atomerőműveiben már sikeresen alkalmazott
úgynevezett Sztenderd Nukleáris Működési Modell bevezetését – mondta Pekárik Géza,
az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette, az új modell a jövőre készít fel,
megalapozza az üzemidő végéig fenntartható fejlődés alapjait,
és reményeink szerint megoldást
nyújt azokra a hamarosan jelentkező feladatokra is, amelyek a
következő években várható nagy
létszámú nyugdíjazásokból, vagy
éppen a berendezések folyamatos használatával járó kihívásokból erednek.
-dsz-

Alkotó energiákat mozgatott meg
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. pályázata
Fotó: alkotoenergia.hu

Mintegy kétezer pályamű érkezett
a Paksi Atomerőmű által meghirdetett Alkotó Energia pályázatra.
A nevezők két életkori csoport-

ban, négy kategóriában küldték
be alkotásaikat a versenyre – olvasható a szervezők MTI-hez eljuttatott közleményében. A leg-

több nevezés a Do It Yourself!
(DIY) dekorációk és ajándéktárgyak témában érkezett, de a tavalyinál több alkotás jelent meg
a bútor- és használatitárgy-készítés, funkcióváltás kategóriában
is. A nevezések több mint ötöde
bútorfelújítás és -átalakítás volt,
minden harmadik pályázó pedig
hulladék- és maradék anyagból
készített lakberendezési, használati tárgyat vagy gyermekjátékot.
A pályázatokat a magyarországi
Csináld magad! mozgalom képviselőiből álló hétfős zsűri értékelte,
az elismeréseket március 2-án adják át Pakson. Az új életre keltett
bútorokon, hangszereken kívül
hűtőszekrénnyé alakított benzinkúti töltőoszlop, marmonkannába rejtett italkészlet, fahulladékból
készült dizájnkerékpár és elhasz-

nált vitorlából varrt táska is szerepel a díjazott alkotások között.
Az Alkotó Energia kezdeményezés legfőbb célja annak bemutatása, hogy a környezet védelmében
milyen kreatív módon hasznosíthatók újra az egyébként kidobásra
szánt tárgyak, bútorok, anyagok,
de fontos a társadalmi tudatosság
fejlesztése is – idézi a közlemény
dr. Kovács Antalt, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatóját. A hagyományoknak megfelelően hamarosan a
közönség is dönthet a beküldött
alkotásokról, és bárki voksolhat a
neki legjobban tetsző pályaműre
a www.alkotoenergia.hu oldalon.
A versenyre három év alatt mintegy hatezer alkotást neveztek be
a kreatív alkotók.
-kgy-
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Beszélgetés Gundel Takács Gáborral
a házasság hete programsorozatban
Meglepetésként zenés műsorszámmal kezdődött az est, ahol Gundel Takács Gáborral beszélgetett Kutas Attila, paksi katolikus plébános és Simon István, dunaföldvári nyugalmazott református lelkipásztor a Csengey Dénes
Kulturális Központban a házasság hete rendezvénysorozat részeként. Gundel Takács Gábor beszélt többek között a hivatásáról, hitéről
és természetesen a házasságáról is. – Hiszek
abban, hogy egy jó házasság olyan bázist és
erőt ad az embernek, ami mentén szebben,
igazabban tudja élni az életét. A környezetére
is hatással van, és a gyermekeit úgy tudja fölnevelni, hogy amikor majd ők lesznek felnőtt
és házasemberek, és gyermekeket nevelnek,
akkor ők is méltó módon és felelősséggel látják el a feladatukat – hangsúlyozta az újságíró, műsorvezető, akitől azt is megkérdeztük,
hogy Valentin-nap alkalmából meglepte-e a
feleségét. Nem ünnepeljük a Valentin- vagy
a nőnapot, de törekszünk arra, hogy folyamatosan odafigyeljünk egymásra. A hétköznapok az igazán fontosak, múlt héten például virágot vittem a feleségemnek – árulta el
Gundel Takács Gábor. A rendezvényt, amely
telt házzal ment, jótékonysági céllal szervezték. A bevételt a paksi Szent Vendel kápolna
felújítására ajánlották fel. Kutas Attila plébános elmondta, hogy a katolikus egyházközség által szervezett, a kulturális központ és
a pécsi egyházmegye támogatásával megva-

Fotó: Molnár Gyula

lósult est mellett második alkalommal rendezték meg a házasság hetére azt a vacsorát,
ahova ifjú és jubiláló házasokat, illetve egy jegyespárt hívtak meg. Az eseményen humoros, vidám, ugyanakkor életbe vágó kérdéseket válaszolhattak meg egymásnak a párok.
Emellett február 17-én, a szentmise részeként, a paksi katolikus plébános megáldotta

az idén házasuló jegyespárokat, valamint a jelen lévő házaspárokat. A házasság hete program több mint húsz éve, Angliából indult,
mára már négy kontinensen, huszonegy ország civilszervezetei és egyházak csatlakoztak
hozzá. Minden év februárjában egy héten keresztül a házasság kerül a figyelem központjába.
Weller P. Hanna

Könyvben mutatja be óvodai munkájukat
– Elsősorban óvodapedagógusok forgathatják haszonnal, átvehetik és beépíthetik a benne foglaltakat jó gyakorlatukba –
mondja Jantnerné Oláh Ilona most megjelent Erdőpedagógia, egy óvoda udvarán
kialakított környezeti nevelési tanösvényen
című könyvéről. A szerző, aki a Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájának vezetője, érdeklődésünkre elmondta, hogy 2014-2015-ben tanult erdőpedagógiát és szerzett szakirányú végzettséget
a Soproni Egyetem erdőmérnöki karán
meghirdetett továbbképzésen, akkor készített szakdolgozatot a témában. 2015ben egy Komáromban megrendezett nemzetközi konferencián mutatta be, hogy a
Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág
tagóvodájában hogyan építik be az erdőpedagógiát a nevelési folyamatba, majd

2016-ban Budapesten, az Óbudai Egyetemen, szintén egy nemzetközi konferencián ismertette az ezen a területen elért eredményeiket. Tavaly szeptemberben megkeresést kapott egy kiadótól, mert felkeltette
érdeklődésüket az Erdőpedagógiai és természetpedagógiai módszerek alkalmazása
óvoda udvarán kialakított környezeti nevelési tanösvényen című munkája. – Kérésükre elkészítettem a kéziratot, és elküldtem,
majd két hónap múlva azt a választ kaptam, hogy publikálásra alkalmasnak találták, és elküldték a kiadói szerződést –
összegezte Jantnerné Oláh Ilona, hogyan
született meg a könyv. Ahogy a nyolcvan
oldalas kötet ismertetőjében olvasható, a
Hétszínvirág tagóvoda környezeti nevelési gyakorlata több évtizedes munka nyomán alakul, formálódik, bővül. 2009 tava-

szától alakítják, fejlesztik környezeti, környezetvédelmi tanösvényüket. Emellett
tematikus kerteket alakítottak ki: lepkekertet, madárkertet, gyógynövénykerteket, komposztszigetet. Az udvar falfelületén védett növények és állatok képei kaptak helyet. Nemcsak az óvoda udvarán,
hanem az épületben is tetten érhető, hogy
az intézményben a környezeti nevelés áll
a fókuszban, aminek legékesebb példája a
temészetbúvár-szoba. – Ezzel a publikálással öregbítem a Hétszínvirág tagóvoda
hírnevét, és a váro-sét is, hiszen az intézmény önkormányzati fenntartású – emelte ki Jantnerné Oláh Ilona, hozzátéve, annak a környezeti nevelői munkának az
eredményét tette közzé, amit kollégáival
együtt végeztek az elmúlt közel harminc
évben.
-gyöngy-
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Hangyási Eszter
Hosszas unszolásra mondott igent a kérésemre. Ülünk egymás mellett, és én felteszem
az első (udvarias) kérdésemet: hogyan is
használja a nevét – a telefonomban Hangyási
Daróczi Eszter nevet mentettem valamikor.
Ahogy mosolyogva válaszol, azonnal megállapítom, hogy ma újra emelkedett napom
lesz, olyan ember mellé sodort az Idő, akivel
jó lesz beszélgetni. Az úgy van, meséli Eszter,
hogy ötvenéves koromban a férjem a nevére vett (a férj, Hangyási László, Magyarország
egyik legsikeresebb dzsúdóedzője), és azóta
Hangyási Eszter vagyok.
A gyermekkorát Budaörsön élő kislány a fiútestvéreivel és azok barátaival a tanítás után,
a nyári szünetekben leginkább az utcán tölti idejét. Katonásdit játszanak, fociznak, mindenféle jó szándékú csibészkedést együtt találnak ki és hajtanak végre. A nyolcadik osztály végére magasra nyúlt kiskamaszra a
testnevelő tanára figyel fel, aki a Budapesti
Központi Sportiskolába irányítja, ahol Eszter
kosárlabdázni kezd. A Bild Katalin edző vezetésével irányított, kinevelt csapatban nem
csupán a kosárlabda műhelytitkait sajátítja el
– nem középiskolás fokon –, de azok az évek,
melyeket az edzője és csapattársai mellett tölt,
az egész sorsát meghatározzák. A Testnevelési Főiskolán edző-sportszervező diplomát
szerez, tanulmányai alatt az egyik legeredmé-

nyesebb kosárlabdázóvá válik. Férjét 1976ban ismeri meg a Stadion Szállóban, ahol
mindketten a felkészülési időszakukat töltik: László az 1976-os nyári olimpiára készül, Eszter pedig a női kosárlabda Európabajnokságra. 1982-ben kötnek házasságot.
A megismerkedés és házasságkötés közötti időszakba két év távkapcsolat ékelődik,
amikor Eszter Szekszárdon játszik az NB I.es csapatban, majd edzői feladatokat vállal az
utánpótláscsapatnál. Hosszasan mesél a költözéseikről, boldogan a fiuk, Dávid születéséről, s végül az 1986-os (ma véglegesnek tűnő)
letelepedésükről Pakson. (A Hidegvölgyben
1997 óta élnek, a végső otthon megtalálásáig
tizennyolcszor költöztek.) 1986-ban nagy reményekkel indul a paksi feladatoknak, mely
szerint rá bízzák a női kosárlabdasport alapjainak, szervezetének felépítését, és természetesen a sikeres működtetését. A mai II. Rákóczi iskola elődintézményében tanuló sporttagozatos lányok alkotják, alakítják a csapat
nagy részét, majd Eszter „evangelizálni” jár
a többi iskolába, csapatot gyűjt maga köré.
Daliás idők következnek, eljutnak az országos bajnokságig, ahol – nem csupán legenda
– az MTK csapata, amikor szembesül a paksi ellenféllel, levonul a pályáról – veszélyesnek tartják a paksi lányok letámadó védekezését. A ’90-es években Eszter NB II.-ben baj-

noki címet szerez a lányokkal – háromszor is.
A keze alatt kinevelt csapatok tagjai a kosárlabda szabályai, a tisztességes, szabálykövető
sportolói magatartás elsajátítása mellett általános emberi erkölcsből, kitartásból, együttműködésből is életre szóló leckét kaptak. A
magyarországi és európai edzőtáborok, a
mérkőzések, az ezekkel együtt megélt közös
utazások, a színházi és koncertélmények kifogyhatatlanok, felejthetetlenek. A szigorú,
következetes rend, amit Eszter nem csupán
a kosárlabdapálya értelmezésében határozott meg, hanem az élet tekintetében is, felnőttként is végigkíséri neveltjei sorsát. Eszter az egész beszélgetés alatt – talán észre sem
vette – a családjával együtt ült nálam. Mintha
a férje, a fia, Dávid és az ő szerettei, a felesége és a három kisgyermek itt ültek volna velünk a szobában. Eszter nem képes, nem tud
csak önmagáról beszélni, számára a családdal
értelmezhető múlt és jelen. Így hát mesélni
kezd felnőtt fiukról. A számos paksi lány mellett, akiket „kinevelt”, felcseperedett Dávid is,
aki az otthon mellett a dzsúdóteremben és
a kosárlabdapályán, ezek szomszédságában
töltötte gyermekkorát, és jobban érdekelték
a játékai, mint a sport. De sorsát – érdekes
módon – nem a szülők akarása, ösztönzése
döntötte el, hanem Kovács Antal, aki olimpiabajnokként tért haza szeretett városába.
A tízévesen dzsúdózni kezdő, ma már fogorvosként dolgozó férfi Hódmezővásárhelyen
él családjával: a gyerekek dzsúdóznak, Dávid dzsúdótermet bérel és működtet, önerőből neveli a helyi kis sportolókat.
Eszter a beszélgetés alatt többször elérzékenyül, bevallom, én is. Együtt nézzük a születésnapján készült fotókat, boldogan mesél a
meglepetésünnepségekről, amelyeket egykori csapattagjai szerveztek. Eszter nem csupán
a paksi édesanyákkal, a már felnőtt csapattagokkal tart kapcsolatot, hanem az egykori
budapesti barátaival is. És nem csupán az évfordulókon, a születésnapokon. Mégis ezek a
legemlékezetesebbek. Hosszan nézegetjük a
fényképeket, beszélünk mindenkiről, akivel
Eszter együtt dolgozott. Csupa szív, csupa érzékenység van a céltudatos, következetes nő
arca mögött. Egy köszöntőszöveget mutat, a
„tanítványai” írták neki tavaly, a születésnapjára. Így hangzanak a zárógondolatok:
„Kedves Eszti néni! Nem lettünk élsportolók,
nevünket nem kiabálták egyetlen kosárlabdaszentélyben sem. De ennél sokkal többet
kaptunk. Olyan értékeket, melyek ma is segítenek hivatásunkban, gyermekeink nevelésében, életünk értelmes megélésében. Mi itt,
ma este, egyetlen szóval tudjuk ezt meghálálni: Köszönjük. És kívánjuk, hogy jó egészségben, unokái és családja gondtalan szeretetében áldja és éltesse a Jóisten!”
Tell Edit

Mozaik

Városi olvasmányok
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Az arcokról

Úgy nézegetem a Kernné Magda Irén által
szerkesztett Híres paksi elődeink című kötetet,
ahogy a Holt költők társasága című filmben a
fiúk nézték a réges-régi tablókon az egykori diákokat. Nézem a fejtartásokat, a tekinteteket,
az öltözeteket. A Daróczyakat, a bányász Kolonics Jánost, Kasselik László tanár urat, Inotai Imre tanítóurat, Sólyom Károly evangélikus lelkészt. S a közelebbi múltból is eszembe
jutnak emlékek, arcok. A Deák iskola alsó tagozatos épületébe jártam. 1977 az évszám. Tél
volt. Első ábécéskönyvemet betűzgettem, az
én generációm szótagolva tanult olvasni. A vajas kifli mellé nagy, pöttyös műanyag pohárból ittuk a tejeskávét, a kakaót vagy a teát. Tóth
tanító néni körmöst osztott, amikor szabályt
szegtünk. Szigorú volt és következetes, féltünk
tőle és szerettük. A napköziben azután Székely
tanító bácsi lapogatta szelíd szeretettel a hátunkat, s ha jók voltunk, és az időjárás is mellénk társult a jóságban, fagyit vett nekünk a

„csavaros fagyisnál” a szemközti oldalon, ahol
telente tele volt a pult cukrászsüteményekkel.
Aztán a körzetesítés után jött a II. számú Általános Iskola, az igazgató Oláh Mihály volt.
A szomszédunk ezidőben, a tőlünk két házzal odébb lakó Tisztl János bácsi, aki mielőtt
megvehette a családnak a kocka Ladát, Camping biciklivel járt dolgozni, azon vitte a létrát, a vödröt, a korongecsetet – szobafestő volt.
Nálam az emlékek valahogy mindig egyszerre válnak időtlenné a jelennel. Hol okos emlékezéssel, hol kissé suta, érzelgős nosztalgiával próbálok értelmezni történéseket, ízlelgetni egy-egy kimondott vagy kimondatlan szót.
Gondolatban játszom az idővel, játszadozom
a valósággal és a képzelettel. Sokszor kerülnek
elő az otthoni dobozok mélyéről levelek, naplóbejegyzések. Megfakult füzetlapok, megkopott fotópapírok, arcok, helyek, történetek.
Eszembe jut, mennyit beszélgettünk biciklizés, sétálás, „humózás” közben, látom, ahogy

„Facebook – ott is megtudható, hol élünk és miként, legalsó nézetből. Ha elég sok a netbarátunk és netismerősünk, kattintgathatunk, míg el nem ámítjuk magunkat annyira, hogy végre
csörög a pizsamánk, s egy nappal rövidebb a magány – igaz, az élet is.” Vámos Miklós

Fotó: részlet Kernné Magda Irén Híres paksi elődeink című könyvének borítójából

megyünk a „Bolhás” moziba, közben idétlenkedünk, ahogy illik. S mi, lányok, természetesen sokat hisztiztünk, gyakran megsértődtünk, napokig duzzogtunk az egymásnak való
odamondogatás miatt. De – és ez a legfontosabb – a mai napig jó barátok maradtunk. Talán azért, mert nem arc nélkül valók voltunk.
Nem a virtuális térben éltünk, kiretusált fotók
és retusálatlan szavak között. Mindenről tudtunk beszélni, beszélgetni: nem üzentük meg
egymásnak áttételeken keresztül, ha nem tetszett a másik öltözete, a szemébe mondtuk, vigyázva, hogy meg ne bántsuk. És nem minősítettük, nem gúnyoltuk egymást, nem „szóltunk hozzá”, nem „tetszikeltünk”, használtuk
feleslegesen a „reakciógombot” (arctalanul,
megbújva a térben) – különösen nem céltalanul, a másik lejáratása okán. A tízórait és
uzsonnát csereberéltük, az ebédet elosztottuk egymás között – nem az volt a legfontosabb, hogy feltöltsük egy „idővonalra”, fontosabb volt, hogy azonnal megegyük. És igen.
Mi észben tartottuk egymás születésnapjait,
és üzenet helyett megöleltük és – alkalomadtán – az Imsósi-erdőben szedett ibolyával köszöntöttük egymást. És persze tartottuk az arcunkat a „pofonokhoz” is, mert az is járt néhanapján, jogosan. Hm, és nem mondtunk
ki mindig mindent. Voltak tabutémák, pedig nem volt adatvédelmi eljárásrend és szabályozás. A hallgatásnak, a csendnek értéke
volt, mint a fotóknak, melyeket úgy féltettünk.
Az „effektek” és „filterek” nélkül készült fényképek voltak a mi emlékezeteink, és nem egy
„virtuális emlékkönyv” repített vissza az évfordulós pillanatokba. És – bár fénykép nem készült róla – eszembe jutott még, hogy a ’70-es,
’80-as években vasárnap délelőttönként együtt
kávéztak édesanyámék a Tisztlékkel. Tavasztól őszig, amikor az időjárás engedte, átkiabáltak egymáshoz, hogy „lefőtt a kávé”, s ezzel
megtörtént a meghívás – nem az üzenetküldő
szolgáltatáson keresztül. Sokszor a kávé illata
volt a hívószó. Szóval rendje, arca volt a világnak, személyessége és személyisége. Érinthető,
kézzelfogható valóságban éltünk. Határozottan emlékszem Székely tanító bácsira, a mosolyára, a nyugalmára. Oláh Miska igazgató bácsira, a szúrós tekintetére, amikor Szelp tanárnő elvitt hozzá, mert a technikafelszerelésemet
folyton otthon felejtettem. Tuba János tanár úr
szigorára, bánatos szemeire. Nézem a paksi
elődöket, lapozgatom az életeket, a múltat. Követem őket.
Tell Edit
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Gondolatok a szerelemünnepről
Fotó: pixabay.com

Valentin-nap közeledtével elárasztják a boltok polcait a piros csecsebecsék, lufik, virágok.
A közösségi oldalak glitterben
úsznak, bár azért felbukkan néhány „vesszen a Valentin-nap”
jellegű megmozdulás is. A Magyarországra „importált” szerelmesek ünnepének fogadtatása
felemás, van, aki ki nem állhatja,
van, aki elfogadja, és olyan is, aki
szereti. Rögtönzött és egyáltalán
nem reprezentatív mintán alapuló felmérésem is ezt mutatta.
– Semmi másról nem szól, csak
arról, hogy fogyasztásra inspirálják az embereket. Beléd sulykolják – szinte betegesen –, hogy
márpedig ez jó, ezt szeretni kell.
Én sosem szerettem. Szerintem elsősorban a rendszerváltás
után született generációk fogadják el a Valentin-napot, hódít
az internetfüggőség, Facebookfüggőség, ahol teret nyerhet
ez a tartalomnélküliség. Nincs
mögötte semmi érzés, semmi
őszinteség. Az év egy napján elborulunk, hogy hurrá, Valentinnap van, de ott van még a többi 364 – vélekedett egy ötvenes
éveiben járó, egyedülálló férfi.
– Alapvetően nem vagyok az a
habos babos, piros szíves, romantikus típus, de ünnepelünk
a párommal február 14-én. Van,
hogy étterembe viszem, ám idén
nagyobb meglepetéssel készültem: én főztem neki. Emellett a
vörös rózsa, egy finom bor kifejezi, amire a Valentin-nap utal,
és akkor ezzel el is mentem a fa-

lig. Ez az ünnep begyűrűzött,
mint a Halloween, a kereskedelem profitálhat belőle, a közösségi média pedig rá is erősít – ez
már egy harminc feletti, párkapcsolatban élő férfi véleménye.
Egy vele egy korosztályba tartozó, szintén párkapcsolatban élő
nő azt mondta, hogy nem szereti a Valentin-nap körüli felhajtást. – Csak egy piaci fogásnak tartom, amivel a kereskedők
járnak jól – fogalmazott. – Már
február elejétől azzal stresszelik
az embert, hogy mit ad majd a
párjának, gondolkodjon rajta,
egyedi legyen, egyfajta kötelességnek érezhetik sokan, ez meg
beindítja a megfelelési kényszert. Szóval egyáltalán nem támogatom. Mi nem is ünnepeljük a párommal, megbeszéltük még a kapcsolatunk elején,
hogy ez a nap semmit nem jelent egyikünknek sem. Apró figyelmességekkel amúgy is boldogítjuk egymást az év többi napján, nem ezen az egy
napon múlik a kapcsolatunk.
Egy másik, a húszas éveiben járó,
szintén párkapcsolatban élő nő
azt mondta, hogy nem utálja,
de nem is szereti a Valentin-napot. – Nem lázadok ellene, nem
gondolom úgy, hogy csak azért
se csináljunk semmit Valentinnapon, de külön ritkán szoktuk
ünnepelni, legfeljebb veszünk
valami apróságot, vagy elmegyünk valahova, ráfogjuk, hogy
Valentin-nap alkalmából tettük,
de egyébként is mentünk volna.

Korábban előfordult, hogy a párom vett nekem valami apróságot, én pedig nem, illetve fordítva is. Azóta megbeszéljük,
hogy ünnepeljük-e, vagy sem.
A Valentin-nap hagyománya
egyébként nem Amerikából indult. Kákai Emese, a városi múzeum múzeumpedagógusa elmondta: Szent Valentin egy

Mozaik

Rómában élő katolikus pap volt
a 3. században. Ekkor II. Claudius uralkodott, aki úgy határozott, hogy minden egyedülálló férfi számára tilos a házasságkötés, így család nélkül majd
könnyebben bevonulnak katonának. A rendelet ellenére a fiatal szerelmesek házasodni akartak, titokban Valentin atya adta
őket össze. Claudius rájött erre,
és az atyát börtönbe záratta,
majd halálra ítélte. A börtönőr
lánya azonban jó barátságot kötött a pappal, sőt a legenda szerint szűzi szerelemre is lobbant
iránta. Kivégzése napján, február 14-én, kézzel írott kis kártyát
adott a lánynak a következő felirattal: „A te Valentinodtól”. Innen indult tehát a Valentin-napi
üdvözlőkártyák küldésének hagyománya – és lett belőle kinek
bosszantó, kinek közömbös, kinek várva várt szerelemünnep.
Sólya Emma

Mozaik
A városi múzeum gyűjteményében
T.T.2000.01.01. leltári számmal szerepel
egy ismétlőpuska, mely még a múzeum
1994-es megalakulása előtt került a Helytörténeti Bizottság gyűjtésébe. A fegyver
nem más, mint a híres-hírhedt „dióverő”,
mellyel magyar férfiak nemzedékei találkoztak először, mint az ellenség reguláris
lőfegyverével, majd a második világháború után, mint a Magyar Néphadseregben
rendszeresített ismétlőpuskával.
A Moszin-Nagant története a cári Oroszországig nyúlik vissza. Az orosz vezérkar –
akárcsak a többi nagyhatalom – a technikai fejlődés miatt változtatásra kényszerült,
és pályázatot írt ki 1889-ben az egylövetű,
hátultöltős Berdan-féle puska leváltására.
A bizottság végül az orosz Szergej Ivanovics Moszin kapitány fegyverét fogadta el
azzal a kikötéssel, hogy a tervező átalakítja, a változtatások az új fegyver könnyebb
szétszerelhetőségét és a lőszeradagolás javítását szolgálták. A pályázaton végül vesztes belga fegyvertervező, Leon Nagant jogi
úton megtámadta az eredményt, azt állította, hogy a győztes ismétlőpuska elemeit az
ő fegyveréről vették át. A nemzetközi botrány és a további jogi viták elkerülése érdekében a cári hadsereg bizottsága végül
mind a két pályázónak egyforma összeget,
200-200 ezer rubelt fizetett ki. Technikailag a fegyver döntően Moszin tervein alapult, egy-két részletet átvéve Nagant-tól.
Oroszországban nem nevezték a fegyvert
Moszin-Nagant-nak, a nyugati szakirodalomban azonban így terjedt el. Hivatalos
neve a cári hadseregben 1891 M háromvonásos puska volt.
Fotók: Pupp Edina
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Az eredeti fegyver 130,8 centiméter hosszú, a
cső 80 centiméter. A Moszin-Nagant eredeti tömege 4,3 kilogramm, lőszerkapacitása öt
7,62x54 milliméteres puskatöltény. Hatásos lőtávolsága 400 méter, távcsővel 800 méter. Az
így kialakított fegyvert több orosz üzemben
kezdték gyártani, de elégtelen kapacitás miatt külföldi (francia és amerikai) megrendelésekre is sor került. A Moszin-Nagant volt a
cári hadsereg általános gyalogsági puskája az
első világháborúban is, így az osztrák-magyar
hadsereg katonáinak százezrei találkoztak vele
a keleti fronton.

Tárgy/
történet

1930-ban a fegyvert korszerűsítették, tömegét és a cső hosszát csökkentették. Új nézőkét és célgömböt terveztek hozzá. Az új változat 1891/30 M (röviden M 91/30) néven a
Vörös Hadsereg általános tűzfegyvere volt a
második világháborúban. A szovjet győzelem és megszállás után az M 91/30 és változatai lettek az új szovjet mintájú hadseregek általános gyalogsági fegyveri Kelet-Európa kommunista államaiban. A Magyar Néphadsereg
1948-ban rendszeresítette 48 M. puska néven.

A Honvédelmi Minisztérium által 1949-ben
kiadott kezelési útmutatója szerint: „A 48 M.
puska forgódugattyús, középágytáras ismétlő rendszerű reteszelt lőfegyver. Szerkezete és
kezelése egyszerű, tartósan és fennakadás nélkül működik.” A fegyver feltűzött szuronnyal
166 centiméter hosszú és 4,5 kilogramm tömegű (lőszer nélkül) volt. Különböző változataiból itthon 1948 és 1955 között Budapesten a
Lámpagyárban (FÉG) és a Danuvia Gépgyárban közel 217 ezer készült. A paksi múzeum
gyűjteményében található darab gyári jelzése
02 1953 BC 5505. A 02 a magyarországi gyártást jelzi, 1953 a gyártási év, a BC 5505 a gyártási kód és sorszám. A BC kód a 48 M. puska
mesterlövész változatát jelöli, melyből csak kb.
hatezer készült.
Tekintélyes hossza miatt a fegyver a „dióverő” nevet kapta a magyar katonáktól. Az 1956os forradalom idején a felkelők nagy számban
zsákmányoltak ilyen fegyvert a katonai, belügyi és gyárőrségi raktárakból, az ikonikus korabeli fényképeken gyakran feltűnik. (A szovjet hadsereg ekkor már nem alkalmazta általános gyalogsági lőfegyverként.) A Magyar
Néphadseregben a modernizálás során az
AK-55 gépkarabély váltotta fel 1961-től, mesterlövész változata az 1970-es évek elejéig maradt rendszerben.
A Moszin-Nagant puska különböző változatait több mint hetvenöt éven keresztül gyártották, több mint hatvan országban volt hoszszabb-rövidebb ideig rendszerben, becslések
szerint több mint harminchét millió példányban készült. Még ma is fel-felbukkan a világon
fegyveres konfliktusokban, például a szíriai
és ukrajnai polgárháborúkban.
Szabó Tibor
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Az eltűnt városkép nyomában
Fotó: magánarchívum

A fiatal generációknak valószínűleg már
semmit nem mond az Otthon Áruház név,
amely mai hasonlattal élve a szocializmus
IKEA-jaként azonosítható. A Hegyhát utca
sarki Otthon Áruház népszerű bútor és lak-

berendezési kereskedelmi egység volt a ’70-es
és ’80-as években, ahonnan megszámlálhatatlanul sok paksi lakást szereltek fel bútorokkal, szőnyegekkel, függönyökkel és más mindennapos használati tárgyakkal. A Jézus szíve

Mozaik

templommal szemközti ház a 18. században
épült patikának és magánlakásnak. Paks legrégibb gyógyszertáráról, a Szent Háromság
Gyógyszertárról már Fényes Elek statisztikus
is említést tesz 1836-ban. Eredeti homlokzata eklektikus stílusú volt. A patikának sok tulajdonosa és vezetője volt a hosszú évtizedek
alatt, a legismertebbek: Ringenbach János,
Malatinszky Sándor, Gründl Tivadar, dr. Abay
Nemes Gyula. A patikát utoljára 1930-tól
dr. Pálvölgyi Ferenc és Szili Mariann vezették, új gyógyszertárukat 1942-ben nyitották
meg szemközt a Kossuth Lajos utca sarkán.
Az épületet 1939-ben a Hangya Szövetkezet
vásárolta meg székháznak. A képen a Templom tér sarkán előtetős csemegebolt, élőhalárusítás, a gesztenyefa mellett pedig utcai virágárus is látható. Régi képeslapok tanúsága
szerint a térnek ezen sarkán volt a múlt században Stern Miksa, majd Stern Lajos üzlete,
később Kussinszky Viktor szerszám- és gazdaságigép-kereskedése. Ma, a bontások után
pedig közpark, a II. világháború paksi áldozatainak oszlopos emlékműve, Halász Károly
alkotása áll a helyén.
dr. Hanol János

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

– Vérbeli paksi vagyok, főleg óvárosi. Az egész gyerekkoromat az
iskola–cukrászda–otthon háromszögben töltöttem. A kedvenc helyeim közé tartozik még gyermekkoromból a KRESZ-park, illetve a
Duna-part, odajárok kutyát sétáltatni, leülök a sétányon és nézem a vizet, a hajókat, de a Gárdonyi-kilátó is a szívemhez nőtt,
ahonnan gyönyörű panoráma tárul elénk – mondja Sitkei Balázs,
aki arról is mesélt, hogy gyermekként sok időt töltött a nagymamája cukrászdájában. – Mindig marcipánnal gyurmáztam, tetszett,

hogy színes. A mama kirakta a figuráimat a pultba, dicsérte, milyen szépek. Évekkel ezelőtt aztán
kiderült, hogy amikor hazamentem, beszedték ezeket a pultból,
mert annyira azért nem voltak
szépek, de nekem nagyon jó érzés volt a dicséret, biztatás, erőt
adott, hogy csináljam, lehet, ezért
vagyok most itt, lettem cukrász.
Itt mindenki mindenkit ismer,
amikor mondjuk vásárolni mentünk a nagymamámmal, szeretettel köszöntek neki, ez nagyon tetszett. Amióta újra itthon vagyok,
engem is egyre többen ismernek,
megállítanak az utcán beszélgetni, ami jó érzés. Sok helyen jártam
külföldön, kimondottan a cukrászda miatt jöttem haza, hiszen
kár lett volna elherdálni egy családi örökséget, tradíciót. Szeretem
Paksot, élhető város, kicsi, nyugodt, néha túlságosan is az, de ez
kell is. Bárhova megyek, mindig
úgy jövök haza, hogy itt jó helyen
vagyok – összegzett Sitkei Balázs.

Pintér Ferenc 1950-ben született
Pakson. – Sokat dolgoztam a konzervgyárban diákmunkásként, ez
olyan élmény volt, amiről aztán
hónapokig beszéltünk. Később
kereskedőként tevékenykedtem.
Éreztem, hogy ez a szakma nem
nekem való, mert lekötöttséggel
jár, amit nem bírtam. Rátaláltam
az ötös ÉPFU szállítócégre, amely
az atomerőműben dolgozott. Egyszer pilléreket kellett bevinni a
reaktortérbe, akkor találkoztam
Pónya Józseffel, de még nem tudtam, hogy ki ő, ki akartam küldeni onnan. Aztán bemutatkozott,

és kiderült, hogy ő a beruházási főmérnök. Később barátok lettünk, elképzelhetetlenek nélkülünk a paksi focimeccsek, egymás
mellett ülünk a lelátón – idézte fel
emlékeit Pintér Ferenc. Arról is
beszélt, hogy az erőműépítés befejezésének közeledtével egyre kevesebb volt a szállítómunka, tudta, hogy váltania kell. – Életem
nagy feladatába vágtam bele a
’90-es évek elején: Németországba mentem dolgozni. Ott láttam,
hogyan működik egy családi vállalkozás, ennek megfelelően folytattam aztán itthon – mondta. A
Vállalkozók Országos Szövetségében tevékenykedik, 2009-ben Év
vállalkozója díjat kapott, és a Máltai Lovagrend tagja. Szerepe volt a
város ökölvívó-életének újraélesztésében. – Paks az én városom,
ahol amikor fiatal voltam, Pintér
Öcsinek hívtak, amikor dolgoztam, Pintér Ferencnek, most pedig azt mondják: tiszteletem, Feri
bácsi.
Sólya E.
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Hétköznapi hit: Cseri Máté
Cseri Máté tavaly ősszel döntötte el, hogy 2019-ben egy hónapot önkéntesként tölt Böjte
Csaba egyik gyermekotthonában. Január elsején utazott Székelyhídra, és február elején érkezett vissza Paksra.
– Hogyan döntötted el, hogy melyik otthonba menjél segíteni?
– Novemberben érdeklődtem a
lehetőségeimről. A budai kapcsolattartó azt mondta, hogy karácsony után tudja megmondani, pontosan melyik ház vár
és kér önkénteseket. Nagyfalusi Éva jelentkezett, a székelyhídi
ház vezetője. Örömmel mentem
oda, mert őt már ismertem.
– Milyen feladataid voltak az otthonban?
– Az önkénteskedés sokrétű.
Általában az évszakhoz kötődő udvari munkákat végeztük.
Ezenkívül segítettem az étkezések előkészítésében, mosogattam, takarítottam, mostam, elkísértem a gyerekeket az óvodába vagy iskolába, tanultam,

Fotó: Szaffenauer Ferenc

játszottam velük és mesét olvastam nekik esténként. Hogyha napközben maradt időm, a
többi önkéntessel az adományokat válogattuk. Mivel januárban nagyon sok hó esett,
nemegyszer havat lapátoltam és
szánkóztam a gyerekekkel.
– Milyen alapelvek mentén működtetik az otthonokat?
– Mivel hitoktató vagyok, arra
kért a vezetőnő, hogy énekeljek,
imádkozzak a gyerekekkel és

tanítsam őket a hitről. A kicsiknek például szinte rongyosra
kellett olvasnom a Képes Bibliát, mert folyton azt akarták hallani. A másik fontos elv, hogy az
önkéntesek nem azért vannak,
hogy mindent elvégezzenek a
gyerekek helyett. Az alapítvány
„nem halat akar nekik adni, hanem halászni tanít”, tehát vezetni és segíteni kell őket. A tanítás
nélkülözhetetlen, hiszen sokan
6-7 évesen úgy kerülnek be az
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otthonba, hogy azelőtt nem láttak folyóvizet. Nagyon rossz körülmények között élnek, a szülői házban sokszor áram sincs.
– Gondolkozol azon, hogy viszszatérj?
– Nem gondolom, hogy ez az
öthetes vállalás hőstett. Sok nevelő és önkéntes hosszú éveken át foglalkozik a nehéz sorsú gyerekekkel, embert próbáló körülmények között. Ezt a
munkát csak erős hitű, elszánt
emberek tudják hosszú távon
végezni, de nyáron szeretnék
ismét visszamenni, hogy szolgáljak.
A Dévai Szent Ferenc Alapítványról bővebben tájékozódhatnak a
szentferencalapitvany.org honlapon. Támogatást a 1030000220145639-00003285 számlaszámon fogad a szervezet. Ha személyesen szeretnének találkozni
Böjte Csabával, április 4-én látogassanak el a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége paksi csoportjának összejövetelére.
Weller P. Hanna

Minőségi tartós élet
A fekete nadálytő után a legismertebb gyógynövény az árnika.
Nagyon értékes hatóanyagai révén gyulladáscsökkentő, fájdalomcsillapító hatása van, eredményesen használható duzzanatok kezelésére, illetve segít a
vérömlenyek és sérülések gyorsabb gyógyulásában.
Tudni kell, hogy aki allergiás a
fészkes virágzatú növényekre,
annak nem szabad alkalmaznia árnikából készített borogatást. Arra is oda kell figyelni, hogy ha sérült bőrön alkalmazzák, a szövet roncsolódását
is okozhatja, ezért csak rövid
ideig szabad fent hagyni a borogatást ezeken a területeken,
és hígítva alkalmazni a tinktúrát. A borogatáshoz szükség van
árnikakenőcsre, -tinktúrára vagy
-gélre, papírzsebkendőre vagy
pamutanyagra, valamint rugal-

mas pólyára vagy konyhai törlőruhára. Kenjék szét az árnikát
a papírzsebkendőn vagy pamutanyagon fél centiméter vastagon,
majd hajtsák össze úgy, hogy az
alsó része egyrétegű legyen. Ezután helyezzék a kenőcsös vagy
géles kendőt óvatosan a sérülésre, vagy tekerjék a sérült ízület
köré. Ha árnikatinktúrát használnak, akkor először a termékleírás alapján hígítsák fel vízzel.
Ezek után mártsák bele a kendőt, és helyezzék az érintett ízületre. Végezetül az árnikás borogatást a rugalmas pólyával vagy
a konyhai törlőruhával rögzítsék.
A kenőcsös vagy géles borogatás
mindaddig fennmaradhat, amíg
jólesik, a tinktúrás borogatás viszont legfeljebb harminc percig. A borogatás naponta többször alkalmazható. Ezenkívül az
árnikatinktúra használható 1:10-

Fotó: pixabay.com

es hígításban furunkulusok, rovarcsípések, carpalis alagút-szindróma esetén fájdalomcsillapításra,
körömgyulladás esetén egy evőkanál árnikatinktúrát, két evőkanál kálilúgos folyékony szappant
1/4 liter forró vízben oldjanak fel,
majd az érintett ujjat 10-15 per-

cig áztassák, de alkalmazhatnak
árnikás hűsítő pakolást is gélből
az említetteknek megfelelően elkészített pakolásként heveny fájdalommal járó gyulladásos állapotok esetén. A gélt hűtőszekrényben tárolják.
Nagyné Szalai Melinda
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Születésnapján köszöntötték Julika nénit
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Bauer Mátyásnét köszöntötte Szabó Péter
polgármester: Julika néni február 6-án töltötte be a 90. életévét. Az ünnepelt a Pest
megyei Tápiószentmárton községben született. 1944-ben került Tolna megyébe, kezdetben Németkér mellett lakott a szüleivel,

majd 1947-ben, házasságkötésük után költöztek férjével Paksra. Julika néni dolgozott
az egykori konzervgyárban, majd mintegy
tizenöt esztendőt a Háziipari Szövetkezetnél, onnan vonult aztán nyugállományba.
Ma már egyedül él, támasza a mindenna-
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pokban a családja, két lánya mellett három
unokája és három dédunokája van. Jó egészségnek örvend, szeret olvasni, havonta akár
nyolc-tíz könyvet is elolvas. A könyvek iránti szeretetét édesapjától örökölte, volt, hogy
még a családi ebéd közben is olvastak. 2016ban megkapta Az év felnőtt olvasója címet
a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtártól
beiratkozásának hatvanéves jubileuma alkalmából. Emellett a Paksi Városi Nyugdíjasklub énekkarának aktív tagja volt hoszszú éveken át, a szervezett kirándulások által sok szép helyre eljutott. A klubot jelenleg
lánya, Becker Jánosné vezeti. Bauer Mátyásné szerint a hosszú élet titka a jó családi környezet mellett a rendszeresség, azaz hogy
minden napnak meglegyen a pontos rendje,
jó egészségéhez pedig szerinte hozzájárul,
hogy sok almát eszik. Újságírói kérdésre Julika néni hozzáfűzte, hogy lányai unszolására – bár eleinte fanyalgott – ma már naponta elfogyaszt szigorúan egy korty pálinkát is.
– Egyszer egy tévéműsorban azt mondta egy
néni, hogy szerinte a „pájinka a hosszú élet
titka”, lehet, hogy van benne valami – mondta nevetve.
-gyöngy-
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Mozgásban: Hot Iron
Fotó: Dream Fitness

A Hot Iron mozgásforma Németországból indult hódítóútjára és mára szinte az egész világon elterjedt. Magyarországon is hosszú évek óta töretlen
népszerűségnek örvend. Pakson, a Dream Fitnessben is ez az
egyik legnépszerűbb óratípus,
amely –Darabos Viola, a sportcentrum szakmai vezetőjének
elmondása alapján – egy egyedülálló súlyzórudas edzés, ellentétben tehát a TRX-szel, külső
ellenállásos edzésmódszer. Az
edzésen step-padot, súlyzórudat
és súlytárcsákat használnak, az

óratípus célja pedig egy szórakoztató és változatos erőállóképesség-fejlesztés. A hiedelemmel
ellentétben – ezt a paksi példa is
alátámasztja – többségében hölgyek körében hódít a Hot Iron.
Hogy miért? Az erőedzés mára
bizonyítottan az egyik leghatékonyabb zsírégető módszer. A Hot
Iron tehát tökéletes alakformáló és zsírégető edzés, az utóégető hatása miatt. A foglalkozást követő 24 órában ugyanis
a test minden egyes izma a regenerációs munka hatására kalóriákat éget, a megemelkedett

alapanyagcsere hatására a zsírraktárak folyamatos utóégetés alatt állnak. Az órán a helyes technika elsajátítása mellett
a biztonságos végrehajtásra helyezik a hangsúlyt. A foglalkozások hatvanpercesek. A szükséges eszközök szakszerű kipakolása után súlyok nélküli
közös bemelegítés, majd speciális Hot Iron bemelegítés következik. Ezt követik az álló és
fekvő gyakorlatsorok edző utasítására és segítségével, végül
közös nyújtás zárja az órát. A
nők feszesebb kart, lábat, csökkenő csípőbőséget érhetnek el.
A férfiak alapvetően különböző hormonháztartásuknak köszönhetően jelentős izomnövekedéssel számolhatnak. Viola
tizenhat év felettieknek ajánlja
elsősorban a Hot Iron-t, de azt
is hangsúlyozta, hogy az idősebbeknél például a súlyzórudas
edzés a csontritkulás megelőzésére is alkalmas az izomtömeg megtartásának segítségével. Ajánlott más edzésformákat
is mellérendelni (pl. TRX). Az
Iron System program mindhárom lépcsőfoka (Hot Iron 1., Hot
Iron 2. és Iron Cross) megtalál-

ható a Dream Fitnessben. A kezdő program a Hot Iron 1., a Hot
Iron 2. egy erőállóképességi, haladó program, majd végül az
Iron Cross a legerősebb edzésrendszer. Az egyes programok
egymásra épülnek, változó terhelést és állandó kihívást biztosítanak. A három különböző
nehézségi lépcsőfok alkot egy
egészet, haladó sportolóként
sem megengedett egyből a harmadik szint. Egy-egy programot körülbelül három hónapig
ajánlott rendszeresen végezni,
és a programokat sorban végigjárva, végül kilenc hónapon belül átszakíthatjuk a képzeletbeli
célszalagot az Iron Cross óratípusban. A rendszer ezután fordítva is működik, köszönhetően a nehézségi szinteknek, a
változtatható ellenállásoknak,
így valóban biztosítjuk a fokozatosan növekvő terhelés elvét,
ezáltal pedig a várt eredmények elérését. Pakson a Dream
Fitnessben képzett sportszakemberek vezetésével közösen,
zenére ütemezve végzik a gyakorlatokat, ami látványos és
építi a csapatszellemet is.
-titti-

Több száz sportoló a fizikai felmérőn
Névsorolvasással kezdődött a
kajak-kenus Héraklész fizikai
felmérő tizenkét perces futása az úgynevezett Cooper-teszt,
amely az egyik feladat volt az országos program paksi állomásán. – Minden versenyző pontszámot kap a teljesítménye után,
majd az összesítést követően dől
el, ki lesz a legjobb – mondta
Meczker András, az ASE trénere.
A 8-14 éves fiatalok közül a nagyobbak teljesítettek az ASE pályán, a kisebbek két sulikört futottak a II. Rákóczi Ferenc általános iskola körül. A többi próba
a lakótelepi intézmény tornatermében zajlott, többek közt húzódzkodás, hasizomgyakorlat,
fekvőtámasz volt a feladat. – Aki

rendszeresen járt edzésre, hozni
tudja az elvárt szintet. Az edzéseken gyakoroljuk a feladatokat,
ezért sportolóink teljesítményével kapcsolatban naprakészek
vagyunk. Aki nem jár rendszeresen, okozhat meglepetést –
mondta Tóth Márton, az ASE
edzője, a program egyik szervezője. – Paks évek óta az egyik
rendezője a fizikai szintfelmérőnek, idén annyi változás volt,
hogy az országban nem három
helyszínen zajlik a megmérettetés, hanem hat régióban. Ezért
itt most kevesebben vagyunk,
mint tavaly, de így is meghaladja
a négyszáz főt a résztvevők száma – tette hozzá Boros Gergely,
a Magyar Kajak-Kenu Szövet-

Fotó: Molnár Gyula

ség szakmai igazgatója. A lányok
és a fiúk hat korcsoportban küzdöttek egymással és a stopperórával a megmérettetésen, amelyen a házigazda klub versenyzői

kiválóan szerepeltek. Juhász István, Kirschner Dávid és Ulbert
Lujza első helyezést értek el, míg
Jávor Bence másodikként zárt.
Faller Gábor
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Mozgalmas időszak áll a kosarasok mögött
Több személyi változás is történt
az ASE NB I/A-s férfi kosárlabdacsapatánál februárban. Elsején
jelentették be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a
klub Bojan Trajkovskival, és új
center után néznek. A sok sérült
és beteg, valamint a palánk alatti szolnoki magassági fölény ellenére Kovács Ákosék a negyedik
negyedig partiban voltak a Gesztenyés úti mérkőzésen, a bajnoki
címvédő ellen (Atomerőmű SE –
Szolnoki Olaj KK 63-76 (18-14,
15-23, 15-18, 15-21)). Hetedikén
megérkezett a Hapoel Jeruzsálem
csapatától kölcsönbe a 213 cm
magas Joseph Lual-Acuil annak
reményében, hogy már Kaposváron bevethető lesz. Sajnos az orvosi vizsgálaton nem felelt meg,
ezért az egyesület elállt a szerződtetésétől. Somogyban már nagyobb rotációval rendelkezett a
paksi csapat, és sokáig úgy alakult

a mérkőzés, hogy reális esély volt
a győzelemre. Az utolsó két percben azonban leblokkolt a társaság, és zsinórban negyedik vereségüket könyvelhették el (Kaposvári KK – Atomerőmű SE 88-77
(19-20, 19-19, 26-19, 24-19)). Tizenegyedikén jelentették be a 26
éves, 211 cm magas center, Amir
Williams érkezését, de nem tudott pályára lépni a Magyar Kupán, ugyanis sok légi járatot töröltek az USA-ban viharok miatt,
így csak a Magyar Kupa után tudott csatlakozni a kerethez. Valószínűleg az év eleji négy vereség
miatt tizenkettedikén az Atomerőmű SE közleményben jelentette be: felmentették Schmidt
Bélát a férfi kosárlabdacsapatnál betöltött vezetőedzői megbízatása alól. A győri Magyar Kupán Jan Pavlik mint megbízott
vezetőedző irányította a csapatot
a negyeddöntőben, ahol megint

a végjátékban bukott el a társaság (Falco-Vulcano Energia KC
– Atomerőmű SE 91-83 (26-23,
23-24, 23-19, 22-14)). A szakosztályvezető/megbízott edző a következőképp értékelte a mérkőzést: Sajnos nem úgy sikerült a
végjáték, ahogyan szerettük volna. Azt gondolom, az első félidőben extrát játszottunk, de nem
szabad elfelejteni, hogy már akkor kaptunk negyvenhat pontot, ami nem volt tervben. Nyilván amikor támadásban megy a
játék, egy kicsit nehezebb a védekezéssel törődni, főleg a Falco
ellen, ahol sok a kreatív játékos.
A második félidőben az ellenfél magasabb sebességi fokozatba kapcsolt, és közeledett hozzánk. Sajnos Kovács Ákos és Nikola Jevtovic négy faultnál járt,
ezért cserélni kellett őket, hogy az
utolsó percekben is pályára tudjam őket küldeni. Fizikálisan vé-

gig partiban voltunk, nyilván ha
lett volna plusz egy centerünk,
aki a gyűrű alatt keményebben
védekezik Reddic-en, akkor teljesen más a helyzet. Nikola előtt
le a kalappal, mert mindent megtett, ami lehetséges volt. A másik oldalon Govens megoldotta
a meccset a végén. Az ASE hivatalos honlapján tizenötödikén jelent meg a hír, hogy Braniszlav
Dzunics lesz az új vezetőedző, az
Atomerőmű SE vezetősége a szezon végéig szóló szerződést kötött
a mesterrel, a folytatásról később
döntenek. A február 22-i Olaszország – Magyarország és a február 25-i Magyarország – Horvátország világbajnoki selejtezők miatt bajnoki szünet van, az
új vezetőedzőt és centert március
másodikán a Sopron elleni mecscsen láthatják a szurkolók a Gesztenyés úton.
Kovács József

Helyesbítés: A Paksi Hírnök 2019. február 8-án megjelent
XXVIII. évf. 3. számában, a Fontos győzelmet arattak a sakkozók című cikkben tévesen szerepel Ács Péter neve. Az elírásért
elnézést kérünk az érintettől.

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

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

Демонстрационный зал: г. Пакш, ул.
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.),
площадь “Сентхаромшаг” (Szentháromság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса:
Аранка Вагнер (Wágner Aranka),
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)
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Három érmet szereztek a Magyar Kupán
az Atomerőmű SE dzsúdósai
Fotó: ase.hu

Egy arany-, egy ezüst- és egy
bronzérmet, valamint egy ötödik és egy hetedik helyet hoztak az Atomerőmű SE versenyzői a Cegléden megrendezett dzsúdó Magyar Kupáról.
Windischmann Bence (-73 kg)
három ippon után jutott a döntőbe, ahol vereséget szenvedett,
így a dobogó második fokára
állhatott fel. Akkerman Gergely
(-81 kg) a vigaszágon jutott el a
harmadik helyig, Szabó Anna
(-63 kg) az ötödik, Veres Marcell (-81 kg) a hetedik helyen
végzett. A legfényesebb érem az
ötszörös magyar bajnok, kétszeres olimpikon Csoknyai László
nyakába került, aki ezúttal nem
-81, hanem -90 kg-ban lépett tatamira. A súlycsoportváltásról, a
Magyar Kupáról és a közeljövőről kérdeztük.
– Milyen versenyeken indultál
mostanában?
– Itthon még tavaly december-

ben, kölcsönben, a II. osztályú csapatbajnokságon a Zalaegerszeg színeiben léptem tatamira. Utána Strasswalchen
csapatában, az osztrák bajnokság négyes döntőjében küzdöttem még -81 kg-osként, de már
a -90 kg-osok között, és a harmadik helyen végeztünk. Nemzetközi versenyen legutóbb tavaly áprilisban az izraeli Eb-n
indultam.
– Minek köszönhetően láthattak
már -90 kg-ban a Magyar Kupán?
– Soknak éreztem már a fogyasztást, úgy döntöttem, idén
kipróbálom magam a -90 kgosok között. Kezdetnek jó volt
ez az arany, remélem, a folytatás is jó lesz. Így, hogy nem kell
fogyasztanom, kicsit elengedtem magam, 89 kg körül van a
súlyom. Úgy érzem, hogy ebben a súlycsoportban erősebbek az emberek, de sokkal sta-

tikusabbak. Annyira nem tetszik nekik, ha az ember sokat
mocorog, ezt az előnyömet
próbálom kihasználni. A -81ben sem voltam egy égimeszelő. A magyar bajnokságon Tóth
Krisztián is indulni fog, remélem, el fogok jutni odáig, hogy
megmérkőzzek vele. Azért nem
hasonlítanám magam hozzá, ő
egy igazi -90 kg-os, de ha úgy
alakul, nekirontok, küzdjünk
egy jót, majd meglátjuk.
– Milyen volt a Magyar Kupa?
– Egy fiatal győri sráccal kezdtem, hamar véget ért a meccs,
ipponnal nyertem. Az évek során kialakultak az úgynevezett „kenyérkereső” technikáim, egy ilyennel, a karpréses leszorítással nyertem a következő
meccset. Krokodilnak hívom,
mert úgy hempergek az ellenféllel, mint a krokodil az áldozatával. A döntőben Nerpel Richárd nem úgy küzdött, ahogy
az előző meccsein, az volt az
érzésem, hogy tart tőlem. Egy
vazarival kezdtem, később egy
kisbelsővel eldobtam, ami már

ippont ért. A magyar bajnokságon, április 20-án ott lesz mindenki, most arra készülök.
– Ki segít most a felkészülésben?
– Ízületi gyulladás volt a vállamban, emiatt nem tudtam
rendesen készülni. Hiányoznak
a küzdelmi edzések. Szerencsére Cirjenics Miklós is kezd viszszaállni, vele is tudok majd dolgozni, és ígéretet kaptam Kovács Antaltól, hogy jön, ha kell.
Bor Barnával is szoktam küzdeni, de az nem olyan, ő túl „nehéz”, és vigyáz is rám, nehogy
összetörjön.
– Milyennek láttad a fiatalok
szereplését a Magyar Kupán?
– Nagyon tetszett Windischmann Bence döntője, egy apró
hibán múlott, de ezt a magyar
bajnokságra kiküszöbölheti, és
szerintem Akkermann Gergely
is érmes lesz -81 kg-ban. Nagyon tetszett Szabó Anna és Veres Marcell munkája, főleg ha
figyelembe vesszük, hogy Marcell még csak junior, de szépen
odaállt a felnőttekkel.
-joko-
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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 rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Többek között ilyen fürdőgyógyászati kezelések is
igénybe vehetők a gyógyfürdőben.
A megfejtéseket március 1-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: Beséné Juhos Ágnes.
Gratulálunk!

