Édesapja asztalosműhelyében kezdett dolgozni, aztán a paksi kisipari termelőszövetkezet faipari részlege következett, később saját céget alapított Kern István.
Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Sikeres volt a Város hete
Összefoglaló: 2–4. oldal
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Jubileumot ünnepelt Paks
Város hete programmal
Fotók: Molnár Gyula

Várossá avatásának negyvenedik évfordulóját ünnepli idén Paks. A jubileum alkalmából az elmúlt két évben nagy sikerrel
megtartott Város napja programot kibővítették, és Város hete elnevezéssel szervezett
programsorozatot Paks Város Önkormányzata és a Csengey Dénes Kulturális Központ. A Város hetén helyi értékek napját,
koncerteket, kiállításmegnyitókat tartottak, átadták a KRESZ-parkban elkészült falfestményt, zárásként pedig a Város napjára várták a lakosságot. A zárónapon ismét
megerősítették a Reichertshofen és Paks között harminc évvel ezelőtt megkötött testvérvárosi szerződést.
– Ma megünnepeljük a múltat, s tekintetünket
a jövő felé fordítjuk – mondta beszédében Szabó Péter, a Város hete programsorozatot nyitó
esten a Csengey Dénes Kulturális Központban.
A polgármester beszédében rövid történeti áttekintést adott, kiemelve a mai Paks és környéke kedvező földrajzi adottságait, amelyek,
mint fogalmazott, többszörösen meghatározták sorsát. Felidézte, hogyan vált jól működő
mezővárossá, majd az 1871-es közigazgatási átszervezés után nagyközséggé a település.
Szabó Péter az ország első és azóta is egyetlen
atomerőműve megépítésének történetét is felidézte. Mint mondta, az 1966-ban meghozott
kormánydöntés az atomerőmű megépítésére

Paksot jelölte ki, majd 1979-re Paks a csatolt
településrészekkel együtt válhatott várossá.
Kiemelkedve a nagyközségi létből az ország
egyik meghatározó és dinamikusan fejlődő
városa lett – fogalmazott. Másfél évtized leforgása alatt létrejött Paks lakótelepi városrésze, a
művelődési ház, jelentős fejlesztések indultak
az óvárosban, iskolák, óvodák, orvosi rendelők épültek. A város megteremtette a maga újkori szellemi, kulturális értékeit, melyben generációk nőhettek fel maradandó tudást, életszemléletet, biztos értékrendet nyerve. Pezsgő
sportélet alakult ki országos és nemzetközi sikereket hozva városunknak. Persze nehézségek is adódtak, hiszen az ideérkező több ezer
ember otthonra találása, befogadása, egy új
paksi identitás megtalálása nem ment egyik
napról a másikra, de a város polgárainak erejét mutatja, hogy úrrá lettek ezen a nehéz emberi helyzeten, és a város érdekeiért képesek
voltak el- és befogadni, új, közös értékrendet
megteremteni. Mindezzel lehetővé téve, hogy
mára Paks modern, számtalan értéket felmutató, családias légkörű, büszke kisvárosa legyen hazánknak – összegzett a polgármester, majd köszönetet mondott a város egykori
vezetőinek, tisztségviselőinek és mindenkinek, akik több mint 40 éve vállalták a változás kihívásait. – Akik megértették a lehetőség
reményét, a soha vissza nem térő alkalmat, és
szellemi, fizikai munkájukkal, erőfeszítéseik-

Közélet

kel új várost, reményteli és biztonságos jövőt
építettek gyermekeiknek, unokáiknak, nekünk, ma élő paksi polgároknak. Számunkra példát adtak és azt a belső erőt, hogyha nekik sikerült, akkor nekünk is sikerülhet – húzta alá. – Ma újra azt a feladatot rója ránk a
sors, hogy az erőmű új blokkjainak építése
miatt vállaljuk a változást. A lakosságszám
bővülésével járó kihívásokat, városunk infrastrukturális megújulásának napi nehézségeit, az egyéni vagy közösségi áldozatokat.
Mindez félelemmel és indulatokkal is eltölthet bennünket. Én mégis azt kérem, hogy
inkább örüljünk ennek a történelmi feladatnak, hiszen amit szüleink, nagyszüleink nekünk építettek az akkori kor színvonalán,
mi most, mai harmincasok, negyvenesek,
ötvenesek megépíthetjük saját elképzeléseink szerint gyermekeinknek, unokáinknak
a 21. század színvonalán – tért át a polgármester a város előtt álló feladatokra. – Szeretnénk, ha Paks megmaradna családias kisvárosnak, miközben megújult utak, utcák és
a legmodernebb eszközök segítik a környezetbarát tömegközlekedést, modern épületek az orvosi ellátást, oktatást, idősek ellátását, a szabadidő kulturált és hasznos eltöltését vagy éppen a sportéletet. Azért
dolgozunk, hogy a város fejlődése, lakosságának bővülése lehetőséget adjon minden
polgárunknak a gyarapodásra, a biztonságos élet és jövő megteremtésére – emelte ki
a városvezető, hozzátéve –, mindehhez kérem együttműködésüket, hogy az előttünk
álló feladatok sikeres teljesítése hozzon városunk minden polgárának biztonságos, fejlődő, békés életet a következő 40 évben is.
Formáljuk együtt Paks jövőbeni, maradandó arcát – zárta gondolatait a polgármester.
Szabó Péter beszédét követően a helyi értéktár bizottság pályázatán résztvevőket köszöntötték. Az eddig 46 helyi értéket számontartó
Paksi Települési Értéktár Bizottság – rendhagyó módon, köszönhetően az önkormányzat támogatásának – 2018-ban pályázatot írt
ki, amelyben olyan szellemi vagy tárgyi, személyhez, eseményhez, alkotótevékenységhez, tudáshoz, hagyományhoz, tájhoz, élővilághoz, a város történetéhez kapcsolódó,
jelentősnek vagy érdekesnek ítélt témák kutatására és dokumentálására buzdították az
érdeklődőket, amelyek új tartalmakkal tölthetik meg értékeink tárát.
Ü
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Ü Négy pályamunka érkezett:
Takács Éva – Ritter János: 40 éves a Paksi
műhely (Fiatal Alkotók Köre, Vizuális Kísérleti Alkotótelep, Paksi Képzőművészeti
Iskola), dr. Hanol János: Az eltűnt városkép
nyomában, Domonkos Dominika: Egy feminista szemléletű, izraelita írónő portréja,
dr. Rosenákné Behr Blanka irodalmi munkássága, Vass Napsugár: Vass György Imre
szobrász élete és munkássága. A pályázók
köszöntése után dr. Hanol János várostörténeti előadása következett Az eltűnt városkép nyomában – színes diaképeken a város
építészeti öröksége címmel.
Másnap átadták a KRESZ-parkban elkészült falfestményt. Az eseményen Szabó
Péter, Paks polgármestere elmondta, hogy
Molnár Ferenc születésének 140. évfordulója alkalmából írt ki pályázatot tavaly év végén az önkormányzat graffitiművészeknek
a KRESZ-parkban lévő aszfaltpálya melletti
falfelület dekorálására. A műveknek kötődniük kellett a Pál utcai fiúk című regényhez/
filmhez. A felhívásra több mint egy tucat pályamunka érkezett, a győztes a dunaújvárosi InkSane Colors formáció lett, pályamunkájukat a film ihlette. A helyszín érdekessége, hogy a századfordulón itt volt Grünwald
Salamon paksi fakereskedő Duna-parti fatelepe, aztán a második világháború után a
TÜZÉP vállalat telephelye üzemelt itt, amelyet 1979-re elköltöztettek, és a gyermekek
nemzetközi éve alkalmából modern játszótér épült a paksi fiataloknak, majd 1980ban a játszótérhez elkészült a tér nevét adó
KRESZ-park is. Szabó Péter kiemelte, hogy
a KRESZ-parkot nagyon sokan használják, nagy figyelmet fordít rá az önkormányzat, az itt található sportpályát tavaly októ-
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berben felújították, és a játszóteret is folyamatosan gondozzák. – Szeretnénk, ha ez a
park valóban közösségi térként szolgálna –
húzta alá. Ahogy arról korábban beszámoltunk, az InkSane Colors április 29-én kezdte
meg a munkát a KRESZ-parkban. Joó László, Harsányi Zotmund Bence és Boros István szürkületkor érkeztek a helyszínre. A falak beméretezése, a képek falra vetítése után
el is kezdték a festést a kontúrok felrajzolásával, majd másnap a kidolgozással folytatták
a munkát, amit bárki figyelemmel kísérhetett. A graffiti átadásán Joó László elmondta,
hogy közel 120 graffiti kanna festéket használtak el a képhez, hárman öt napon át dolgoztak, fejenként körülbelül negyven-negyven munkaórájuk van benne. – Nem klasz-

szikus értelemben vett graffitit csináltunk,
hanem inkább egy street art jellegű dolgot,
ami, reméljük, elnyeri a paksiak tetszését, és
óvni fogják – fogalmazott. Szabó Péter polgármester azt mondta, a visszajelzések azt
mutatják, nagy sikere van az ötletnek, az
elkészült alkotásnak, és bejelentette, hogy
ezen felbuzdulva újabb pályázatot hirdet az
önkormányzat graffitiművészeknek. Ebben
a helyszín a strandhoz vezető út jobb oldalán lévő új támfal lesz, a téma pedig a jubileum kapcsán Paks.
Két kiállítást is megnyitottak ezen a napon,
a Csengey Dénes Kulturális Központban, az
emeleti kiállítóteremben a várostörténeti, 40
év – 40 kép címűt, a földszinti előtérben pedig a Paks 40 év múlva című alkotópályázat
munkáit bemutató tárlatot.
A 40 év – 40 kép című kiállítást megnyitó beszédében Tell Edit, az intézmény igazgatója
történeti visszatekintést adott Paksról. Utalt
arra, hogy az egykori Munkásművelődési
Központ, mai Csengey Dénes Kulturális Központ elmúlt negyven évének eseményeit már
bemutatták fotókon, most a városról készült
pillanatfelvételeket láthatja a közönség. A képek mondanivalója sokrétű: arcok, személyes emlékezések, élettörténetek. A Paks 40
év múlva címmel meghirdetett alkotópályázat díjkiosztóját is megtartották. A felhívásra több mint hatvan alkotás érkezett egyéni
pályázóktól, osztályközösségektől, baráti társaságoktól és családoktól. A zsűri tagjai Horváth András városi főépítész, dr. Hanol János
amatőr helytörténész és Tell Edit, a kulturális központ igazgatója voltak. A díjazott alkotók oklevelet és ajándékcsomagot vehettek át,
a pályamunkák a kulturális központ előterében megtekinthetők.
Ü
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Ü A jubileumi programsorozat folytatásában a Duna-korzóra invitálták a lakosságot.
A víziszínpadon helyi együttesek adtak koncertet, a C four G, a Pirkadat, a Planet Band,
az Ulbert – Hesz Project, a Pagony, a PistiEst
és a The Houdinis.
A Város hetét a Város napja programmal zárták, amelyet harmadik alkalommal rendeztek meg, változatlanul nagy érdeklődés mellett. Ahogy a felvonulók gyülekeztek a Szent
István téren, egyre színesebb forgatag bontakozott ki, majd Barnabás István alpolgármester köszöntőjét követően elindult a menet, amelyben harminchat intézmény, civilszervezet vonult, több mint hatszáz fővel a
Táncsics parkba. A nagysátorban Szabó Péter, Paks polgármestere és Michael Franken,
Reichertshofen polgármestere köszöntötték a megjelenteket, ünnepi gondolataik sorában méltatva a két település közötti, immáron harminc éve tartó testvérvárosi kapcsolatot. A parkban felállított sátrakban helyi
szervezetek várták az érdeklődőket a profiljukhoz illő programmal, többek között tájékoztató anyagokkal, bemutatókkal, játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, rejtvényekkel, kóstolókkal. A színpadi produkciókhoz
idén is két színpadot állítottak, így gördülékenyen zajlott le a műsor. A felvonulóknál
is korábban kezdték a napot a halászléfőző
verseny résztvevői. Ez alkalommal negyvenöten pályáztak a Paks halászléfőző mestere
címre, amit végül – megismételve tavalyi sikerüket – a Kertészlegények elnevezésű csapat nyert el, a fakanál most is Vida Jánosnál
volt. A halászléfőző mester elmondta, hogy
a jó halászlé titka a kiváló alapanyagok és a
jó előkészítés. Hozzátette, nem az a gondolat
vezérelte, hogy idén is meg kellene nyerni a
versenyt, csupán egy jókedvű főzésre, közös
ebédre készült. Csapó Ágnes külkapcsolati
referens kérdésünkre elmondta, hogy összesen hatvanhét helyi intézménnyel, civilszervezettel dolgoztak a Város napja kapcsán.

Fotó: Babai István

Délután egy másik helyszínen ünnepélyes
keretek között ismét megerősítette a harminc esztendővel ezelőtt megkötött testvérvárosi szerződést Paks és Reichertshofen.
A két város polgárai, civilszervezetei, intézményei között ez elmúlt évtizedek alatt máig tartó szakmai, emberi kapcsolatok alakultak ki.
A harmincéves jubileum alkalmából német
delegáció érkezett a Város napjára Michael
Franken, Reichertshofen polgármestere vezetésével, egyeztettek a paksi városvezetéssel
a következő évek terveiről, az újabb kapcsolatépítési lehetőségekről. A megállapodást
Michael Franken és Szabó Péter polgármesterek írták alá. Reichertshofen és Paks 1989.
december 1-jén kötött testvérvárosi szerződést
Hans Hammerl, akkori reichertshofeni polgármester és Jákli Péter, akkori paksi tanácselnök aláírásával. Már jóval a szerződés megkötése előtt, 1986-ban felkereste Hans Hammerl
és a dunakömlődi származású Stenger Pál
Paks város vezetőit azzal a kéréssel, hogy az
1946-ban Reichertshofenbe kitelepített paksiak és dunakömlődiek szeretnék felvenni a
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kapcsolatot hivatalosan is szülőföldjükkel. Hiszen akkoriban még a családok közötti kapcsolattartás sem volt egyszerű. A testvérvárosi szerződés aláírását többszöri tárgyalás és a
két település lakóinak cserelátogatásai előzték
meg. A kapcsolatok ápolásáért végzett munkája és közösségépítő tevékenysége elismeréséül Hans Hammerl 1990-ben Paks városért
emlékérmet kapott. 1991-ben Anton Westner
Reichertshofen polgármestereként szorosabbra fűzte az együttműködést a települések között, példaértékűen együttműködve Stenger
Pállal, aki áldozatos munkájáért 1993-ban Pro
Urbe kitüntetést kapott, 2001-ben pedig Paks
város díszpolgára lett. Anton Westner munkáját 2004-ben Paks Város Önkormányzata Pro
Urbe kitüntetéssel ismerte el. A városok vezetői, testületei többször megerősítették ezt a
szerződést, Hajdú János és Anton Westner
2004-ben, Hajdú János és Michael Franken
2009-ben, 2014-ben pedig Süli János és
Michael Franken polgármesterek látták el
kézjegyükkel a megállapodást.
Kohl Gyöngyi
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A tehermentesítő út volt ismét a téma
A lakosság javaslatát figyelembe véve
tervezi módosítani a tehermentesítő út
nyomvonalát, ezzel együtt a településszerkezeti tervet és a helyi építési szabályzatot
a Fehérvári út és a Györkönyi utca közötti szakaszon az önkormányzat. Ezzel kapcsolatban tartottak ismételten fórumot a
városházán.
Régóta tervezi a város a tehermentesítő út
megépítését, a téma többször szerepelt a
képviselő-testületi ülések napirendjén. Az
út nyomvonalának kialakításánál újabb
szempont merült fel a lakosság részéről: a
közelben élők szeretnék, ha távolabb futna
a lakóterülettől. Ennek érdekében korábban bejelentkeztek partnernek, és javasla-

tot nyújtottak be az önkormányzathoz. Kérésükre a szakemberek megvizsgálták, hogy
a korábban tervezett nyomvonaltól távolabb
ki lehet-e jelölni egy újabbat. Horváth András városi főépítész úgy gondolja, megtalálták a jó megoldást. A nyomvonal korábbi
tervezete is megfelelt minden szabványügyi
előírásnak, az építészek által javasolt kompromisszumos megoldásnál is erre törekedtek. A tervezők igyekeztek azt elérni, hogy
az út a lakók, a város megelégedésére szolgáljon, egyúttal betöltse a tehermentesítő
funkciót is. A lakók által javasolt nyomvonal
kiegyenesíti a csomópontokat, ingatlanokat
érint (például a közelben lévő termelőszövetkezet épületcsoportját), a kompromiszszumos javaslat, mely az eredeti és a lakos-

ság által javasolt nyomvonal között helyezi
el az új utat, optimálisnak látszik. Mint a fórumon kiderült, többen továbbra is tartanak
attól, hogy az út környékén nagy lehet a zaj.
Ennek kiküszöbölésére zöldvédelmet alkalmaz majd az önkormányzat. Az út egyébként Nádai Brigitta, a tervezőiroda munkatársa szerint négy számjegyű, alacsonyrendű lesz, csekély forgalomnövekedésre
számítanak. Amennyiben a képviselő-testület a módosítást elfogadja, az államigazgatási egyeztetést követően a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. készíti el a terveket,
ezután indulhat a kivitelezés. Horváth András városi főépítész szerint az elkerülőút építésének megkezdése 2021-re várható.
-se-

Megfelel az előrásoknak E-töltők
a kápolna alatti építkezés
Pakson
Előző lapszámunkban beszámoltunk arról, hogy építésügyi hatósági vizsgálatot
kezdeményezett Paks főjegyzője a Rókus kápolna mellett épülő házat érintően. Az azóta lezajlott vizsgálat megállapította, hogy az építkezés a jogszabályi
előírásoknak minden tekintetben megfelel – tájékoztatta szerkesztőségünket
az ingatlan tulajdonosa.
Paks város főjegyzője mint első fokú építésügyi hatóság kezdeményezte a Tolna
Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala hatósági főosztály építésügyi
és örökségvédelmi osztályán a Paks, Rókus utca 1148/1 helyrajzi számú ingatlanon zajló építkezéssel kapcsolatban a hatósági ellenőrzést. Az építésfelügyeleti
hatósági eljárás kezdeményezésére azt követően került sor, hogy a Barnabás István
alpolgármester által az áprilisi képviselőtestületi ülésen előterjesztett interpellációra adott polgármesteri választ nem fogadta el a grémium. Az interpelláló arra
kereste a választ, hogy az önkormányzat
illetékesei megvizsgálták-e, hogy az építkezés megfelel-e a helyi építési szabályzat
előírásainak, és megvizsgálták-e a tervdokumentációt, valamint a tervezői nyilatkozatokat. Kasó Tibor, az ingatlan tulajdonosa arról tájékoztatta szerkesztőségünket, hogy az építésfelügyeleti hatóság
2019. május 10-én helyszíni vizsgálatot

tartott, aminek keretében ellenőrizték az
építkezés jogszerűségét, az építési terveknek való megfelelést és a kápolnához kapcsolódó előírások betartását. A vizsgálat megállapította, hogy az építkezés a jogszabályi előírásoknak minden tekintetben
megfelel, a kápolnától való védőtávolságokat betartották, az épület mérete az elfogadott, engedélyezett terveknek megfelel,
a beépítési százalék a tervnek megfelelően
mindössze 23,5 százalékos – írja közleményében Kasó Tibor. Ebben az is olvasható,
hogy az engedélyezés részeként az örökségvédelem hozzájárulását adta az építkezéshez, különféle kikötések megfogalmazása mellett, amelyek betartását rendszeresen ellenőrzi. A Rókus utcában készülő
ház tulajdonosa arról is tájékoztatott, hogy
az engedélyezés feltétele volt továbbá a településképi vélemény, amely a látványtervek
alapján, 2017. február 20-án engedélyezésre javasolta az építési tevékenységet, valamint hogy az építkezés megkezdése előtt
a közvetlenebbül érintett lakosság megtekinthette a tervezett épület és környezetének 3D-s látványtervét, amelynek során nem merült fel kifogás az építkezéssel
szemben. Az építtető ezúton is kéri a lakosság türelmét és támogatását, hogy az elkészülő épület üde építészeti színfoltként jelenhessen meg a kápolna szomszédságában.
-dsz-

Három helyszínen, a Duna Hotel parkolójában, a Barátság úti rendelőintézetnél, valamint
a Táncsics Mihály utcában telepítettek elektromos gyorstöltőket az e-gépjárművel közlekedőknek Pakson. – A három töltőállomás két
különböző pályázati forrásból valósult meg, az
elektromos kerékpártöltővel is ellátott Duna
Hotel mögötti az úgynevezett eGuts, míg a
másik kettő a Jedlik Ányos e-töltőoszlop fejlesztési projekt keretében. Az állami támogatás mértéke megközelítette az ötmillió forintot – tájékoztatott Kiss Péter, a Protheus Holding Zrt. vezérigazgatója. Az új eszközökkel
négy-nyolc óra alatt feltölthetők a gépjárművek nulláról százszázalékra. A töltőállomásokat a nap huszonnégy órájában ingyen használhatók. – Az önkormányzat a lehető legtovább szeretné ingyenesen biztosítani ezt a
lehetőséget, de a jövőben mindenképpen tervezi elkülöníteni a lakossági és a vállalkozói
felhasználókat. Terveink szerint a magánfelhasználók ezt követően is térítési díj nélkül
használhatnák a töltőállomásokat, míg a vállalkozásoknak valamilyen formában fizetniük
kellene az eszközök használatáért – tette hozzá
a cégvezető. Korábban az e-taxi program keretében elektromos tesztautóval történő személyszállítás ellátására hirdetett közös pályázatot a Protheus Holding Zrt. és Paks Város
Önkormányzata Tolna megyei taxiengedéllyel
rendelkező vállalkozásoknak. A töltőállomások telepítésével ez a projekt megvalósulási
szakaszba lépett.
-fg-
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Díjat kapott Nagyné Gottschall Edit
Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Az eltelt évek alatt a lakótelepen, a Sárgödör téren és a piactéren is tartottuk ezt
a rendezvényt, de itt, a Táncsics parkban
van a legjobb helye. Ez személyes meggyőződésem, és a visszajelzések is ezt mutatják – mondta Féhr György, a Paksi Német
Nemzetiségi Önkormányzat elnöke a német
nemzetiségi napon, amit huszonegyedik alkalommal tartottak meg. Mellette Bana János alpolgármester köszöntötte a megjelenteket, méltatta a német önkormányzat által
végzett munkát, rendezvényeiket, programjaikat.
Hagyományosan a német nemzetiségi napon adják át az Arany Rozmaring díjat, amit
a német nemzetiségi kultúra és emberi kap-

csolatok ápolása, fejlesztése érdekében végzett közéleti tevékenység elismerésére alapított a szervezet. A korábban díjazottak
Racskó Steffi, Kovácsné Váraljai Klára, Pintér Anikó, Schämer Imréné, Szabadi Jánosné,
Horváthné Miszlai Katalin, a Roger Schilling
zenekar, Jillingné Weisz Julianna és Gosztola Erzsébet voltak, 2019-ben pedig Nagyné
Gottschall Edit, a Paksi II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskola tanára. Ahogy a méltatásban elhangzott, Nagyné Gottschall Edit sváb
családból származik. A gyermekkori családi
élmények befolyásolták pályaválasztását is,
így lett magyar-német szakos tanár. A mai
napig magyarországi németnek érzi magát,
és mindent megtesz annak érdekében, hogy

Közélet

megőrizze a magyarországi svábság identitását és hagyományait. 1995 óta tanít németet és nemzetiségi németet. Utóbbi különösen a szívügye, mert ennek keretében
több lehetősége van megismertetni a gyerekekkel a svábság történetét, szokásait. A díjazott tizenöt éve tanár a Paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskolában. A nyelvikompetencia-méréseken diákjai rendszerint kilencven százalék felett teljesítenek. Nagyné
Gottschall Edit nagyon jól tudja, hogy a német nyelv elmélyítéséhez és a német nemzetiségi tudat kialakításához élményekre van
szükség, ezért minden alkalmat megragad,
hogy pályázatok útján biztosítsa ezeket tanítványainak. Így jártak különböző német
tájházakban, például Hartán, az ausztriai
Kaprunban, legutóbb pedig huszonkét tanulóval Reichertshofenben, Paks németországi testvérvárosában. – Elsőtől nyolcadik
osztályig tanítok gyerekeket. Jó látni, ahogyan folyamatosan bővülnek az ismereteik,
ez számomra sok sikerélményt ad – mondta a díjazott, kiemelve, hogy a város és a német önkormányzat támogatásának köszönhetően lehetőségük van arra, hogy a diákok
anyanyelvi környezetben gyakorolják a német nyelvet.
A nap programjában természetesen a német hagyományok jelentek meg, műsort adtak helyi óvodások, iskolások, a hímesházi
Sonnenblumen kórus, a Paksi Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccsoportja és a Roger Schilling zenekar. A napot
bállal zárták.
-gyöngy-

Már készülnek az országos fesztiválra
Tizenkettedik alkalommal rendezi meg
Paks Város Önkormányzata és a Paksi Sárgödör téri Présháztulajdonosok Egyesülete
az Országos Sillerfesztivált. Az elmúlt évekhez hasonlóan idén is kétnapos lesz a rendezvény. Május 31-én délelőtt a sillerborok
versenye zajlik majd. A benevezett nedűket
hét bizottságban értékelik, melyekben az ország minden tájáról érkező, elismert borbírók foglalnak helyet. A szakmai bírálat után,
18 órától várják a lakosságot is a Sárgödör
térre, a Nyitott pincék estjére. Elsőként Kerner József zenekara muzsikál, majd az MC
Hawer és Tekknő zenekar lép fel. Június elsején délelőtt bográcsos ételek főzőversenye és pogácsasütő verseny lesz, amire családi és baráti társaságok jelentkezését várják
(Nikl Olga 20/507-07-30). A sorszámozott

tányérok a verseny napján 9 és 10 óra között
vehetők át a téren, majd 12 és 13 óra között
kell leadni az elkészített ételeket, az eredményhirdetést 15 órakor tartják. A délutáni programpalettán zene, a borverseny eredményhirdetése és érmes sillerborok kóstolója szerepel. Fellép dr. Eigemann-Műhelyi János, alias
DJ Cimbi, a Siller Nótakör, az Electric Soul, illetve Pápai Joci ad élő nagykoncertet. A fesztiválnapot retro party-val zárják. A részletes
program, valamint a borverseny kiírása és a
jelentkezési lap a paks.hu honlapon megtalálható. A rendezvény fővédnöke Süli János
tárca nélküli miniszter, szakmai fővédnöke és
csúcsbírója pedig Nyitrainé dr. Sárdy Diána
dékán, a Szent István Egyetem Kertészettudományi Karának vezetője.
-kgy-

Fotó: Babai István/archív
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Először adták át a Jantyik Margit-díjat
Városi esélyegyenlőségi napot
tartott a Veled is törődünk
Egyesület EFOP-pályázat keretében a Csengey Dénes Kulturális Központban. Az eseményen, melyen a helyi fellépők mellett Müller Péter és
a Baltazár színház is műsort
adott, átadták a most alapított
Jantyik Margit-díjat, és kihirdették a középiskolásoknak
meghirdetett alkotópályázat
eredményét.
A Főnix Táncegyesület növendékei közösen léptek színpadra
a Nyitnikék nappali foglalkoztató gondozottjaival, a Veled is törődünk Egyesület Paks által szervezett városi esélyegyenlőségi
napon. A telt házas rendezvény
az elfogadás és az együttműködés jegyében zajlott, védnöke és
háziasszonya Barabás Éva szerkesztő-riporter, az SOS Gyermekfalvak jótékonysági nagykövete volt. Az estet dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű
Zrt. kommunikációs igazgatója nyitotta meg, beszédében fel-

Fotó: Babai István

idézte személyes, hátrányos helyzetben levő emberekkel kapcsolatos emlékeit.
Jantyik Margit, aki idén márciusban távozott közülünk, értékes
munkát végzett Pakson gyógypedagógusként, majd a Veled is
törődünk Egyesület Paks elnök-

helyettese lett. Jantyik Margit
emlékére a szervezet díjat alapított, melyet elsőként Klopcsikné
Somorjai Mária, a Paksi Deák
Ferenc Általános Iskola pedagógusa vehetett át. – Nagy megtiszteltetés számomra a Jantyik Margit-díj. Margit nagyon szeret-

te a gyerekeket, és nagyon sokat
tett is értük. Mottója volt, hogy
„szeretni az embereket”, és e szerint is élt. Példa lehet mindanynyiunk számára – mondta az elismerés átvétele után Klopcsikné
Somorjai Mária, aki köszönetet mondott kollégáinak, tanítványainak, családjának és barátainak, hogy hozzájárultak a
díj mögötti ötletek, programok,
eredmények megvalósításához.
Színpadra lépett a Gazdag Erzsi
általános iskola énekkara, a kisdiákok alkalomhoz illő verseket
is szavaltak.
Ebben az évben is meghirdette
az egyesület az alkotópályázatát,
amely az Együtt a közösségben címet viselte, és középiskolás csoportoknak szólt. Három középiskola tizenhat osztálya huszonkét
fotómontázzsal pályázott, az első
helyezett a Paksi Vak Bottyán
Gimnázium 11/A osztálya lett, a
Kötelék című alkotással, felkészítő tanáruk Nyisztor Ákos volt.
A harmadik esélyegyenlőségi napot Müller Péter és a Baltazár
Színház műsora zárta.
-se-

Idén is díjazzák
a tehetséget

Új kötelezettség
a szálláshelyeknek

Kiírta idei pályázatát a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány.
A szervezet célja az anyanyelvi
kultúra, a művészet, a tanulmányi
munka és a sport területén kimagasló eredményt elérő diákok és a
velük foglalkozó felnőttek elismerése, ösztönzése. Támogatják a kiváló teljesítményt nyújtó, felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat is. Pályázni az általános
iskola 5. osztályától az első diploma megszerzéséig tartó időszakban lehet, feltétel, hogy a pályázó
állandó lakóhelye Paks vagy itt tanul. A pályázatot írásban, az erre
szolgáló űrlapon lehet benyújtani,
ami a további fontos információkat tartalmazó részletes kiírással
együtt elérhető lesz a Paksi Pol-

Paks honlapján, a hirdetmények, közzétételek alatt is elérhető a Tolna Megyei Kormányhivatal tájékoztató levele a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ bevezetésével kapcsolatban, amely érinti a helyi szálláshelyek üzemeltetőit (szálloda, panzió, üdülőház, kemping).
Hamarosan minden Magyarországon üzemelő szálláshelynek kötelező lesz adatot szolgáltatnia a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központnak
(NTAK), némiképp hasonlóan ahhoz, ahogy eddig a Központi Statisztikai Hivatalnak.
A legfőbb különbség talán az
lesz, hogy az NTAK bevezetésétől kezdve az adatokat digitáli-

gármesteri Hivatal polgármesteri
titkárságán, a Pákolitz István Városi Könyvtárban, a Városi Múzeumban, a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Paksi Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban,
az oktatási intézményekben, vagy
letölthető a www.paks.hu honlapról. A pályázatokat 2019. szeptember 13-án 12 óráig várja a Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány a polgármesteri hivatal
titkárságára. A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítik,
és meghívót kapnak a díjkiosztó
ünnepségre, amit az október 23-i
ünnepségsorozat keretében tartanak meg. A pályázat eredményét
a város honlapján közzéteszik.
-gy-

san kell majd beküldeni az adatközpontnak (a jelenlegi törvények szerint nem lesz lehetőség
papíralapú adatszolgáltatásra),
így az adatok azonnal láthatóak
és elemezhetőek lesznek. Először a hoteleknek, szállodáknak
kell a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz csatlakozniuk, nekik 2019. július 1-től
lesz kötelező az adatszolgáltatás.
Ezt követik a panzió kategóriájú szálláshelyek, nekik 2019. október 1-től kell adatot szolgáltatniuk a központnak. Harmadik lépcsőben, 2020. január 1-ig
az egyéb szálláshelyeknek, kempingeknek, közösségi szálláshelyeknek kell csatlakozniuk.
-kgy-
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Indul a Paks II. Akadémia
Fotó: Paks II. Zrt.

Paks II. Akadémia néven képzési együttműködés jön létre az új atomerőművi
blokkok kivitelezéséért felelős projekttársaság, azaz a Paks II. Atomerőmű Zrt. és
hat egyetem között. A Paks II. Akadémia
program keretében szeptembertől vehetnek
részt az érdeklődők az alapképzésre épülő atomerőművi üzemeltetési szakmérnök
megnevezésű szakirányú képzésben. A Pécsi Tudományegyetem is a leendő képző intézmények között szerepel, az erről szóló támogatási szerződés aláírására május 13-án
került sor az egyetem rektori tanácstermében.
A jól képzett szakemberek iránt mindenhol
nagy a kereslet, így van ez a nukleáris iparban
is. A Paks II. Zrt. számára nagyon fontos a
magasan képzett munkaerő, éppen ezért hív-

ta életre a projekttársaság a Paks II. Akadémiát, amely színvonalas képzési programot
kínál az egyetemi hallgatóknak.
A Paks II. Zrt. a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a Debreceni Egyetemmel,
a Pannon Egyetemmel, a Miskolci Egyetemmel és a Dunaújvárosi Egyetemmel együttműködésben dolgozta ki a tananyagot. A hat
egyetem a Paks II. Zrt. anyagi támogatása
mellett indítja el az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök szakirányú továbbképzési szakot, a Paks II. Akadémia keretében. A képzés
ennek köszönhetően a hallgatók számára térítésmentes.
A képzési program létrejöttében együttműködő hat egyetem közül elsőként a Pécsi Tudományegyetemmel (PTE) írta alá a képzés
indítását lehetővé tevő támogatási szerződést

a Paks II. Zrt. képviseletében Lenkei István
vezérigazgató és Mittler István kommunikációs igazgató, a PTE részéről Prof. Dr. Miseta
Attila rektor és Jenei Zoltán kancellár.
Lenkei István az aláíráskor elmondta, hogy az
ősszel induló képzést elvégezve az egyetemekről olyan szakemberek kerülnek ki, akik nagyon jó eséllyel nyerhetnek felvételt a Paks II.
Zrt.-hez. – Bízom benne, hogy sokan fognak
jelentkezni a Paks II. Akadémiára, és közülük
minél többen a kollégáink lesznek majd – fogalmazott a vezérigazgató.
A szakirányú továbbképzés két féléve alatt a
hallgatók gyakorlati tudást kaphatnak az energiaipar ezen szegmenséből: alapszintű ismeretekkel gazdagodhatnak az atomerőmű technológiai részleteiről, az üzemeltetés folyamatáról, a nukleáris biztonság alapjairól, az
atomerőmű biztonságos működéséről. A 2019
őszén induló szakirányú továbbképzésre a választott intézmény felvételi rendje szerint lehet
jelentkezni, amelynek részletei az adott intézmény honlapján találhatók meg.
Az atomerőművi üzemeltetési szakmérnök
képzést elvégző szakemberek megalapozhatják jövőjüket egy olyan iparágban, amely a
következő évtizedekben kiemelt szerepet tölt
be úgy a hazai, mint a nemzetközi energiaszektorban.
(X)
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Mindkét ország az atomenergiára alapoz
Hazánkhoz hasonlóan Csehország is az atomenergiára alapoz, a két ország természeti adottságai is hasonlóak – hangzott el május 15-én
egy Budapesten tartott üzleti fórumon. A találkozón arról is szó esett, hogy a paksi atomerőmű bővítése és üzemeltetése lehet a magyar-cseh gazdasági kapcsolatok újabb területe.
Süli János, a paksi beruházásért felelős tárca
nélküli miniszter beszélt arról, hogy a két ország – Csehország és Magyarország – természeti adottságai hasonlóak, ezért az időjárástól
függő, megújuló energia felhasználása ugyan
erősödni fog, de az alaperőműveknek mindkét országban a nukleáris energiára kell épülniük. Az atomerőműveknek köszönhetően a
németországinál jóval olcsóbban és jelentősen alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás mellett termelünk villamos energiát hazánkban –
hangsúlyozta.
Süli János szerint a paksi atomerőmű bővítése és üzemeltetése lehet a magyar-cseh gazdasági együttműködés újabb nagy lehetősége, de
a két ország érdekei az energetikán túl is azonosak – mondta a miniszter, hozzátéve, hogy a
paksi fejlesztés tenderei folyamatosan jelennek
meg, az egyeztetések folytatódnak a magyar és
a cseh fél között.

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt./Bodajki Ákos

Karel Havlicek ipari és kereskedelmi miniszter sürgette a V4-államok közös fellépését az
atomerőművek érdekében, és hozzátette, hogy
várhatóan Lengyelország is egyre inkább a
nukleáris energia felé fordul a szénerőművek
helyett.
A cseh energiamix 50 százalékban épülhet
atomenergiára, 25 százalék körüli arányban
megújuló erőforrásokra, valamint körülbelül

10-10 százalékban szenet és gázt hasznosító
erőművekre – fejtette ki a cseh miniszter.
Csehország Magyarországgal azonos álláspontot képvisel az energiamix ügyében, vagyis úgy véli: az energiaforrások megválasztásába az EU nem szólhat bele, az energetika földrajzi, technológiai és biztonsági feltételektől
függő, összetett kérdés, ezért teljes mértékben
nemzeti hatáskörben kell maradnia.
-dsz-

Tudományos örökség és új megoldások
Negyedik alkalommal rendezte meg az Atomenergetikai Múzeum (AEM) a Teller Ede vetélkedőt. A Társadalmi Ellenőrző,
Információs és Településfejlesztési Társulás (TEIT) településein működő általános iskoláknak szervezett verseny fizikaismeretekre és a múzeum
kiállításának anyagára épít. A
vetélkedő idén a tudományos
örökség megőrzését helyezte
középpontba.
Az intézmény edukációs programjába jól illeszkedik a fizikaverseny, amely kiegészíti, egyben lezárja a tanév során tartott
kihelyezett fizikaórákat, valamint hangsúlyt helyez a múzeumi gyűjtemény megismerésére
is. Az elmúlt évtizedek tudományos eredményeit kiemelve idén
a vetélkedő tematikája is kapcsolódott a múzeum értékőrző tevé-

Fotó: Molnár Gyula

kenységéhez, írták az AEM sajtóközleményében. A versenyre
négy település nyolc iskolájából
érkeztek csapatok. Elsőként előre
elkészített videoanyagukat mutatták be, a feladatuk itt az volt,
hogy gondolják újra Öveges József professzor, a természettu-

dományos ismeretterjesztés hazai – talán legismertebb – alakjának munkáit, kísérleteit. A
folytatásban mechanikai és hőtani témájú, valamint elektromosságtannal és atomfizikával
kapcsolatos számítási feladatok
következtek, majd a fizika tan-

tárgyhoz kapcsolható tesztek kitöltése. Tóth Pál fizikatanár látványos kísérletekkel oldotta a
verseny izgalmát. A vetélkedőt
a Paksi Vak Bottyán Gimnázium csapata nyerte: Horváth Kamilla, Jantner Enikő, Otterbein
Petra. A felkészítő tanáruk
Damjanovicsné Eke Violetta
volt. Jantner Enikő elmondta,
hogy egy hónapon át készültek a
versenyre, két filmet készítettek,
olyan típusú feladatokra számítottak, amilyenek voltak, és segített, hogy csapatban kellett
dolgozniuk. A verseny második
helyezettje a Paksi II. Rákóczi
Ferenc Általános Iskola triója
lett, a dobogó harmadik fokára
pedig a Géderlaki Szent László
Általános Iskola formációja állhatott fel. Az első három helyezett csapat részt vehet az Ifjú fizikusok idei táborában.
Kohl Gy.

Portré
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Kern István
Könyök utca 2. A kapu tárva, úgy, ahogy Pista bácsi ígérte, amikor egyeztettük a beszélgetést. Észleli az érkezésem, elém jön, a felesége, Éva néni a konyhában vár. A nappaliba megyünk, Éva néni almával kínál. A lakás
otthonos, hatalmas, levegős terek, kényelmes
fotelek, és ami a legfontosabb, valahogy tetten érhető a vendéglátók egymás iránti szeretete, tisztelete. Egymást kiegészítve kezdenek mesélni. Pista bácsi felé fordulok, aki a
könyves szekrény előtt ül, és talán már az első
mondatoknál elcsuklik a hangja. Vele tartok a
régi Paksra, járjuk az óváros régi utcáit, 1925ben készült családi képet nézegetünk, Paks
még a dunai arcát mutatja – a hatos számú
műút még nem választóvonal –, együtt nézzük a nagyszülők vízimalmát, és szinte látni
véljük a malomkerekek forgását. „Amikor alszél volt, akkor megfordult a malom, s a nagypapa imádkozott: csak egyszer kerüljön ki innen.” Pista bácsi születését követő télen – 1940ben – a Szent János utcai házat, ahol született,
kis híján elérte a jeges ár, így jobbnak látta a
család, ha a Rókus utcába költöznek. Elmesélte, hogy 1944 őszén 13-14 fős orosz flottillás
különítmény kötött ki a paksi Duna-parton,
és szállást kért a Rókus utcai nagyszülői házban, ahol aztán az asszonyok főztek rájuk, Pista bácsi édesapjának pedig együtt kellett ennie
a „vendégekkel”.

Egy napon, amikor a kisgyermek Pista bácsi a nagymamájával a Nagy péktől tért haza
a keddi kenyérvásárlásból, az utcán elhaladó oroszok, akik málenkij robotra kísérték a
vasútállomás felé a paksiakat, lerakatták a kenyeret a földre, és utasították a nagymamát,
hogy álljon be a sorba. A kisfiú hazaszaladt,
és a náluk lakó oroszok segítségével kimenekítették a nagymamát. Lassan haladunk a
múltidézéssel, elragadtatva hallgatom, ahogy
felfeslik a múlt nem csupán minden apró mozzanata, de a pontos dátumok, napszakok. Tarisznyás Györgyi tanárnővel találkozunk az
Anna utcai iskolában, ahol Pista bácsi édesapja ablakot javít, majd a dunaföldvári gimnáziumban találjuk magunkat, ahová a kiváló diákot íratják a szülei – orvosnak szánják.
Itt ismerkedik meg Éva nénivel, akivel kizárólag udvarias kikérővel és szülői engedéllyel
sétálhat a Duna-parton. Érettségi után, amikor Pécsre, az orvosi egyetemre jelentkezik, a
paksi pártbizottság az alábbi jellemzést adja
róla: „géperőre berendezett asztalosüzemmel
és klerikális beállítottsággal rendelkező család
gyermeke”. Az egyetemről elutasítják, ezzel a
jellemzéssel aztán felesleges a felsőoktatásban
próbálkoznia. 1958-ban édesapja tanácsára,
aki bölcsen úgy fogalmaz, „enni mégiscsak
kell”, Pista bácsi beáll az édesapa asztalosműhelyébe, 1960-ban kézhez kapja asztalos-

segéd bizonyítványát. Pista bácsi nem röstelli bevallani: az édesapját nagyon szerette, de
az asztalosműhely az első időkben távol állt
tőle. Nehezen fogadta el a rendszer általi elutasítást az egyetemi tanulmányok nélkül maradt
fiatalember. Amikor 1962-ben leszerelt, alig
várta, hogy abban az évben, december 29-én
feleségül vehesse Éva nénit. A Könyök utcai
műhelyben felsikálták a műhelypadlót, nagy
lakodalmat csaptak – az asztalra kakas került –, aztán a násznép másnap reggel az éjszaka leesett jeges eső és hideg miatt tükörsima úton csúszott le a buszmegállóig. Pista
bácsi meghatódik. Sokadszor a beszélgetésünk
alatt, amikor együtt emlegetjük a szüleit, a feleségét. A Családot. A Herendi étkészletet veszi elő a szekrényből, amit nászajándékba
kaptak, meg azt meséli, hogy az összetáncolt
hétezer-ötszáz forintból tévét vettek. Aztán
jöttek a hatvanas évek, napi tíz órát dolgoztak az asztalosműhelyben, amikor 1963-ban
a marókés „elkapta” Pista bácsi bal kezén a
hüvelykujját, ő felkapta a faforgács közül, és
átrohant vele Pongrácz doktor úrhoz, kérte,
varrja vissza a helyére, és a doktor úr megtette. Pista bácsi keze a következő év februárjára rendbe jött. Az erős enyvszagot, ami
Pista bácsi ruhájából áradt esténként, kedves
szelídséggel tette szóvá Éva néni, ekkor dőlt
el, hogy a fiatal férj jelentkezik a soproni Erdészeti és Faipari Egyetemre, ahol 1971-ben
kapta meg diplomáját. Hat hosszú éven keresztül napközben dolgozik, esténként tanul,
szigorlatokra, vizsgákra készül. A család segíti, amiben tudja, mindenki büszke rá. A paksi KTSZ faipari részlegénél kezd dolgozni,
1977-ben a szövetkezet főmérnöke lesz, akkor az édesapja ipari tanulókat oktat ugyanitt. Amikor a helyi pártbizottság tisztségviselői megkeresik, hiszen egy főmérnöknek
mégiscsak párttagnak kellene lennie, így utasítja vissza őket: „apám, anyám vasárnaponként templomba jár, aztán az ő asztaluknál
ebédelek a feleségemmel… legyen elég a szakmai tudásom a pozícióhoz”. 1989-ig marad a
KTSZ-nél, majd megalapítja saját faipari vállalkozását, a Ropánt Faipari Kft.-t. Kezdetben
gyógyszertári bútorokat gyártanak, majd ajtókat, ablakokat. 2018-ig dolgozik, talán egy
éve kezdte meg a pihenést – felesége mellett.
A beszélgetés alatt szinte folyamatosan idézi
édesapja szavait: „fiam, a hitel a tányérodról
eszik”, vagy „a férfi arra való, hogy a családban az anyagi biztonságot fenntartsa, az aszszonyé a tűzhely”.
Nem tudok betelni velük, este van, amikor
hazaindulok. Ötvennyolc év házasság után
türelemmel és szeretettel fordulnak egymás
felé, minden perc emlékezés örömöt hozott
az estébe. Hálás lehet, aki sok időt tölthet a
közelükben.
Tell Edit

Mozaik
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Negyvenéves lett a Paksi Bóbita Bölcsőde
Fotó: Molnár Gyula

Negyven évvel ezelőtt nyitották meg mai
nevén a Paksi Bóbita Bölcsődét. A jubileumot három nap alatt négy programmal ünnepelték meg. A rendezvénysorozat nyitányaként családi napot tartottak, ahova a
jelenlegi bölcsődéseket várták szüleik kíséretében. A kínálatban légvár, arcfestés,
kézműves foglalkozások szerepeltek, volt
Sünizene és fellépett az EccPecc gyermekzenekar, a felhőtlen játék közben minden bizonnyal jólesett egy-egy szelet a születésnapi tortából.
A következő állomás a nosztalgia délután
volt, ahova egykori bölcsődéseket és az eltelt évek alatt nyugállományba vonult kollégákat invitálták meg. Utóbbiak táborához
tartozik Hornyák Istvánné, aki azt mondta,
hogy nagyon készült erre a találkozóra, és a
bölcsődére is kíváncsi volt, mert legutóbb

tavalyelőtt járt itt nagymamaként. Kiemelte, hogy összetartó, jó csapattal dolgozott
együtt, mindig jó volt a hangulat, és hogy
szerinte nehéz, de hálás szakma az övék.
Lukácsi-Magyar Melinda, az intézmény vezetője azt mondta, hogy a negyven év alatt
az alapvető feladatuk, azaz a nevelés, gondozás nem változott, de folyamatosan igazodtak a kor elvárásaihoz és a szülők igényeihez. A jelenlegi kollektíva fiatal, a munkatársak nagy része nem régóta van itt, illetve
pályakezdő fiatal. Az intézményvezető azt
is elmondta, hogy a paksi bölcsőde jelenleg
teljes kihasználtsággal működik, így száznégy gyermekkel foglalkoznak a kisgyermeknevelők.
A szélesebb körnek szóló programok után
szakmai napot tartottak a jubileum alkalmából a Prelátusban, amelyre meghívták

Helyi Érték díjat nyert a TelePaks a Renkecz József néptanító visszaemlékezéseit megörökítő filmjével a Helyi Televíziók Országos Egyesületének pályázatán. A 90 helyi televíziót tömörítő országos szervezet Békéscsabán tartotta hagyományos tavaszi találkozóját. A kétnapos tanácskozáson adták át az egyesület Helyi Érték díj pályázatának
díjait. A cél, hogy a helyi televíziók is megmérethessék magukat, egész
éves teljesítményüket. Az egyesület idén három kategóriában írt ki pályázatot, a híradók mellett magazinműsorokkal, valamint dokumentumfilmekkel versenyeztek a helyi televíziós műhelyek. A TelePaks
Médiacentrum Irodalmi, emberi tájak Tolna megyében, Sárszentlőrinc
és környéke, Renkecz József néptanító visszaemlékezései című alkotása a
dokumentumfilm kategóriában nyerte el a Gulyás István, Buglya Sándor és Kocsis Tibor alkotta zsűri elismerését. A kategóriájában harmadik helyezést elért paksi dokumentumfilm Renkecz József, a kilencvenéves egykori néptanító visszaemlékezéseit örökíti meg. Az alkotók, Tell
Edit, Babai István és Gazdag Martin arról a példaértékű élettörténetről forgattak, mellyel a népnevelő otthagyta kézjegyét Sárszentlőrinc és
Uzd településtörténetében. Fotó: Szaffenauer Ferenc

a hallgatóság soraiba a jelenlegi és a volt
munkatársakat, a társintézmények vezetőit és a fenntartó képviselőit. A megjelenteket Péterné Iker Ivett, a Paksi Polgármesteri Hivatal osztályvezetője köszöntötte, beszédében hangsúlyozta a paksi bölcsőde
szerepének fontosságát és az önkormányzat törekvéseit az intézmény bővítésével
kapcsolatban.
Az előadások sorát A bölcsődei ellátórendszer helyzete napjainkban címmel Hegedűsné Végvári Katalin, a Magyar Bölcsődék Egyesületének elnöke nyitotta. Újságírói kérdésre úgy összegzett, hogy a magyar
bölcsődei ellátás soha nem látott fejlesztéseken ment keresztül, nagyon komplex fejlesztéseken, a kormány minden területre
kitérően fejlesztette a bölcsődéket, legyen
ez férőhelybővítés, elérhetőség kistelepüléseken, struktúraváltás, képzés, finanszírozás, és a bérezés is javulni fog. Az utóbbi öt-hat évben történt fejlődéshez hasonló
soha azt megelőzően nem volt tapasztalható – fogalmazott. Az előadások sorában szó
volt még az élményközpontú zenei nevelés lehetőségeiről a bölcsődében. A téma előadója dr. Asztalos Kata, a Szegedi Tudományegyetem adjunktusa volt. Aztán Korszerű
szemlélet a kisgyermeknevelésben címmel dr.
Komlósi Ákos, címzetes főiskolai docens,
neveléslélektani tanácsadó, majd Szemléletváltozások a magyar bölcsődék történetiségében címmel Laszlóczki Józsefné, bölcsődei
szaktanácsadó tartották meg előadásukat.
A szakmai napot zenével színesítették Cseke
Klára közreműködésével, és volt ételkóstoló
a bölcsődei étlapról. A jubileumot bállal is
megünnepelték.
Kohl Gyöngyi
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Városi olvasmányok

Mozaik

A tegnapokról
Mostanában egyre sűrűbben
hallgatom a Képzelt riport egy
amerikai popfesztiválról és a Harmincéves vagyok című albumokat. Az orosz, falra szerelhető
bakelit-lemezjátszó jut eszembe, folyton elkopott a tűje, olyankor karistolta is rendesen a lemezeket – a nagyokat és a kicsiket. Akadt otthon Rolling Stones,
Deep Purple, Status Quo album,
meg Dinamit, P. Mobil, később
Rolls Frakció, hogy csak az ismertebbeket említsem. Aztán a
gimnáziumi barátnőm szobájában ültünk, Cseh Tamást hallgattunk (éjjel-nappal), amikor csak
tehettük. Meg mindenféle kortárs költőt olvastunk: Oravecz
Imrét, Kiss Annát, Ratkó Józsefet. Aztán teltek-múltak az évek,
elsodródtunk egymástól – a barátnőm és én –, más hétköznapok és más ünnepek jöttek. De a
régi hangok megmaradtak, ma is
libabőrös leszek azoktól a „tegnapoktól”, amiket együtt, zenehallgatással, olvasással töltöttünk, vitatkozással, életértelmezésekkel.
Történt mindez az otthonainkban és a Duna-parton, a köveken.
Az évek csupán az életkoromat
tekintve hoztak változást, az ízlésem, akarásom, érdeklődésem
szinte azonos maradt a fiatalkorival. Talán ezt a fiatalkort kerestem, amikor a város negyvenéves
születésnapján minden rendezvényre szorongással indultam,
hiszen a múltidézés meghatódottságot, elfogódottságot is jelent az öröm mellett. Hallgattam
dr. Hanol János előadását, az eltűnt városkép részleteit sokszor
nehezen ismertem fel a képeken,
valóban magyarázatra szorult
egyik-másik. Nézegettem a Paksi
Hírnök különszámát, nevezhetném ünnepi kiadásnak is, hiszen
az a Vass György fordul felém a
belső oldalán, akit volt szerencsém ismerni, aztán a Negyven év
– negyven kép című kiállítás hoz
rácsodálkozást egy letűnt korra.

Fotó: magánarchívum

„Ha nem bírod már elviselni azt, amiben vagy,/ Lépj ki, mint egy rossz cipőből, ringasd el magad!/ Ha azt
sem akarod tudni már, hogy ki voltál tegnap,/ Ne törődj a tegnapokkal, ringasd el magad!” Adamis Anna
Úgy érzem, vagyunk néhányan,
akik egy kiállítás mögött, a megörökített pillanatok mögött, a képek előtt sokféle üzenetet tudunk
kiolvasni belőlük. A képek segítenek életre kelteni nem csupán
a várossá válás utáni negyven év
emlékeit, hanem azt a sok rétegrendet, ami bennünk alakult ki
és alakult át az elmúlt évtizedekben. A kiállítás pillanatképeiben
benne vagyunk mi is, akik teleleheltük ezt a várost az itt megélt múltunkkal. Jó néhány fénykép Bencze Barnabás tanár úr
diái közül került ki – úgy éreztem, hogy a sokféle érzés és tudás mellett, a kiállítótérben az
emlékező szeretet is tetten érhető volt. S aztán volt ezek között a
múltidéző napok között egy délelőtt, amit nem a városban töltöttem. Budapesti gyerekek voltak
a Cseresznyéskert Erdei Iskolában, öt tanító nénivel jöttek, s a
harmadik nap délelőtt Sárszentlőrincen voltunk, Petőfi Sándor
és Lázár Ervin útjain barangol-

tunk. Mesélni kezdtem a felnőtteknek a helyi iskoláról, ami jobb
napokat élt meg negyven évvel ezelőtt, hiszen tele volt élettel, telt ház volt a tantermekben,
az ünnepségeken. Ma tizenhárom gyermek tanul az iskolában
három évfolyamon, egyetlen öszszevont osztályban. És akkor felkerekedtünk, és elmentünk meglátogatni a sárszentlőrinci gyerekeket és az egyetlen tanító nénit,
aki tanítja őket. A budapesti,
kéttannyelvű általános iskolából
érkezett tanítónők nem szégyellték meghatódottságukat. Péntek volt, a paksi zenekarok Duna-parti koncertjének napja. Kicsit fáradtan érkeztem az egyik
legkedvesebb, legszeretettebb városi területre. A nap késő délután
erőlködni kezdett, s bár a májusi hűvös a parton maradt, mégis tetten érhető volt valami szelíd melegség. A paksi zenekarok
gyülekeztek, készülődtek, a Duna-part életre kelt, s amikor elkezdődtek a koncertek, kezdtük

igazán jól érezni magunkat, mi,
paksiak, akik együtt szerettük
volna tölteni a délutánt, az estét.
Aprócska Duna-parti fesztivállá
alakult a nap vége, rég nem látott ismerősök verődtek össze,
nosztalgiáztunk, néha megöleltük egymást. A hajószínpadon
egymást váltották a zenekarok,
a hajótestben – ahogy később a
zenészek elmesélték – szakmai,
baráti diskurzusok folytak. Szóval, valahogy érezhető volt valami a tegnapokból. A nyugodt
Duna hiába erőltette ránk éjszakai hidegét, a hold a színpad felett és a „parti-érzés” átkarolt
minket. Ez a Duna-part megérdemli, hogy szeressük, hogy
használjuk. Hogy birtokba vegyük. Adamis Anna szavaival
sétáltam el a partról: „Az életem
lemeze fordul, s ha valaki viszszatenné a tűt, valamit újrajátszanék, van, amit meg se hallanék, megbocsátanék, vagy másképp mondanék.”
Tell Edit

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában

Dózsa György út – Vak Bottyán Gimnázium:
Az 1960-as években jelentkező demográfiai
hullám, a gyakorlati életre nevelés fontossága
a Tolna Megyei Tanácsot arra késztette, hogy
Pakson is profilbővítéssel növeljék a középiskolába felvehető tanulók számát. Az Anna utcai kastélyépület nem volt erre alkalmas, új
gimnáziumi épületre volt szükség. Paks nagyközség vezetésének a megfelelő területet kellett biztosítani, de ez helyben nagy vitát váltott ki, emiatt majdnem Bátaszékre telepítette
a megyei vezetés az új intézményt. Végül a Zsíros köz és a főutca közötti régi labdarúgópályát jelölték ki építési területnek. A Vak Botytyán Gimnázium főépületét a Dózsa György
út 103. sz. alatt 1962-ben kezdték felépíteni.
A típustervet a Pécsi Tervező Vállalat adaptálta a helyszínre, ahol a szükséges talajfeltöltés elmaradt. Ennek az lett a következménye,
hogy egy 1964 nyarán hullott hatalmas zápor eláztatta a területet, és az épület földszinti és kazánházi részét iszap öntötte el. A nyári költözés elmaradt a nagytakarítás miatt, és
az Anna utcai korszerűtlen, műemlék jellegű
épületből csak a tanévkezdést követően, 1964
késő őszén költözhettek át a mai épületegyüttesbe. Idő kellett a szertárak, tantermek berendezéséhez, a menza üzemeltetésének beindítá-
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sához és nem utolsósorban megtanulni fűteni
a Marabu-4 típusú széntüzelésű kazánokkal.
Az 1964/1965-ös tanévben indult negyvenhat
tanulóval a kertészeti szakközépiskolai szőlőtermelő és borkezelő osztály is, melynek gyakorlóhelye az állami gazdaság és a borpince lett. A képen látható a névadó Vak Bottyán

kurucvezér 1974-ben, az iskola kertjében felállított mellszobra (Tóth Valéria hódmezővásárhelyi szobrászművész alkotása), a macskaköves főutca, valamint egy Volkswagen bogárhátú járgány is, amely a képet készítő dr. Tarján
Balázs tanácstitkáré volt.
dr. Hanol János

Paks az én városom

Fotók: TelePaks

Szilágyi Istvánné, földrajz-testnevelés szakos tanár, Ózdon született. – Tudatosan készültem a pedagóguspályára, szerettem a tanáraimat, az iskolát. Amikor a
férjemnek lehetősége nyílt arra,
hogy az atomerőműben dolgozzon, Paksra költöztünk két gyermekünkkel. A város kedves és
befogadó volt, de a szüleim hiányoztak, így az első hónapokban hétvégente hazamentünk,
aztán lassan beleszoktunk az itteni életbe. Először Németkéren

tanítottam. Aztán egyszer egyik
kollégám, Réz Béla felhívta a figyelmem arra, hogy van egy állás a Bezerédj iskolában. Behívtak elbeszélgetésre, azóta is itt tanítok – idézte emlékeit Szilágyi
Istvánné. Kiemelte, számára a
gyerekei boldogsága a legfontosabb. Elmondta azt is, hogy nagyon várja, hogy legyen unokája, szeretné megtanítani úszni, síelni, teniszezni. Arról is beszélt,
hogy szerinte a felnőtteknek is nagyon sok lehetőséget kínál a város. – Élhető, konszolidált kisváros Paks, az, hogy az embereknek
van munkájuk, meglátszik a kedélyükön, az anyagi jólét a városon. Úgy jöttünk ide, hogy öt-tíz
évet maradunk, ehhez képest már
a harmincegyediket élem Pakson.
Amikor meglátogatom a szüleimet Ózdon, úgy érzem, otthonról megyek haza – zárta gondolatait Szilágyi Istvánné.

Adorján György tősgyökeres paksi, az egykori helyi szülőotthonban látta meg a napvilágot. – Újvárosi gyerek voltam, igazi jó gyerekkorom volt, aminek java részét
a Dunánál töltöttem, sötétedésig
ott játszottunk. A Duna szeretete
megmaradt, azóta is szinte minden nyarat a folyónál töltök. Az
akkori 3-as számú általános iskolába jártam, nagyon szerettem,
jó tanáraim voltak. A gimnáziumot is Pakson végeztem, jó kapcsolatban voltam Szentesi Alajos

tanár úrral, már általános iskolás
koromban eljártam hozzá atlétikai edzésekre. Matematika-testnevelés szakos tanár lettem, a mai
napig élvezem a tanítást – mondta Adorján György, aki 1987 óta
dolgozik az ESZI-ben. – Sok versenyre viszem a gyerekeket, enyémek az egyéni sportágak: atlétika, úszás. Szinte minden évben
országos döntőbe jutnak a gyerekeink. Minden évben megyünk
síelni, már több ezer síelő palántát
neveltünk, akik azóta családostól
jönnek vissza hozzánk. Ma már
a volt diákjaim gyermekei járnak
ide. Ebből is tudjuk, hogy jelentett valamit ez az iskola diákként
a mostani szülőknek. Paks kellemes, élhető város. Bár a fiatalok
szerint lehetne több nekik szóló program, én úgy érzem, jó nekik ebben a városban – összegzett
Adorján György.
Sólya Emma

14 n Paksi Hírnök, 2019. május 24.

Hétköznapi hit: Baksainé Bayer Edit
Baksainé Bayer Edit gyógytornászként
végzett a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karán, eddigi szakmai pályafutása során sok jó élménnyel gazdagodott. Tizenegy éve házas, három gyermek
édesanyja. A szakmai kihívásokról és örömökről mesélt.
– Milyen szerepe van a gyógytornásznak a
gyógyításban?
– Úgy gondolom, hogy a gyógyítás nem az
én feladatom, csak egy eszköz vagyok a folyamatban. A munkám során azt tapasztaltam, hogy nem csupán a fizikai segítségre van szükségük a pácienseknek, hanem
gyakran arra is, hogy meghallgassuk őket.
Empátiával kell hozzájuk fordulnunk, mert
általában nem a testi, hanem a lelkiállapot a
nagyobb probléma.
– Hogyan viszonyulsz a betegekhez?
– Mindig szeretettel kell fordulni a betegekhez, és alkalomról alkalomra nyerni el a bizalmukat, mert ha ezt elérjük, gyorsabb lesz
a gyógyulás. Voltak olyan esetek, hogy egyegy aprósággal sikerült átlendíteni valakit egy
nehéz helyzeten. Azt tapasztalom, hogy ettől
boldogan jönnek az újabb találkozásainkra, és viszonozzák a szeretetet. Számomra
egyébként ez a legfontosabb, azaz hogy átadjam Isten szeretetét az embereknek. Nagyon
szeretetéhes társadalomban élünk, a betegekben pedig nagyon sok miért megfogalmazódik Isten felé. Ezért újra és újra meg kell erősíteni bennük, hogy Isten szereti őket.
– Milyen módon és eszközökkel próbálod
ezt megtenni?

Mozaik

Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Igyekszem mások szükségleteit a magaméi elé helyezni, de nem megfelelési kényszerből, hanem azért, mert a Biblia erre tanít. Igyekszem átadni a bennem lévő békességet, türelmet tanúsítani másokkal
szemben, alázattal és tisztelettel bánni a körülöttem lévőkkel.
– Ezt a szereteted te is megkapod másoktól?
– Egészségügyi dolgozóként sok mindent
láttam és átéltem már, akkor fordult a kocka, amikor a másik oldalra kerültem. A hároméves kisfiamat vakbélgyulladás gyanújával vittük orvoshoz. Szekszárdon még bizakodva várakoztunk, de minden reményünk

szertefoszlott, amikor a vizsgálatok után elmondta az orvos, hogy már megrendelték
a mentőt. Azzal vittek bennünket Pécsre.
Annak ellenére, hogy ott írtam a szakdolgozatomat, még a kórházat sem ismertem
fel, csak a gyermekemre tudtam koncentrálni. Nagyon nehéz volt várakozni, a kisfiam dupla annyi időt volt a műtőben, mint
amennyit ígértek az orvosok. Tudtam, hogy
sokan imádkoznak értünk, és rengetegen
küldtek üzeneteket, ez tartotta bennem a lelket. Ekkor éreztem mások szeretetét, támogatását, és azt, hogy nagyon fontos a testvérek jelenléte és imája.
-wph-

Minőségi tartós élet
Ahogy a sorozat előző részében ígértem,
most a kurkumáról lesz szó. Talán sokan hallottak már erről a csodás fűszer- és gyógynövényről, esetleg ki is próbálták. A hatóanyagait tekintve illóolajokat (terpének,
szeszkviterpének), kurkimint, ferulasavat és
kávésavszármazékokat tartalmaz. A kurkuma
fokozza az epe áramlását, enyhíti a hányingert,
a felfúvódást, a görcsöket és a gyulladást, ezáltal az emésztési panaszokat, a gyomorirritációt
és a bélingerlékenységet. Utóbbi kifejezetten az
idősebb korosztályt érinti, akiknek már „gyenge” a gyomruk, kevésbé jó az emésztésük. A
kurkuma szabályozza a zsíranyagcserét, így
segít megelőzni az olyan népbetegségeket,
mint az érelmeszesedés, a magas vérnyomás,
az agyvérzés és a szívinfarktus. A kurkuma

antioxidáns hatással is bír, emellett baktérium- és vírusellenes. Az új kutatások bebizonyították bőrvédő hatását, még rákos betegségek esetén is, főleg ha sugárkezelést is kap a
beteg. Gátolja a vérellátást tápláló érrendszer
növekedését a daganatban, így képes megállítani a tumor növekedését. Egy másik érdekes tanulmány szerint a kurkuma csökkenti
az idült, krónikus ízületi gyulladással együtt
járó reumás betegségek esetén fennálló panaszokat. Epekő esetén a kurkuma használatát beszéljék meg az orvosukkal! Epevezeték-,
bélelzáródás esetén nem fogyasztható. Allergiás reakciót válthat ki az arra érzékenyeknél, ezért óvatosan próbálják ki. A kutatók
arra sarkalják a betegeket, hogy fogyasszanak
minél több kurkumás ételt. Érdemes minden

nap fogyasztani, de maximum két grammot.
Használhatják levesek színezésére, vagy belekeverhetik turmixokba. Mostanság minden nap elkészítem a következő italt: három
nagy marék spenót, egy-egy alma és banán,
két evőkanál frissen őrölt lenmag, egy marék
eper, pici fahéj, kurkuma és kakaópor, valamint fél citrom leve és víz. Ebből körülbelül
egy liter turmix lesz, az egyik felét délelőtt, a
másik felét délután iszom meg. Nagyon laktató. Arcpakoláshoz is szoktam használni a
kurkumát. Egy kevés joghurtba belekeverek
egy kis mézet, pici citromlevet, valamint hidegen sajtolt olívaolajat és kurkumát. Megtisztított arcfelületre kenem fel, és 10-15 percig hagyom fent, majd langyos vízzel lemosom.
Nagyné Szalai Melinda

Mozaik
Mi az a katonai diploma? Nevével ellentétben nem egy katonatiszt felsőfokú végzettségét igazoló okirat, de még csak nem is
irat a szó szoros értelmében (már amennyiben az irat alatt papírra írt szöveget értünk).
Két összefűzött bronzlemezből állt, és a Római Birodalom hadseregének katonái kapták, miután letelt a szolgálati idejük. Roppant nagy értéket képviselt. Egy bennszülött
férfi huszonöt esztendeig is képes volt vállalni érte a megterhelő és kiemelten veszélyes
katonai szolgálatot valamelyik segédcsapatban. Amikor pedig „letelt az esztendő”,
hosszú szolgálatáért nem pénzt kapott, nem
földet, hanem ez a lemez volt az egyetlen jutalma. De miért ért ez ennyit? Aranyból volt
talán? Sok pénzt ért? Egyik sem. Egy dolgot
jelentett: a leszerelt katona saját maga és leszármazottai számára ezáltal megkapta az
ókor legértékesebb dolgát, a római polgárjogot. Aki rendelkezett ilyennel, az bebocsátást
nyerhetett az „ígéret földjére”, ahol munkát
vállalhatott, vezető beosztásba emelkedhetett, vagyona lehetett, és ami talán a legfontosabb, szavazhatott. Ennek következtében muszáj volt a kedvében járni, ergo ez az ember
ért valamit. A birodalomban ugyanis nem
csupán egyfajta jogállása lehetett az embereknek, de aki a legalsó kasztba tartozott,
mint a bennszülöttek többsége (peregrinus
jogállás), annak csupán egyetlen dologhoz
volt joga, adót fizetni. Mindezek ismereté-
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ben érthető, miért volt vonzó életpályamodell akkoriban a katonaság.
Miért kellett összefűzni ezt az okmányt? Mivel ilyen értékes volt, sokan próbálták hamisítani. Már maguk a bronzlemezek is másolatok voltak csupán, az eredeti császári

Tárgy/
történet

rendeletet (melyben a polgárjogot adományozták) ugyanis Rómában függesztették
ki egy érctáblán. A leszerelt katona nyilván
nem az eredeti érctáblát, hanem egy másolatot kapott, melynek szövegét két bronzlemezre vésték fel. Mindkét tábla belső és külső oldalán ugyanaz a szöveg volt, és amikor
összeillesztették ezeket, a lefűzött részt lepecsételték. Ennek a pecsétnek a sértetlensége
kulcskérdés volt, hiszen ha megsérült, akkor
csak drága pénzért lehetett újabb másolatot
csináltatni az eredeti római példányról. De

mi történt, ha kétség merült fel a diploma
eredetiségét vagy tulajdonosának jogállását illetően? Hivatalos helyen feltörték a pecsétet, és megnézték, hogy vajon a lepecsételt belső oldalakon is ugyanaz a szöveg (és
főleg ugyanaz a név) szerepel-e, mint a külső oldalon. Jaj volt annak a gaznak, aki egy
ilyen okmány hamisításával akart polgárjogot szerezni magának.
A Paksi Városi Múzeum állandó régészeti
kiállításában teljes épségben is látható (és olvasható) ilyen diploma, melyet egy Kr. után
2. században használt ház romjai alatt találtak. Története a következő: két kelta származású férfi, Monnus és Culsus a közeli Annamatia (ma: Baracs) erődjében teljesítették a huszonöt éves katonai szolgálatot,
Kr. után 132-től. Miután 157-ben leszereltek, és a római polgárjoggal együtt megkapták a házasodás jogát is, Culsus elvette régi
szerelmét, Monnus nővérét, és együtt telepedtek le feleségének és barátjának apjánál, Tessimarusnál, Lussoniumban. A gazdag Tessimarus család háza egyébként az
erőd előterében állt, és a nagy Markomann
háborúk alatt pusztult el, valamikor 167 és
180 között. Nagy valószínűséggel a barátokat is ekkor érhette a vég, hiszen máskülönben nem hagyták volna a romok között
a mindennél értékesebb polgárjogot tanúsító igazolást.
Szabó Antal
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Sikerek fogathajtó versenyeken
A kisgyermekkor a fiúknál általában a labda bűvöletében telik, főleg akkor, ha az egyik
szülő versenyszerűen űz valamilyen labdajátékot. Így volt ez a Lilinger családban is,
ahol az apuka élvonalbeli labdarúgó volt.
Fia, Dani is először focizott, aztán érdeklődése egy idő után más sportág, a lovassportok felé fordult.
A sok, barátokkal közös kirándulás és természetjárás megváltoztatta az akkor ötesztendős Dani és a család életét. A lovaglás,
majd később a fogat-, illetve akadályhajtás
lett a nagy szerelem. Csámpán a Ledneczki
lovasudvarban kezdődött a kaland, köszönhetően a gombászásnak a környéken. A kisfiú még csak csodálta a lovakat, de pár évvel
később, immár a Pálma Lovastanyán fel is ülhetett a nyeregbe, s ezzel a sorsa megpecsételődött. Dani tizennégy éves volt, amikor már
az apuka, Roland is beadta a derekát, és meglett az első saját ló, Panni. Aztán, szintén saját erőből, a hortobágyi ménesből hozták az
első versenylovat, Rokkát. Rövid csikóskaland után apa és fia elkezdtek fogathajtó ver-
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senyeken szerepelni, a fogatot Rokka és egy
másik négylábú társ, Fanni húzzák. Roland
tehát nemcsak szülő és támogató, hanem a
fia segédhajtója is. A hivatalos megmérettetések sora 2017-ben vette kezdetét a „D” kategóriában. 2018-ra már a nehezebb „C” versenyosztály következett 25 futammal, köztük 14 Tolna megyeivel. Dani összesítésben
a negyedik helyen végzett, például Pakson és

Mozaik

Ozorán másodikként szakította át a képzeletbeli célszalagot. Mivel az összetettben harmadik helyezett fogat visszalépett, Dani jutott az
országos döntőbe, ahol 59 indulóból a 16. helyen végzett. Egy közös családi horgászat Hetényegyházán, egy telefon az ott élő, immár
visszavonult ötszörös világ- és hétszeres Európa-bajnok 4-es fogathajtó Bárdos Györgynek – új impulzusokat adott a versenyzéshez. Gyuri bácsi szeretettel fogadta a Lilinger
családot, technikákat mutatott, tanácsokat
adott. A sportbarátság a mai napig tart, és
ilyen szakmai támogatással, a rövid távú cél
is megvalósulhat: felkerülni a „B” kategóriába. Dani jól kezdte az idei szezont – a két bemelegítő verseny mellett –, Tolnanémediben
23 indulóból, míg Mázaszászváron 16-ból
egyaránt az első helyen végzett. Ez még Gyuri bácsinak is tetszett, aki a dicséret mellett a
hibákat is felrója ifjú mentoráltjának, hiszen
ez viheti előre céljai megvalósításában. A tehetség, a szorgalom és a szakmai háttér tehát
megvan ahhoz, hogy Dani álmai mielőbb valósággá váljanak.
-titti-

Sport
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ASE – Szolnok párharc a rájátszásban
Megkezdődött az NB I/A-s férfi kosárlabda-bajnokság utolsó szakasza, a rájátszás.
Az első nyolc helyen végzett csapat egyenes kieséses rendszerben dönt a bajnoki
cím sorsáról. A negyeddöntőben a középszakasz után harmadik helyen végző Szolnoki Olaj KK ellen kell az Atomerőmű SE
csapatának kiharcolnia az elődöntőbe jutást.
Az egyik csapat három győzelméig tartó
párharcban a jobb helyezés miatt a Tiszapartiak kerültek pályaelőnybe, az első összecsapást Szolnokon rendezték.
Szenzációs első negyedet produkált az Atom,
hullottak a hárompontosok, 30-9-re is vezettek Fausték. Sajnos a második negyed elején
Vojvoda három triplát szórt be egymás után,
tízen belülre zárkóztak a piros-feketék. A
nagyszünet után is a vendéglátók irányították
a mérkőzést, és a vezetést is átvették, de a harmincadik perc végére újra az ASE-nál volt az
előny. Az utolsó tíz percben felváltva vezettek
a csapatok, egyik félnek sem sikerült nagyobb
előnyre szert tenni. A végjáték nagyon izgalmasan alakult, Kovács Ákos hárompontosa
után, 1,9 másodperccel a mérkőzés vége előtt
80-80-at mutatott az eredményjelző. Rossz
védekezés miatt a dudaszó pillanatában beesett egy szolnoki tripla. Szolnoki Olaj KK –
Atomerőmű SE 83-80 (13-30, 23-12, 24-20,
23-18). Az ASE pontszerzői: Kovács Ákos
9/3, Norfleet 15/9, Henton 16/6, Eilingsfeld
8/6, Jevtovics 13. Csere: Faust 17/9, Ruják 2,
Horváth K. – A második találkozó a Gesztenyés úton volt, Williams továbbra sem vállalta a játékot csípőfájdalmak miatt. A vendégek
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kezdtek jobban, a paksi távoli kísérletek sorra kimaradtak, de Eilingsfeld találatával sikerült öt pontra felzárkózni a negyed végére. A
második felvonás közepére elkapta a fonalat
az Atom, kezdtek beesni a hárompontosok,
Faust zsákolása után már hét ponttal vezettek a Dzunics-tanítványok. A harmadik negyedben tovább vitte a lendület a piros-kékeket, és 12 pontos előnyre tettek szert. Ezután azonban egyre forróbb lett a hangulat,
véleményes ítéletek sora követte egymást, a
harmincadik perc végére a 12-ből csak 2 maradt. Az utolsó tíz percben sokáig nem változott a helyzet, de öt perccel a vége előtt

már a piros-feketék vezettek. Sajnos innen
már nem engedte ki a kezéből a mérkőzést a
vendég, és száz pont fölé jutott a negyvenedik perc végére. Atomerőmű SE – Szolnoki
Olaj KK 97-103 (16-21, 28-19, 27-29, 26-34).
Az ASE pontszerzői: Kovács Ákos 9, Norfleet
10/3, Henton 15/6, Eilingsfeld 14/3, Jevtovics
8. Csere: Ruják 15/12, Faust 22/3, Medve 4,
Horváth K. Lapunk megjelenésekor, május 24-én, a
Tiszaligetben játsszák a harmadik mérkőzést, ha nem nyer az ASE, akkor véget ér a
bajnokság a paksi csapat számára.
Kovács József

Eredményes szereplés a kajak-kenu ob-n
Hatalmas mezőny, közel kétezer induló
volt a gyermek, kölyök, serdülő, ifjúsági és
felnőtt korosztályokban a győri kajak-kenu maraton országos bajnokságon. A május 17. és 19. között megrendezett viadalon az Atomerőmű SE harmincnyolc versenyzője tette vízre hajóit.
Az ifjúsági, az U23-as és a felnőtt versenyzőknek Európa-bajnoki válogató is volt
egyben ez a verseny. A felnőtt női kajak
egyesek között, óriási küzdelemben, második helyen ért célba Kiszli Vanda, és kivívta az Eb-n indulás jogát. – Az U23-as Koleszár Zoltán, valamint az ifjúsági Vajda Bence, Hodován Dávid és Kollár Kristóf a sík-

vízi válogatóra készül, ami idén az elsődleges célpont. Vajda Bence azért kajakban
elindult 21 km-en, amit meg is nyert, itt
nem kellett kiszállni és futni, nem volt sérülésveszély. A C1-es világbajnoki címvédő
Hodován Dávidot és Kollár Kristófot nem
indítottuk, mert kenuban nem rendeztek futás nélküli számot, és nem akartam,
hogy esetleg a tülekedés, lökdösődés közben megsérüljenek. Az érettségiző Klenk
Botond és Somkert Máté nagyobb rákészülés nélkül a felnőttek között C2-ben a hatodik helyet szerezték meg – mondta el Bedecs Ferenc. A szakosztályelnök arról is beszámolt, hogy a gyerekek is megmutatták
oroszlánkörmeiket, Kertész Gréta U15-ben

kajak egyesben harmadik, Strobl Adéllal
párosban az ötödik helyen végzett. Juhász
István az U14-esek között kenu egyesben a
dobogó harmadik fokára állhatott fel. Túrakenuban a 10-11 évesek 9. és 13. helyet
szereztek, és U14 C2-ben is lett egy negyedik helyünk. A tavalyi évben még ASE versenyző Török Aurél – Koleszár Zoltánnal
volt ifjúsági Európa-bajnok –, most újpesti színekben a felnőttek C1-es mezőnyében
bronzérmes lett.
– Összességében elmondható, hogy az elsőbbséget élvező síkvízi versenyek miatt
maradtak bent értékes helyezések és pontok a „zsákban” – értékelt Bedecs Ferenc.
-joko-
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Nyolcadik lett a Paksi FC a bajnokságban
Nyolcadik helyen végzett a Paksi FC labdarúgócsapata az OTP
Bank Liga 2018/2019-es szezonjában. A Tolna megyei klub mérlege 33 mérkőzésen 9 győzelem,
12 döntetlen és 12 vereség, 33 rúgott, 46 kapott góllal. A hazai/
idegenbeli teljesítményt illetően
megállapítható, hogy a paksi stadionban sokkal jobban szerepelt a
PFC, mint otthonától távol. A Fehérvári úti stadionban 16 meccs,
7 győzelem, 5 döntetlen, 4 vereség, 21-20-as gólkülönbséggel 26
pont, míg idegenben 17 összecsapás, 2 győzelem, 7 döntetlen,
8 vereség, 12-26-os gólkülönbség,
13 pont a mérleg. A csapat az Erzsébet Nagy Szállodában megtartotta évzáró összejövetelét, ahol
a vezetőség értékelte a teljesítményt. – Bent maradunk, és ez a
lényeg – összegzett Bognár Péter,
a Paksi Sportegyesület labdarúgó szakosztályának elnöke az öszszejövetelen. Megköszönte a szakvezetők, a játékosok és a háttérben dolgozók munkáját. Haraszti
Zsolt, a Paksi FC ügyvezetője már
ekkor a lehetséges változtatásokról beszélt. – Maga az alapszereplésünk, az, hogy bent maradtunk
jó, sokan elfogadnák ezt a teljesít-
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ményt. Nagyon kemény hullámvölgyeken mentünk keresztül, a
végén a kiesés szele is megcsapott
minket. Nem volt sikeres a szezon, le kell vonni a konzekvenciákat, tapasztalatokat, és meg kell
hozni azokat a döntéseket, amelyekről úgy gondoljuk, hogy előre
viszik a csapatot – értékelt a klubvezető. Újságírói kérdésre válaszolva hozzátette, hogy most vannak azok a napok, amikor részletesen át kell gondolni a jövőképet.
– A játékoskeretben és a szakmai
stábban is komoly változások lehetnek – fogalmazott Haraszti
Zsolt.
– A második félév alapján azt
mondom, örüljünk annak, hogy

A Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi Területi Igazgatósága
Paks 1 postája munkatársakat keres

RENDSZERES HELYETTES
munkakörbe
Amit kínálunk:
•
Cafeteria rendszer
•
utazási költségtérítés

meghosszabbítottuk élvonalbeli tagságunkat, de nem így indultunk a tavaszi sorozatnak.
Könnyű lenne a szinte példátlan sérüléshullámra hivatkozni,
de szerintem nem csak ez volt a
gyengébb szereplés oka. Ebben
a gárdában még így sokkal több

van. Elemezni kell a történteket,
tanulni kell a hibáinkból – mondta Hahn János, a PFC játékosa.
– Van különbség az első és a másodosztály között, de nem akkora, mint sokan gondolják. Ősszel
még az NB II.-es Budaörs együttesében futballoztam, de a télen
visszahívott a PFC, így van rálátásom az osztályokra – ezt már
Kesztyűs Barna, a zöld-fehér klub
futballistája mondta, hozzátéve, hogy tavasszal hatszor kezdőként és nyolcszor csereként beállva játszott, mindegyik meccsen a
tudása legjavát próbálta nyújtani. – Az igaz, hogy csak az utolsó
előtti mérkőzésen sikerült bebiztosítanunk a jövő évi tagságunkat,
de a sorsunk mindvégig a saját kezünkben volt – húzta alá.
Faller Gábor

A záróvacsorát követő napon jelent meg a hír a klub hivatalos
honlapján, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott a Paksi
FC labdarúgócsapatának vezetősége és Csertői Aurél vezetőedző.
A közlemény szerint a kiváló szakembernek sokat köszönhet a PFC.
Csertői Aurél 2014. január 9-én nehéz helyzetben vette át az együttest. Azóta eltelt 1958 nap és 187 meccs, ez idő alatt stabil középcsapattá emelte a klubot, nála hosszabb időszakot senki nem töltött kispadjuk élén, így köszönet, elismerés és tisztelet illeti munkáját. Az új
vezetőedző kinevezése akár napokon belül megtörténhet.

TEIT

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

Jelentkezéshez szükséges:
•
szakközépiskolai vagy gimnáziumi érettségi
•
bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány
•
B kategóriás vezetői engedély (változó munkahelyre utazás)
Amennyiben felkeltettük érdeklődését, további felvilágosítás személyesen
kérhető: Paks Dózsa Gy. utca 30-32.

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

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

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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Mozgásban: Hypoxi trainer
A Cél Fitness Mozgásstúdió
szolgáltatásai széles skálán mozognak. Az előző lapszámban a
Geoway infrakerékpárt mutattuk be, most a Hypoxi trainer
jótékony hatásait ismerhetik
meg. Ezúttal is Szegi-Bach Csilla, a Tolnai úti edzőterem tulajdonosa volt az idegenvezetőnk.
A Hypoxi trainer a szomszédos Ausztriából származik. Az
eszköz kombinált, akárcsak az
infrakerékpár: a fitness-kerékpár
és egy zárt vákuumtér elegye,
ami a kardióedzést kiegészíti a
vákuummasszázs zsírégető hatásával. Fokozza a szövetek vérellátását a problémás testrészeken –
has, fenék, comb – beindítva ezzel a méregtelenítést, ami által a
zsírsejtek telítettsége is csökken a
már említett testtájakon. A méregtelenítésen kívül ez az edzésforma felgyorsítja a kötőszöveti
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rostok regenerálódását, feszesít,
így a bőr simábbá és rugalmasabbá válik. Tulajdonképpen
egy alacsony nyomású kamrában végzett, célzott zsírégető biciklizés, ami a narancsbőr és a
tartós zsírpárnák eltávolításának talán leghatékonyabb eszkö-

ze. A vákuum 10 és 40 mbar között szabályozható, amit minden
esetben a tréner végez a felhasználó igényeihez, illetve adottságaihoz alakítva. A kerékpár ellenállását azonban magunk szabályozhatjuk, kialakítva ezáltal
a leghatékonyabb működést. A

kedvező és gyors alakformálás
érdekében a szakember heti 2-3
hypoxiedzést javasol, ami variálható az infrakerékpár használatával is. Más edzésformákkal – például futás, súlyzós edzések – keverve heti egy alkalom is hatásos.
Az edzések megkezdése előtt természetesen itt is végeznek állapotfelmérést, kizárva ezzel a kockázati tényezőket. Egyébként a
Hypoxi trainer használatát követő 2-8 órában, a felgyorsult
anyagcserének köszönhetően, a
zsírbontás és méregtelenítő hatás
még zajlik, így az összes elégetett
zsír akár 40-100 gramm is lehet
ezzel az edzéssel. Ez a mozgásforma serkenti a nyirok- és vérkeringést, valamint fokozott vitalitást és jobb közérzetet biztosít.
Természetesen a helyes táplálkozás és életforma a hatékony és
látványos eredmény elérésének
alapja.
-titti-
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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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Megfejtésével két főre szóló
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Mi rejtvény
lesz a programfõsoraiban
a Kávé, Bor és Pálinka
A
Fesztivál pénteki napján 21 órakor? A megszavait
rejtettük
el. el a 7030
fejtéseket május
31-ig küldhetik
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: Bíró István.
Gratulálunk!

