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Még egy kis nyár
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Közélet

Koronavírus: Négy intézmény-
ben végeztek teszteket Pakson
Több mint négyszáz főnél vé-
geztetett koronavírustesztet az 
önkormányzat megelőző intéz-
kedésként a közelmúltban. Az 
érintettek a Paksi Életfa Idősek 
Otthona dolgozói és lakói, vala-
mint a Paksi Gyógyászati Köz-
pont, a Paks Kistérségi Szociá-
lis Központ és a Paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtár dolgo-
zói voltak. 

Kontaktkutatás során derült ki a 
gyógyászati központ egyik dol-
gozójáról, hogy igazoltan koro-
navírus-fertőzött beteggel érint-
kezett. Azonnal karanténba utal-
ták, és megkezdték a tesztelését. 
A  városvezetés úgy döntött, 
hogy megelőző intézkedésként 
koronavírustesztet végeztetnek 
minden, az alap- és szakellátás-
ban dolgozón, valamint az idő-
sek otthona munkatársain és la-
kóin. – A  koronavírus-járvány 
első hulláma ellen sikeresen vé-
dekeztünk. Ahogy akkor, úgy a 
továbbiakban is nagy �gyelmet 
kell fordítanunk a megelőzés-
re, arra, hogy időben cseleked-

jünk. Ezért döntöttünk úgy, hogy 
megtesszük ezt a lépést, egyrészt 
azért, hogy biztosított maradjon 
a városban az egészségügyi ellá-
tás, másrészt, hogy biztonságban 
tudhassuk a legveszélyeztetetteb-
beket, azaz az időseket – indo-
kolta a döntést Szabó Péter saj-
tótájékoztatón. Az önkormány-
zat a két intézményben összesen 
négyszáz személyen végeztette 
el a vizsgálatot saját költségén, az 
eredményekről folyamatosan be-
számolt Szabó Péter polgármes-
ter és dr. Bodnár Imre, a Paksi 
Gyógyászati Központ főigazga-
tója. A  Paksi Életfa Idősek Ott-
honában 147 koronavírustesztet 
végeztek, 146 negatív lett. Egy 
dolgozó eredménye lett pozi-
tív, aki azonban a teszt előtt már 
több mint két hete szabadsá-
gon volt, tehát nem került kap-
csolatba sem a munkatársaival, 
sem a gondozottakkal. A gyógyá- 
szati központ dolgozóinak köré-
ben végzett tesztek eredményé-
ről két alkalommal tájékoztattak. 
A  160 főből első körben elvég-
zett 140 teszt mindegyike negatív 

lett, húsz fő még szabadságát töl-
tötte. Amint ezek az eredmények 
is meglettek, ismét sajtótájékoz-
tatót tartottak. Elmondták, hogy 
két dolgozó koronavírustesztje 
lett pozitív. Egyikük a pszichiát-
riai szakrendelésen dolgozik, tü-
net- és panaszmentes. Dr. Bodnár 
Imre főigazgató arról tájékozta-
tott, hogy a pszichiátriai szakren-
delés működését felfüggesztették, 
és fertőtlenítő takarítást rendeltek 
el. A gyógyászati központ gyógy-
fürdő részlege egyik dolgozójá-
nak tesztje lett még pozitív. Ar-
ról a személyről van szó, aki anno 
igazoltan koronavírus-fertőzött 
beteggel érintkezett, a tesztje elő-
ször negatív lett, viszont a karan-
tén tizenharmadik napján elvég-
zett ismételt koronavírustesztje 
pozitív. Dr. Bodnár Imre főigaz-
gató a fenntartóval egyeztetve a 
gyógyfürdőt határozatlan időre 
bezáratta, a kontaktkutatás elin-
dult. Koronavírusteszteket végez-
tettek elővigyázatosságból a Paks 
Kistérségi Szociális Központ ve-
szélyeztetett korosztállyal kap-
csolatban álló intézményegysé-

geinél is – idősgondozás, házi se-
gítségnyújtás, szociális étkeztetés, 
fogyatékkal élők nappali ellátója 
– az ott dolgozó 24 munkaválla-
lón. Mindegyik teszt negatív lett. 
Időközben arról is tájékoztatott 
Szabó Péter polgármester, hogy 
visszavonásig bezárták a Paksi 
Pákolitz István Városi Könyvtá-
rat, mert szoros kontaktba került 
az intézmény egyik dolgozója egy 
koronavírus-gyanús személlyel. 
A  hatóság ugyan nem kötelezte 
karanténra az ott dolgozókat, ám 
elővigyázatosságból az intézmény 
minden munkatársán elvégeztet-
te a koronavírustesztet az önkor-
mányzat. (A könyvtár azóta ki-
nyitott – a szerk.) Szabó Péter tá-
jékoztatása szerint amennyiben 
pozitív eredményű teszt van a vá-
rosban, az érintett személy azon-
nal hatósági karanténba kerül, 
majd a paksi járási hivatal nép-
egészségügyi osztálya megkezdi 
a kontaktkutatást. A szoros kon-
taktok szintén házi karanténba 
kerülnek. Elkezdik a kontaktok 
tesztelését is, és ha pozitív ered-
mény van, akkor azon a vonalon 
tovább folytatódik a feltérképe-
zés. A karanténszabályok betartá-
sát akár naponta többször ellenőr-
zi a rendőrség. A házi karanténba 
utalt személyek két negatív tesz-
tet követően kaphatják meg a ha-
tóságtól a karantént feloldó hatá-
rozatot, ennek megérkezését meg 
kell várniuk. – A  kontaktkutatás 
hatósági eljárás, nem az önkor-
mányzat végzi. Ha ilyen eset van, 
arról csak az érintett személyek-
nek és a hatóságnak van tudomá-
sa, mert ezek szenzitív informáci-
ók, és tekintettel kell lenni a sze-
mélyiségi jogokra. Csak abban az 
esetben tudunk esetről, amennyi-
ben a fenntartásunkban működő 
intézményben fordul elő, ilyenkor 
annak vezetője értesíti az önkor-
mányzatot – hangsúlyozta a pol-
gármester.                    

Kohl Gyöngyi
Fotó: Molnár Gyula
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Zenés találkozó Pakson Trianon emlékére
KözéletKözélet

A trianoni békeszerződés aláírásának 100. 
évfordulójára emlékezve koncertsoroza-
tot és megemlékezést tartottak Kárpát-
medencei Zenés Találkozó címmel Pak-
son. A rendezvényen – amelynek helyszíne 
az Energetikai Technikum és Kollégium 
sportcsarnoka volt – a járványhelyzet mi-
att zárt kapuk mögött játszottak a zeneka-
rok, a koncerteket online kísérhette �gye-
lemmel a közönség. 

– Nincs olyan kis település, ahol irodalmi 
fellépésre vagy könyvkiadásra vagy em-
lékhely kialakítására ne került volna sor. 
A trianoni évfordulóról a pandémiás hely-
zet ellenére is megemlékeztünk, a nemze-
ti összetartozás szellemét Magyarországon 
méltóképpen ünnepeltük meg – mondta 
Süli János, a paksi atomerőmű két új blokk-
ja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli minisz-
ter, a Kárpát-medencei Zenés Találkozón 
a Táncsics parkban álló emlékműnél. Az 
eseményen elhangzott, hogy Paks Város 
Önkormányzata és polgárai évtizedek óta 
ápolnak testvérvárosi, partnervárosi, bará-
ti és családi kapcsolatokat határon túl élő 
magyarokkal. – A  mostani programon is 
szerettünk volna együtt ünnepelni – hang-
súlyozta Süli János a megemlékezésen, ki-
emelve, hogy ismét maradandót alkottunk, 
hiszen mind a paksiak, mind a határon tú-
liak, a testvérvárosok lakossága az élő köz-
vetítésnek köszönhetően be tudtak kap-
csolódni a programba. Süli János kiemelte 
a zárt kapuk mögött is igényes zenei pro-
dukciókat bemutató zenekarok munká-
ját is. A TransylMania előadásával párhu-
zamosan tartott megemlékezésen beszédet 
mondott Nyerges Attila, az Ismerős Arcok 
együttes énekese, az emlékműre vésett idé-

zet szerzője is. Leber Ferenc, Paks alpolgár-
mestere az önkormányzat nevében szólt a 
megjelentekhez. – A  rendszerváltozáskor 
megkezdett munkát ma is folytatjuk, ami-
kor a kultúra területén ilyen és ehhez ha-
sonló zenés találkozókkal teret adunk a 
határon túli és a hazai zenészeknek, hogy 
együttműködjenek, helyreállítsák az évez-
redes kulturális kapcsolatokat. Amit Tria-
non lerombolt, azt a száz évvel későbbi idő-
szakban nekünk kell újjáépítenünk – húzta 
alá. A testvérvárosok és a határon túli ma-
gyarok nevében Palya Gábor, Galánta jegy-
zője arról beszélt, hogy a határon kívül re-
kedt magyar emberek nagyon büszkék 
testvérvárosukra, Paksra, a paksi emberek-
re. – Paks nagyon gazdag testvér, nemcsak 
anyagiakban, hanem érzelmileg, emberileg 
és lélekben – fogalmazott.

A  koncertsorozatot az Energetikai Techni-
kum és Kollégium sportcsarnokában a Nu-
Line Experiment koncertje nyitotta, őket 
követte Ferenczi György és az 1ső Pesti Rac-
kák, a GP Klub (Galánta–Paks Klub egy-
kori Ghymes zenészekkel), a TransylMania 
együttes, majd az Ismerős Arcok fellépése. 
A találkozó zenei programját a koronavírus-
járvány miatt online kísérhették �gyelem-
mel élőben a zenekedvelők a TelePaks Tele-
vízióban és a TelePaks Youtub-csatornáján. 
Gárdai Ádám, a program szervezője úgy ér-
tékelt, hogy nagyon jól sikerült a koncert-
sorozat, igényes zenei produkciókat láthat-
tak és hallhattak az érdeklődők. A progra-
mot Paks Város Önkormányzata, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt., a Paks II. Zrt. és a 
TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�. tá-
mogatták.                                Weller P. Hanna
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Közélet

Süli János: az ajtóm most is 
nyitva áll mindenki előtt
Az ország egyik legjelentősebb 
fejlesztésében, a paksi atom-
erőmű bővítésében való ki-
emelkedő szerepéért, megye-
gyarapító honatyai tevékeny-
ségéért, életútját végigkövető 
rendkívüli társadalmi szerep-
vállalásáért, a helyi és térségi 
közösségek javáért végzett ki-
magasló érdekképviseleti te-
vékenységéért Tolna megyé-
ért díjat adományozott a Tol-
na Megyei Önkormányzat Süli 
Jánosnak. A paksi atomerőmű 
két új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe he-
lyezéséért felelős miniszter, or-
szággyűlési képviselő a megyé-
hez való viszonyáról beszélt la-
punknak.

– Milyennek látta Tolna me-
gyét, amikor az atomerőmű 
munkatársa lett?
– A pályám éppen negyven éve 
köt Pakshoz. Édesapám barát-
jának ajánlására jöttünk a ne-
jemmel, aki szintén villamos-
mérnök. Ahol felnőttem, egy 
árva domb se volt, ha szánkózni 
akartunk, előbb össze kellett la-
pátolni egyet. A srá�ocsi kerék-
nyomába fagyott pocsolya volt a 
korcsolyapályánk. Ott is nagyon 
szerettem, de itt teljesen más a 
táj, más viszonyok fogadtak. Az-
óta megismertem a tolnai vidé-
ket, az embereket, egyre jobban 
beágyazódtam, egyre több bará-
tom lett.
– Miért érzi fontosnak a társa-
dalmi szerepvállalást?
– Édesapám iskolaigazgató-
helyettes és több ciklusban ta-
nácselnök, édesanyám élelme-
zésvezető volt. Hozzászoktam 
gyerekkoromban, hogy ami-
kor hazajöttek, nem volt vége 
a munkának, mindig keres-
ték őket valamilyen ügyben. 
A Paksi Atomerőmű minden-
kori vezetésének is az a filozó-
fiája, hogy segítse a helyi el-

képzelések megvalósítását, és 
ez nekem kezdetektől fogva 
szimpatikus volt.
– Mindig arról volt híres, hogy 
az ajtaja mindenki előtt nyit-
va áll.
– Ez most is így van. Lehet kér-
ni, kérdezni, véleményt mon-
dani, nem sértődünk meg. De 
el kell fogadni azt is, hogy nem 
mindenkinek tudunk segíteni. 
Még mindig nem tudunk any-
nyi munkahelyet biztosítani, 
amennyi önéletrajz a �ókom-
ban van. Egyedi egyeztetéseket 
folytatunk a települések ügye-
iről, a tervezett fejlesztésekről, 
de a problémákról is. Most van 
egy izgalmas kérdés, a kavics-
bánya sorsa, amiről meggyő-
ződésem, hogy tudunk nyíltan 
beszélni. A kutatások szerint 
az új blokkok munkagödréből 
kinyert kb. nyolcmillió köb-
méter talaj nagy részét fel tud-
juk majd használni, ezért lehet, 
hogy nem is lesz szükség to-
vábbi forrásra. Viszont ha igen, 
azt nem hozhatjuk Győrből.  

Erre az eshetőségre készülve – 
meghallgatva a helyiek kérését 
– kormányelőterjesztést készí-
tünk, hogy állami kézben ma-
radjon a bányanyitás joga.
– Mit jelent a térségnek a Paks II. 
projekt?
– Paks I. is jelentős beruházás 
volt, általa vált várossá Paks, 
neki köszönhetően tudtuk sok 
kistelepülés leszakadását meg-
akadályozni előbb a TEIT-en, 
majd a Duna–Mecsek és a Jö-
vőnk Energiája térségfejlesz-
tési alapítványokon keresztül. 
Paks II. teljesen új lehetőséget 
fog biztosítani. Ami Paksot il-
leti, a volt konzervgyár helyén 
elegáns városközpontot szeret-
nénk építeni, konferenciaköz-
ponttal, táncszínházzal, a �-
ataloknak kialakított új talál-
kozóhelyekkel. A Duna-partot 
szeretnénk feltölteni, a városhoz 
integrálni, ott az erőmű látogató-
központját megépíteni. Ha a két 
új blokk elkészül, és a vasút-
ra már nem lesz szükség, a he-
lyén sétányt, kerékpárutat sze-

retnénk kialakítani. Nemcsak 
atomerőművet építünk tehát, 
hanem számos olyan járulé-
kos beruházást megvalósítunk, 
ami erősíti a városias jelleget. 
A beruházás érdekeit szolgál-
ja, és a környékben élők kom-
fortérzetét is javítja a nemrégi-
ben indult útjavítási program, 
ami lehetővé teszi, hogy a kör-
nyék teljes bekötőút-hálózatát 
megújítsuk. Dolgozunk azon 
is, hogy másfajta ipart idehoz-
zunk, hogy Tolna megye ne 
csak egymunkahelyes legyen, 
a �ataljaink találjanak itthon 
megélhetési lehetőséget.
– Mit jelent Önnek a most át-
vett díj?
– Nem vagyok hozzászokva, hi-
szen általában én szoktam díja-
kat átadni, de ez a szerep is kel-
lemes. Egy ilyen díj nem egy 
ember érdeme. Mögötte van a 
család, a kollektíva, a sporttár-
sak, a város. Ezért köszönöm 
azoknak, akik a munkámat a 
sajátjukkal segítették.                                                

Dallos Szilvia

Fotó: Babai István
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KözéletKözélet

Pályázatot írt ki a gazdasági bizottság

Több célt támogat a humán bizottság

Pályázatot írt ki a képviselő-testület gaz-
dasági bizottsága Pakson működő, bejegy-
zett alapítványoknak, közalapítványoknak, 
egyesületeknek és társadalmi szervezetek-
nek. A pályázattal támogatni kívánják töb-
bek között a természeti értékek megőrzését, 
gazdagítását és bemutatását szolgáló, vala-
mint a helyes hulladékkezelést elősegítő te-
vékenységeket, a környezeti nevelést és ok-
tatást, az ivóvíz minőségének javítását célzó 
szemléletformáló tevékenységeket, a zajter-
helések hatásainak csökkentését, az allergén 
növények irtását. A  pályázatokat egy pél-
dányban személyesen a Paksi Polgármes-
teri Hivatal pénzügyi osztályán (II. emelet 
203. sz. iroda) lehet benyújtani, vagy postán 
elküldeni a paksi polgármesteri hivatalba 
(7030 Paks, Dózsa György út 55–61.). A pá-
lyázatok benyújtásának határideje 2020. 
szeptember 23. 16 óra. A részletes pályáza-
ti kiírás további fontos információkkal és a 
pályázati adatlap a hivatalban átvehető, vagy 
város honlapjáról letölthető.                       -kgy-

Kiírta őszi pályázatait Paks Város Önkor-
mányzata képviselő-testületének humánpo-
litikai bizottsága.
A  kiírt négy pályázatból három – bejegy-
zett alapítványoknak, közalapítványoknak, 
egyesületeknek, társadalmi szervezeteknek 
szól. Az egyikkel kulturális alkotások, ese-
mények létrehozását, illetve a város kulturá-
lis értékeinek, hagyományainak megőrzését, 
fejlesztését szolgáló tevékenységeket kíván-
nak támogatni.
Az egészségügyi pályázattal az egészségügyi, 
szociális területen végzett tevékenységet tá-
mogatja a grémium: többek között a folya-
matos és sürgősségi betegellátás színvonalá-
nak és hozzáférhetőségének javítását, a szen-
vedélybetegségek megelőzését, valamint a 
lakosság szociális és gyermekjóléti alapellátá-
si, szakellátási színvonalának javítását.
A harmadik a szabadidősport, i�úsági és esély-
egyenlőségi pályázati felhívás, például diák- és 
szabadidősport programok megszervezését, 
hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatékosok 
aktív részvételével megvalósuló közösségi, sza-
badidős programok szervezését, gyermekek és 
�atalok aktív részvételével zajló rendezvények 
szervezését, biztonságos (káros szenvedélyek-
től mentes, a korosztályi sajátosságok �gye-
lembevételével) szórakozást elősegítő progra-
mok szervezését.

A grémium a �atal szakképzett pályakezdők 
Pakson történő letelepedését támogató pá-
lyázatát is kiírta. Az egyszeri, pénzintézet út-
ján felhasználható, vissza nem térítendő helyi 
támogatás lakás, családi ház vagy építési telek 
vásárlására, vagy lakás, családi ház építésére 
szól. Azok pályázhatnak, akik még nem töltöt-
ték be 40. életévüket, és munkahelyük jelenleg 
Pakson van. A bizottság a bírálat során előny-
ben részesítheti azokat a pályázókat, akik első 

saját tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy épí-
tenek.
Mindegyik pályázat esetében 2020. szeptem-
ber 23. 16 óra a beérkezés határideje. A részle-
tes pályázati kiírások további fontos informá-
ciókkal, valamint a csatolt pályázati adatlapok 
átvehetők a paksi polgármesteri hivatal ügy-
félszolgálatán vagy letölthetők a paks.hu hon-
lapról.

Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív illusztráció

Fotó: Babai István/archív illusztráció
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Madárparadicsom az erőmű-
építés szomszédságában

Atomerőmű

Odúkkal gondoskodnak a madarakról, 
hüllőket és kétéltűeket költöztetnek a me-
nedékterületekre, védik az őshonos nö-
vényvilágot a Paks II. projekt keretén be-
lül. Az atomerőmű-építés során a termé-
szetvédelem kiemelt �gyelmet kap.

Barna kánya fészkel a Paks II. beruházás épí-
tési területének szomszédságában. A madár 
új otthona helyszínéül az úgynevezett északi 
menedékterületet választotta. Erre és az épí-
tési területtel szintén szomszédos, déli me-
nedékterületre mesterségesen áttelepítenek 
állatokat (hüllőket, kétéltűeket), és odúk ki-
helyezésével madarak megtelepedését segí-
tik elő  annak érdekében, hogy a létesítéssel 
érintett területen fellelhető fajok és egyedek 
ott háborítatlanul élhessenek tovább, majd a 
létesítés befejezése után újra elszaporodhas-
sanak a környező zöld területeken.
A természetvédelmet az atomerőmű-beruhá-
zás során kiemelt jelentőségű kérdésként ke-
zeli a Paks II. Zrt. – hangsúlyozta Lenkei Ist-
ván vezérigazgató. Az atomerőmű létesítését 
megelőzően elvégzendő feladatokat a pro-
jekt számára kiadott környezetvédelmi en-
gedély táj- és természetvédelemre vonatkozó 
előírásai határozzák meg. A megvalósítással 
az MVM ERBE Zrt.-t bízta meg a társaság. 
A munkák elvégzése – mint Lenkei István ki-
emelte – az előző évekhez hasonlóan idén is 
folyamatos és eredményes. 
Az év első felében a hidegvíz- és melegvíz-
csatorna közti úgynevezett szigetről hüllőket 
és kétéltűeket is költöztettek át a szakembe-
rek a déli menedékterületre. Gondoskodnak 
arról is, hogy az itt élő emlősöknek a munkák 
elkezdésekor lehetőségük legyen a menedék-
területre költözni.
Hatékony a madárodúk kihelyezése is: az ap-
róbb madaraknál már megtörtént a második 
fészkelés és költés is. A környék madárfajok-
ban gazdag – a Magyarországon költő, meg-

közelítőleg kétszáz madárfaj közül a 2020 ta-
vaszi terepbejárások során hatvanhármat �-
gyeltek meg a szakemberek. Érdekesség a 
kabasólyom fészkelése is, valamint az erdei 
fülesbagoly és a vörös vércse megtelepedé-
se az északi menedékterületen. A meg�gye-
lések részben kiterjednek a szomszédos terü-
letekre is. Örvendetes, hogy a beruházási te-
rület szomszédságában, a hazánkban annyira 
fogyatkozó fecskefajok közül mindhármat si-

került meg�gyelni, ráadásul a molnárfecské-
nek több százas telepe található itt. 
Idén azonfelül, hogy ellenőrizték és szükség 
esetén javították a korábban kihelyezett odú-
kat, újakat is telepítettek. Az énekes mada-
rak fészkelésére alkalmas úgynevezett B típu-
sú odúk mellett a gáthoz közel eső akácosba 
egy D típusú költőodút is raktak ki. Egy ki-
sebb tisztás szélén, hatméteres magasságban 
baglyok számára készített speciális költőládát 
szereltek fel. A területen lévő B típusú odúk 
többsége gazdára talált, ahogy a D típusú is, 
ahol széncinege költött a szakemberek ottjár-
takor.
Az állatok mellett a növényzetre is kiterjed a 
�gyelem, az eredeti, nyílt homokpusztagyep 
megőrzése érdekében folyik az északi mene-
dékterület cserjésedésének megállítását célzó 
munka.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Széncinege �ókák az egyik kihelyezett odúban
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Portré

Jó napot, mi újság?

Lázár Márta
– Ez egy teljesen új helyzet, új feladat nekem, 
amibe bele kell tanulnom. Úgy is mondhat-
nám, hogy az óvoda olyan számomra, mint 
egy „csodapalota”, ahol vannak titkos ajtók. 
Most kinyílt számomra egy, ahol még csak de-
reng a fény, de ahogy egyre több ablakot ki-
nyitok, egyre világosabb lesz – mondja Lázár 
Márta, aki 2020. augusztus 15-től a Paksi Be-
nedek Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájá-
nak vezetője. Elmondta, hogy édesanyja a Ke-
reszt utcai óvodában dolgozott negyven évig, 
ő is odajárt oviba. Az általános iskola elvégzé-
se után Szekszárdon a Garay János Gimnázi-
um és Óvónői Szakközépiskolában tanult to-
vább, majd következett a főiskola. – Rögtön 
kaptam állást Pakson, ami akkoriban nagy szó 
volt, ugyanis elsősorban az atomerőmű-épít-
kezésre érkezők pedagógus végzettségű há-
zastársait helyezték el a helyi oktatási-nevelé-
si intézményekben, a paksiak pedig inkább a 
környező településeken tudtak elhelyezked-
ni. Bár a Kereszt utcai óvodát néztem ki ma-
gamnak, a mostani helyemen kaptam lehető-
séget, és friss diplomásként mindjárt csopor-
tot, ami addig példa nélküli volt Pakson. Ez 34 
évvel ezelőtt történt, azóta is nap mint nap úgy 
lépek be az ajtón, mintha hazajönnék – fog-
lalta össze eddigi szakmai pályafutását Lázár 

Márta, hozzátéve, soha nem merült fel ben-
ne még kósza gondolatként sem, hogy vala-
ha elvállalna vezetői pozíciót. Aztán amikor 
Jantnerné Oláh Ilona a tagóvoda előző veze-
tője nyugállományba vonult, Bosnyák Zoltán-
né óvodavezető agitálta, hogy vállalja el a fel-
adatot. – Olyan kérdések kavarogtak bennem 
például, hogy mi lesz, ha nem fogadnak el a 
kollégáim vezetőnek, vagy hogy vajon tudok-e 
úgy teljesíteni tagóvoda-vezetőként, hogy má-
soknak és magamnak is maximálisan meg-
feleljek. Miután mindent alaposan átgondol-
tam, és kikértem néhány ember véleményét, 
úgy döntöttem, hogy rábólintok a felkérésre. 
Úgy éreztem, hogyha nemet mondanék, az-
zal cserben hagynám az ovit. Sikeres volt a pá-
lyázatom az önkormányzatnál, így megkezd-
tem tagóvoda-vezetői munkámat – mondta 
Lázár Márta. – Nagyon sok segítséget kapok 
a vezetőmtől és elődömtől egyaránt, úgy ér-
zem, megbíznak bennem, amit igyekszem 
megszolgálni. Szerintem a jó vezető elhivatott, 
empatikus, kedves, ugyanakkor kellően szigo-
rú és mindig következetes. A sikeres műkö-
dés egyik alappillérre a jó közösség, erre nagy 
hangsúlyt kívánok fektetni, szeretném elérni, 
hogy az intézmény sikerét mindenki a szemé-
lyes sikerének is megélhesse. Szeretném kiak-

názni minden munkatársam erősségét, még-
pedig úgy, hogy mindenkinek legyen olyan 
feladata, amit maga választ, mert szerintem 
az ember abban tud igazán kiteljesedni, amit 
szívesen csinál. A célom az, hogy a tagóvoda 
működése mindenki megelégedésére szolgál-
jon, ebben pedig követésre méltó szerepet kí-
vánok betölteni. Hetente egy vezetői napom 
van, egyébként ugyanúgy csoportban vagyok, 
mint eddig, szeretném, ha ez az idő továbbra 
is csak a gyerekekről szólna. Remélem, hogy 
ez így működni tud majd. A tagóvodánk me-
nedzselése eddig kiváló volt, ebben szeretnék 
Ili nyomdokaiba lépni, a pedagógiai progra-
munk magas színvonalú megvalósításában, a 
kialakított szellemiség megtartásában, tovább-
vitelében szintén – összegezte elképzelése-
it az új tagóvodavezető. Arról is beszélt, hogy 
a 2020/2021-es nevelési év elindult. – A jár-
ványhelyzet miatt szükséges minden meg-
előző óvintézkedést betartunk. A nevelési 
programunk megvalósítása jelen állás szerint 
nem csorbul, de például kirándulni egyelő-
re nem megyünk – fogalmazott Lázár Már-
ta, kiemelve: Történjék bármi, nálam a pira-
mis csúcsán mindenkor az áll, hogy a gyere-
kek szeressenek óvodába járni. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Amikor 1841-ben átvágták a 
Dunát Paks és Ordas között, a 
folyó mintegy negyven kilomé-
terrel rövidült meg. Nagy felzú-
dulást keltett a paksiak körében 
a szabályozási munkálat, féltek, 
hogy a város a sodrás, a jégzaj-
lások által hamarosan elpusztul. 

A  főfolyás addig Dunakömlőd 
előtt haladt, a kanyar átmetszé-
se következtében Imsós területe 
egy időre szigetté vált. A másik 
hozadéka az volt, hogy amikor 
sekély volt a meder, időnként 
láthatóvá váltak egy régi várrom 
maradványai. Ez a kőrom ha-
józási közlekedési akadályként 
már évtizedek óta ismert volt, 
de látványosan 1879 tavaszán, 
nulla vízállás mellett bukkant 
elő. Ekkor készített Pattantyús 

János folyamfelügyelő rajzot a 
falmaradványok helyzetéről.
Dr. Novák Sándor városi tisztior-
vos és dr. Zavaros János főjegyző, 
műkedvelő paksi hobbirégészek 
értékes római téglagyűjteményt 
tudhattak magukénak. 1882 te-
lén Perczel Dezső alispán vezeté-
sével hivatalos társaság kirándult 
a romokhoz. Néhány, helyisme-
rettel rendelkező öreg molnár és 
halász segítségével körülevezték 
a romokat, és a vízből kimagasló 
részeken ki is szálltak. Dr. Novák 
Sándor megszemlélvén a romo-
kat, állást foglalt „e romoknak vi-
lágos római eredetéről”. Múzeum-
történeti szempontból is jelentős 
e kirándulás, hiszen a Nagyven-
déglőben határozták el a megye 
urai – a paksiak tüntetően távol 
maradtak –, hogy megyei mú-
zeumegyletet alapítanak. Novák 
doktor három egyforma felira-
tú téglára akadt, melyekből egyet 
a Nemzeti Múzeumnak, egyet 
a megyei régészeti gyűjtemény-
nek adott, a harmadikat megtar-
totta magának. Szelle Zsigmond 
dunaföldvári járásbíró is részt vett 
ezen a kiránduláson. Leírta, hogy 
a felbukkanó romok felső rétegét 
széthordták a paksiak folyosók ki-

kövezésére, utcaajtóküszöbnek, 
káposztáshordóba súlynak, de „e 
rom minden kétséget kizárólag ró-
mai korabeli tábor, melynek hosz-
sza 100, szélessége pedig 50 méter”. 
A  Lussoniumot biztosító túlpar-
ti ellenerőd teóriáját erősíti, hogy 
a régészeti szakirodalom is több 
contra castrumról tud. 

1933 telén Timár Kálmán kalo-
csai tanár is megtekintette a ro-
mokat az érseki iroda vezetőjével 
és két kanonokkal, majd fotók-

kal dokumentált leírást küldött a 
Nemzeti Múzeumnak. 
Dr. Németh Imre a monográ-
�ában Vas Gereben korrajz-
írót idézve azt sugallja, hogy 
az imsósi átvágásnál csak egy 
régi várrév, vendégríkató csár-
da faltöredékei bukkantak 
elő, amely nem római erődít-
mény, hanem a Sánchegyen le-
rombolt erőd római köveivel 
megerősített későbbi révház, 
ami víz alá került. (Monográ-
�a, 202. o.) Az 1930-as években 
Tumpek Mihály fényképész ké-
peslapjai megörökítették és 
megőrizték azokat az életképe-
ket és jeleneteket, amikor a ko-
rabeli „katasztrófaturisták” a 
romokon időztek. Később több 
alkalommal próbálták beazo-
nosítani a lelőhelyet, minded-
dig sikertelenül. Ma már azok 
az idős helybeliek sem tudják 
megmutatni az eliszapolódott, 
átkotrott területen a kűrom 
pontos helyét, akik gyermek-
ként még a kövek tetején na-
poztak. A romok esetleges ma-
radványainak feltárása a víz 
alatti régészet jövőbeli nagy ki-
hívása lehet.

dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Imsósi „kűrom” – várrom a Dunában

Képeslaprészlet, Jogos kiadó: Tumpek fényképész, Paks

Fotó: magánarchívum„Ezen kanyar átmetszésére 
néhai Földvári Gábor Pest-
megyének híres alispánja föl-
hívta Tolnavármegyét. E fo-
lyamszabályozási szándoknak 
Paks mezőváros ellenmon-
dott, Földvári azonban ösz-
szehajtatta Pestmegye vidéki 
parasztjait és czigányait, foly-
tonos muzsikaszó mellett há-
rom hét alatt a császármet-
szést végrehajtatá.” (A  Hon, 
1874.02.15., 1. o.) 

„Hogy valaha a szárazföldön 
látták volna, arra nem emlék-
szik senki, de a hagyomány 
sem emlékszik erről a nép kö-
zött. Valószínű, hogy nagy 
időktől fogva már földdel volt 
takarva és erdővel benőve, mi-
után előbb a fölépítményt haj-
danában elhordták. Hogy ró-
mai építmény volt, biztosan 
állítható, csalhatatlanul római 
jelleggel bír, ugyanezt erősítik 
a feliratos téglák is, melyek-
ből néhány már a múzeum-
ba felküldetett.” (Pesti Napló, 
1882.02.07.) 

„Ismét láthatók a Kűrom 
vár romjai. Kalocsáról jelen-
tik: Paks felett, az imsósi fél-
sziget alatt, kisebb római vár 
(castrum) romjai vannak a 
Duna medrében. A  környék-
beli nép csak Kűrom néven 
ismeri a vár maradványait. 
Paks és Dunakömlőd között 
volt a hegyen a kömlődi vár, 
ennek balparti őrhelye lehetett 
a Kűrom. Ez a római emlék 
csak rendkívül alacsony vízál-
lás mellett kerül felszínre. Ka-
locsáról és a környékről most 
sokan tekintik meg az érdekes 
ókori várromokat.” (Pesti Hír-
lap, 1933.01.17., 7. o.) 
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Tavaszra halasztotta a jár-
ványhelyzet miatt lemondott 
őszi városi programok alter-
natívájaként tervezett Áll a 
Bála programot a Csengey 
Dénes Kulturális Központ, 
valamint lemondták az el-
maradt  tavaszi színházi elő-
adások őszre tervezett pótlá-
sát. Mindkét döntést a koro-
navírus-esetszám növekedése 
miatt hozták meg az intéz-
ményben. Új színházi évadot 
sem indítanak, amennyiben a 
helyzet lehetővé teszi, febru-

árban tavaszi bérletet hirdet-
nek. A  megváltott bérleteket 
arányosítva visszaváltják, a kö-
vetkezők szerint: Latinovits-, 
Móricz-bérlet felnőtt 6600 fo-
rint, diák és nyugdíjas 6200 fo-
rint, Domján Edit bérlet 3300 
forint. A  visszaváltás kizáró-
lag szeptember 14-től 18-ig, a 
jegypénztár nyitvatartási ide-
jében, 12.30 és 18 óra között 
lehetséges, értesítette a lakos-
ságot a közelmúltban a kultu-
rális intézmény közösségi ol-
dalán.                                 Sólya E.

A járványhelyzet miatt jelenleg 
korlátozottan vehetők igény-
be a Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár helyben nyújtott 
alapszolgáltatásai. Dokumentu-
mokat csak visszavinni, kiválasz-
tani és kikölcsönözni lehet. Szá-
mítógép-használatra és a wi�-
hálózat igénybevételére csak a 
kölcsönzés ideje alatt van mód. 
A  visszavitt dokumentumok a 
visszavételt követő harmadik 
naptól kölcsönözhetők ismét. 
A látogatók feltorlódásának elke-
rülése érdekében azt kérik, hogy 
az elérhető dokumentumokról 
és irodatechnikai szolgáltatások-
ról előzetesen tájékozódjanak te-

lefonon vagy emailben, könyv-
tárközi kölcsönzési igényeiket 
elektronikus úton jelezzék, a fog-
lalás és előjegyzés lehetősége-
ket az online katalógus felületén 

használják. Az arc eltakarása, és 
a legalább másfél méteres védő-
távolság betartása kötelező az in-
tézményben.

-kgy-

A  Tűzvirág Táncegyüttes  a 
szeptember 25-26-ra terve-
zett jubileumi premier előadá-
sát várhatóan csökkentett né-
zőszámmal tartja meg, ezért 
az eddigiektől eltérő jegyrend-
szert kell kialakítaniuk. A Tűz-
virág vezetőségének tájékoz-
tatása szerint az eddig meg-
vásárolt jegyeket az együttes 
visszaváltotta a Csengey Dénes 
Kulturális Központban talál-
ható irodájukban. A szeptem-
ber 25-26-i előadás sorsáról és 
a belépőjegyekről később ad-
nak tájékoztatást.                      -se-

Kultúrmorzsák

Változás a Csengey programjaiban

Nem fogadnak látogatókat
A  koronavírusos esetek nö-
vekvő száma miatt határo-
zatlan időre felfüggesztették 
a látogatók fogadását a Pak-
si Atomerőmű Tájékoztató és 
Látogatóközpontjában, vala-
mint az Atomenergetikai Mú-
zeumban, sem egyénileg, sem 
csoportosan nem látogatha-
tók az intézmények, és nem 

lehet időpontot foglalni a lá-
togatói regisztrációs felüle-
ten, az atomeromu.hu webol-
dalon. Bármilyen, a kialakult 
helyzettel kapcsolatos válto-
zás esetén honlapján, vala-
mint Facebook-oldalán ad tá-
jékoztatást a társaság, olvas-
ható közleményükben.

-kgy-

Kézműves nyárzáró délelőttöt 
tartottak a Paksi Városi Mú-
zeumban augusztus 31-én. 
A  foglalkozásra 6-12 éves, ál-
talános iskolás gyerekeket vár-
tak, akik különböző kézmű-
ves technikákkal készíthettek 
munkadarabokat. Az egyik a 
dioráma volt, dunai életképpel, 
illetve jégmadárral, a másik pe-
dig az agamográ�a, amely két 
képből álló alkotás, attól füg-
gően, melyik irányból nézték 

a gyerekek, halas kép vagy ha-
jómalom rajzolódott ki. Mint 
azt Bozsokiné Berta Orsolya 
múzeumpedagógustól meg-
tudtuk, a városi múzeum to-
vábbra is nyitva tart, további 
kézműves délelőtt mellett ké-
szülnek Népmese témahéttel 
óvodásoknak és alsó tagozato-
soknak, valamint általános is-
kolásoknak a Négy évszak az 
ártéri erdőn című programso-
rozat folytatásával is.              -se-

Korlátozott a könyvtárhasználat Visszaváltották 
a jegyeket

Kézműves nyárzáró a múzeumban

Mozaik

Fotó: Babai István/archív illusztráció

Fotó: TelePaks
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– Miért választotta a kereskedelmet?
– Gyerekkoromban a kedvenc játékom a 
pénztárgép volt, kiszedtem a társasjáté-
kokból a játékpénzeket, beáraztam dolgo-
kat, így játszottam. Nem volt kérdés, hogy 
kereskedelmi iskolába megyek, csak at-
tól tartott a család, hogy mivel nagyon so-
vány voltam, �zikailag nem fogom bírni az 
árupakolást. Szekszárdon végeztem a kö-
zépiskolát. Miután megszülettek a gyer-
mekeim, elvégeztem a kereskedői vállal-
kozói képzést. Középiskolásként Pakson 
volt a gyakorlati helyem, az egykori Szent 
István téri Népboltban, ahol türelmes, se-
gítőkész kollégáktól tanulhattam. Külö-
nösen szerettem az azóta már ugyancsak 
megszűnt diszkontáruházban dolgozni a 
lakótelepen, a karácsonyi, húsvéti idősza-
kot kedveltem a legjobban, amikor sokan 
vásároltak. Az egyik paksi bevásárlóköz-
pontban egy évet dolgoztam, nagyon mo-
tivált, hogy a legügyesebbek elnyerhették a 

hónap dolgozója címet. Viszonylag hamar 
elismerték az én munkámat is ezzel. Ké-
sőbb az egyik országos üzletlánc rám bízott 
egy kisebb boltot a Táncsics Mihály utcá-
ban azzal, hogy próbáljam növelni a forgal-
mat. Azt hiszem, ez a küldetés jól sikerült, 
az évek alatt a város kereskedelmi palettá-
jának egyik színfoltjává vált a kisbolt. Ré-
gen még voltak kirakatok a vegyeskereske-
désekben, ekkor azonban már nem, így ki-
találtam, hogy a bolt belső terében teszem 
kívánatossá az árut: dekorációs sarkot he-
lyeztem ki, és hol csokoládéból, hol kon-
zervekből készítettem kompozíciókat. Be-
leadtam a szívem-lelkem, szabadidőmben 
terveztem meg ezeket. A vásárlók, majd a 
beszállítók is igényelték az újabbnál újabb 
dekorációkat. 
– Diákokat is oktatott. Hogyan készítette 
fel őket a szakmára?
– Nagyon sok diákkal foglalkoztam, termé-
szetesen az volt a célom, hogy megszeres-

sék ezt a munkát. Fontos, hogy ne törjük 
le a lelkesedésüket, dicsérjük őket, legyünk 
türelmesek velük és adjunk nekik feladato-
kat. Megmutattam azt is nekik, hogyan le-
het az árut szépen, de gyorsan elhelyezni a 
polcokon.
– Miért szereti ezt a munkát? 
– A szakmám a hobbim. Nagyon szeretem 
kirakni a zöldárut, a gyümölcsöket, szere-
tem a színek kavalkádját, és minden egyéb 
árut is gusztusosan megmutatni a vásár-
lóknak. Ami nehéz, hogy �zikailag és szel-
lemileg is kimerítő munka ez. Az áruren-
delésben előrelátónak kell lenni, hogy min-
den áruból mindig a megfelelő mennyiség 
álljon rendelkezésre. A pandémia idején 
például nagyon oda kellett �gyelni, hogyan 
változtak meg a vásárlási szokások.
– Milyen a jó kereskedő?
– A legfontosabb célja az kell, legyen, hogy 
az emberek szeressenek vásárolni az adott 
boltban. Ehhez a kereskedőnek sokoldalú-
nak kell lennie, a szakmai elvárások mel-
lett oda kell �gyelnie a vevő hangulatára is: 
ha siet, gyorsan dolgozzunk, ha beszélgetni 
szeretne, akkor hallgassuk meg. A jó keres-
kedő szívből szereti a szakmáját, szorgal-
mas, szereti az embereket, ért a nyelvükön. 
Nagyon fontos az is, hogy mindig ápolt le-
gyen. Nekünk is lehet rossz napunk, nehéz 
háttérbe szorítani a negatív élményeket, ér-
zéseket, de muszáj, hiszen ezt a vevő nem 
veheti észre.                                    Sólya Emma

Mesterségekről első kézből
Tabáné Járai Teréz kereskedő

Mozaik

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Tizenöt éve jegyezték be a Tár-
sastánccal a Paksi Diákéletért 
Alapítványt, amelynek vezető-
je Krausz Ádám. – Az a célunk, 
hogy megismertessük a diákok-
kal a hagyományos táncokat, a 
hozzájuk kapcsolódó kultúrát, 
viselkedési formákat, ezáltal fej-
lesszük a kapcsolatteremtő ké-
pességüket, támogassuk önálló-
ságuk és felelősségtudatuk kifej-
lődését, az iskolai és az iskolán 
kívüli közéletben való részvéte-
lüket, ösztönözzük őket a sza-
badidő értékes eltöltésére. Azt 
szeretnénk, hogy �zikailag és 
mentálisan is egészséges gene-
rációk nőjenek fel, amihez kivá-
ló eszköz a társastánc – emelte 
ki Krausz Ádám, aki Kiss Judit 
Ágnes író tangóról szóló gondo-
lataival érzékeltette, mit adhat a 
társastánc: „A  tangó nem tánc, 
hanem szenvedély, vagy élet-
forma. Vagy leginkább a szen-
vedély életformája. Magázódós 

tánc, de nem a távolságtartás 
magázódásáé, hanem épp a kö-
zelségé. A  tangónak szelleme 
van, ami nélkül fölösleges bo-
nyolult lépéseket megtanulni. 
De ha valaki megismeri a tangó 
szellemét, azzal a táncparketten 
egy egyszerű séta is élvezetes. 
(...) Ha mindkét táncos megte-
szi a saját lépéseit, hálát fognak 

érezni egymás iránt, és megszü-
letik a tánc. Hallani és érezni a 
másik lélegzetét és szívdobogá-
sát. A  tangó három perc szere-
lem a táncosok közt, de az élet 
végéig tartó szenvedély a tánc 
iránt.” Az alapítvány vezetője azt 
is elmondta, hogy az eltelt évek 
alatt sok minden történt a há-
zuk táján, jelenleg a Party Tár-

sastáncklub működik az ala-
pítvány égisze alatt. Nemcsak 
gyerekeknek, �ataloknak tar-
tanak táncoktatást, hanem fel-
nőtteknek is, kedveltek táncos 
programjaik, tanítványaik he-
lyi és környékbeli rendezvénye-
ken láthatók színpadon. Tánc-
palettájuk a keringőtől a rock 
and rollig igen széles. – Mindig 
van segítségem, az utánpótlás-
csoportban például most egyik 
volt tanítványommal, Nyitrainé 
Haaz Líviával dolgozunk együtt. 
Hetente egyszer van próbánk a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A járványhelyzet miatt 
hónapok óta nem tudtunk ösz-
szejönni, így újra kell építenünk 
magunkat. További nagy feladat 
most, hogy az Energetikai Tech-
nikum és Kollégium végzős di-
ákjainak táncát koreografálom a 
szalagavatóra – mondta Krausz 
Ádám. 

-gyöngy-

A Star Cheerleding Crew az Atomerőmű SE 
NB I.-es fér� kosárlabdacsapatának hivatalos 
cheerleadinges csapata, amely pár éve alakult 
meg Nagy Ildikó vezetésével. Mint elmond-
ta, a cheerleading – ami az 1880-as években 
jött létre az amerikai kontinensen – talajak-
robatikából, ugrásokból, dobásokból, eme-
lésekből, cheermozdulatokból, táncból és 
szurkolásból áll. – Az eredetileg szurkolás-
ra hivatott cheersport óriási változáson ment 
keresztül. Napjainkban hatalmas teret hódít 
versenysport változata is több mint 3500 re-
gisztrált sportolóval. A  cheerleading egyik 
válfaja a performance cheer (tánc), mely-
ben a koreográ�a komoly forgás- és ugrás-
kombinációkat tartalmaz, ezeket ötvözve 
kreatív tánckoreográ�ákat kapunk, a má-
sik a cheerleading, melyben több méter ma-
gas dobások, több emeletes piramisok, eme-
lések és a talajakrobatika kapnak szerepet. 
A cheerleading nem csak a nők sportja, előd-
jét kifejezetten fér�ak csinálták, táncos elő-
képzettség nem szükséges hozzá. A  külde-
tésünk, hogy növeljük a cheerleading nép-
szerűségét és a Magyarországon sportoló 
�atalok számát – összegzett Nagy Ildikó. Ar-
ról is beszélt, hogy ez a sportág sokaknak fé-

lelmetesnek tűnik, illetve azt gondolják, sok a 
sérülés. – Elmondhatjuk, hogy nálunk baleset 
még nem történt. Sportolóink tudják, hogy 
valóban veszélyes mutatványokat is csinálnak, 
emiatt fokozottan oda�gyelnek egymásra. Na-
gyon magas szintű bizalom alakul ki közöttük, 
és természetesen nem mindenki van a levegő-
ben, csak azok, akik alkalmasak rá – húzta alá. 

Arra is kitért, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bi-
zottság 2016-ban ideiglenesen olimpiai sport-
ágnak ismerte el a cheerleadinget, így már akár 
a 2024-es ötkarikás játékokon helyet kaphat a 
hivatalos programban. A csoportba 14-től 28 
éves korig várják az érdeklődőket, további in-
formációt a 30/360-20-75-ös telefonszámon 
lehet kérni.                                                     -kgy-

Civil szféra: Party Társastáncklub

Civil szféra: Star Cheerleding Crew

Fotó: magánarchívum

Fotó: Babai István/archív
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Bemutatta új filmjét az alkotópáros

Kilencvenéves lett id. Lányi Miklós
– Mindenkinek azt kívánom, 
hogy átélhesse azt az érzést, amit 
most én, mert nagyon megha-
tó – mondta id. Lányi Miklós, 
akit kilencvenedik születésnap-
ja alkalmából köszöntött az ön-
kormányzat nevében Szántó Zol-
tán alpolgármester. Az ünnepelt 
Lyubojevits Miklós néven szüle-
tett 1930. augusztus 29-én Pak-
son. Családnevét 1958-ban vál-
toztatta meg a könnyebben kiejt-
hető Lányira. Miklós bácsi Pach 
József paksi órásmesternél tanulta 
ki a szakmát, később Nagydoro-
gon dolgozott. Önálló iparosként 
munkálkodott 1963-tól nyugdíja-
zásáig. Számtalan óra megfordult 
a keze között, de leginkább az an-
tik szerkezeteket szerette. Volt idő, 
amikor tizennégy toronyórát javí-
tott. Deák Ferenc utcai háza a Du-
nára néz, nagyon kötődik a folyó-
hoz. Hétévesen kezdett horgász-

ni, majd i�úsági horgászként részt 
vett a Paksi Sporthorgász Egyesü-
let megalapításában, 1960 óta a 
szervezet vezetőségi tagja, jelenleg 
tiszteletbeli elnöke. 1959 és 1961 
között a paksi révőrsön teljesített 
szolgálatot. Hosszú éveken ke-
resztül segédkezett a horgászután-
pótlás-nevelésben, vizsgabizottsá-

gok tagjaként és elnökeként vizs-
gáztatta az új belépőket, valamint 
részt vett az egyesület verseny-
sportjának szervezésében. 2003-
ban – legidősebb résztvevőként – 
még átúszta a Dunát. A negyve-
nes évek eleje óta – nap mint nap 
– mindent feljegyez, gyakorta ha-
jol írógépe fölé, és hol a város, hol 

a horgászegyesület múltjával kap-
csolatos információkat rendszere-
zi az utókornak. Nagy álma, hogy 
a Duna és Paks történelmi vo-
natkozásait feldolgozó kéziratát 
publikálhassa. 1950-ben nősült 
meg, feleségét 1986-ban vesztet-
te el. Később még huszonöt éven 
át volt élettársa, ma már azon-
ban egyedül él. Két �a van, Mik-
lós és István, Erzsébet lányát öt 
éve vesztette el. Gyermekei után 
öt unokával és öt dédunokával 
büszkélkedhet. Miklós �a vitte to-
vább mesterségét, a Kishegyi úton 
van órás, ötvös, aranyműves üz-
lete. Miklós bácsi 85 évesen még 
előadást tartott általános iskolás 
diákoknak, akikkel felment a ka-
tolikus templom tornyába, hogy 
megnézzék a toronyórát. A  100. 
születésnapján szeretne még egy-
szer felmenni oda.

-kgy-

A  Babai István–Kövi Gergő al-
kotópáros legújabb, Hívás című 
�lmjét szeptember 1-jén láthat-
ta volna először a nagyközönség, 
ám a koronavírus-helyzetre való 
tekintettel elmaradt a nyilvános 
bemutató. A  stáb így nézők nél-
kül tesztelte a �lm vetítési kópiá-
ját az új paksi moziban. – Csaló-
dottak vagyunk, de úgy véljük, fe-
lelős döntést hoztunk azzal, hogy 
egy későbbi időpontban mutat-
juk be itt a �lmet – mondták az 
alkotók. A  József Attila Színház 

színészeivel, Fekete Réka �áliá-
val, Chajnóczi Balázzsal és Kiss 
Gáborral három nap alatt forgat-
ták le az izgalmas kamaradrámát, 
amelynek központi alakja egy 
femme fatale. – Három napon át, 
reggeltől akár késő éjszakáig azon 
dolgoztunk, hogy elkészüljön a 
�lm. A munkához most is szük-
ség volt Gergő nagyon pro� me-
netrendjére, amit szent forgatá-
si menetrendnek szoktunk hívni. 
Ehhez próbáltuk tartani magun-
kat, de a hosszú évek alatt elsajá-

tított �lmes rutin is sokat segített 
– mondta a forgatásról Babai Ist-
ván rendező. A �lm utómunkála-
taiba is nagy lelkesedéssel vágtak 
bele, már egy hónappal később a 
véglegeshez közeli elkészültségű 
volt a Hívás. – A  vágás után a 
hangutómunkálatok és a zene 
megírása következett, utóbbi He-
lesfai Ádám zeneszerző kollégánk 
munkája. Időigényes folyamat 
volt, Ádám külföldön dolgozott, 
de ebben a szakmában online 
nagyon sok minden megoldha-
tó. Végül elkészült a fényelés, ez-
által kapott mozi�lmre hasonlí-
tó külsőt az alkotás – összegezte 
az utómunkálatokat Babai István. 
Az alkotók több mint egy évtize-
de �lmeznek együtt, első közös 
munkájuk, a Négy lövés közön-
ségdíjas lett az AXN rövid�lm-
fesztiválon 2009-ben. Azóta szá-
mos további �lmprojektjük volt. 
Amatőr és hivatásos színészekkel 
egyaránt dolgoztak együtt, töb-
bek között a Junior Prima díjas 
Lovas Rozival és Lábodi Ádám-
mal. Kövi Gergő és Babai Ist-

ván számos hazai és nemzetkö-
zi elismerésben részesültek már, 
megnyerték a Pannon�ling �lm-
fesztivált, tértek haza első díjjal a 
Göcsej Filmszemléről, különdí-
jat hoztak el Tallinból, Dunaúj-
városból, és szerepeltek a BuSho 
Nemzetközi Filmfesztivál ver-
senyprogramjában is. Azt re-
mélik, hogy a Hívás című tizen-
két perces rövid�lmjük is sikere-
sen szerepel a megméretéseken. 
– A �lm bekerült a Malter Ván-
dor Filmfesztivál versenyprog-
ramjába, játszani fogják a veszp-
rémi Pannon�ling Mozgóképes 
Találkozón, és várhatóan ott lesz 
a Göcsej Filmszemlén is. A  ha-
zaiak mellett nemzetközi �lm-
fesztiválokra is neveztük a Hívást, 
elküldtük Ausztriába, Csehor-
szágba, Oroszországba, és remé-
nyeink szerint játsszák majd Ro-
mániában, valamint Bulgáriában 
is – mondta Kövi Gergő forgató-
könyvíró. Az alkotók szeretnék 
tovább folytatni a közös munkát, 
újabb �lmeket készíteni.

Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Schmidt Ferenc
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Hat településen zajlott a fúvós fesztivál
Harminc zenei élmény várta az érdeklődő-
ket augusztus 24-től 30-ig a Nemzetközi Fú-
vós Napok Fesztiválon. A rendezvénysorozat-
nak Paks mellett Dunaszentgyörgy, Gerjen, 
Kalocsa, Madocsa és Tolna adtak otthont. A 
fesztivál nulladik napján zenés istentisztelet-
re és koncertre várták a közönséget Pakson. 
Másnap ugyanitt megnyitották a tubatábort, 
a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola hang-
versenytermében a didgeridoo történetét 
mutatta be Bazsinka József Liszt-díjas tuba-
művész. A fesztivál nyitókoncertjére is ezen a 
napon került sor szintén Pakson, a Duna-par-
ti rendezvényhajón, a Készenléti Rendőrség 
Zenekara mellett helyi fellépők is szórakoztat-
ták a közönséget. Tolnán Scheuring Kata Ju-
nior Príma díjas fuvolaművész és Ana Granik 
zongoraművész adtak koncertet. Madocsán 
a folklóré volt a főszerep több napon át több 
produkcióval, emellett koncertet adott Pitti 
Katalin Liszt-díjas operaénekes és a szolno-
ki Légierő Zenekar. Dunaszentgyörgyön a re-
formátus templomban és a faluházban voltak 
fesztiválprogramok Bazsinka József és a Gard-
rób Művészeti Csoport interaktív mesemondó 

előadása révén. Kalocsán Veér Mátyás és Kiss 
Zoltán harsonaművészek adtak koncertet. 
Gerjenben Mészáros János Elek és a Cantores 
Ecclesiae Rézfúvós Együttes „Hazám, hazám” 
című koncertjét hallgathatták meg az érdek-
lődők. A paksi evangélikus templomban tar-

tották a tubatábor zárókoncertjét, a fesztivál 
zárókoncertje pedig Kalocsán volt. Az egyhe-
tes fesztivált kiállításokkal tették még tartal-
masabbá. A koncerteken több százan vettek 
részt – összegzett Kovács Zalán László feszti-
váligazgató.                                               Sólya Emma

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com

Fotó: Molnár Gyula
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Hetven évvel ezelőtt, 1950. szeptember 
1-jén kezdte meg működését a Magyar 
Tudományos Akadémia (MTA) Központi 
Fizikai Kutatóintézete (KFKI). A  mosta-
ni tárgytörténetnek kettős célja van, egy-
részt emlékezünk a hét évtizeddel ezelőt-
ti megalakulás körülményeire, az intéz-
mény fokozatos bővülésére, a tudományos 
életünkben betöltött egyre hangsúlyosabb 
szerepére, másrészt bemutatjuk az intézet 
első öt évéről készült önértékelésének do-
kumentumát, amely az Atomenergetikai 
Múzeum gyűjteményében található.

A II. világháború befejezése után nagy erő-
feszítésekkel zajlott az ország újjáépítése. 
1949-ben törvényjavaslat született a Magyar 
Népköztársaság első ötéves népgazdasági 
tervéről. Ebben a tervben kiemelt hangsúlyt 
kapott a tudományos kutatóintézetek léte-
sítése, melyek száma 1950-re már 61 volt, 
köztük a KFKI, melynek építése 1950 ápri-
lisában kezdődött.
Az intézeti oktatást és kutatást olyan világhírű 
professzorok irányították, mint Jánossy Lajos 
világhírű �zikus, aki Angliában élt, de a kor-
mány hívására 1950. augusztus 13-án Buda-
pestre érkezett, és bekapcsolódott a KFKI fej-
lesztésébe. Hasonló fajsúlyú professzor volt 
Simonyi Károly, aki 1951-ben a Soproni Mű-
szaki Egyetem �zika–elektrotechnika tan-
székén megépítette az első magyar mag�zi-
kai részecskegyorsítót, és munkatársaival elő-
ször hoztak létre Magyarországon mesterséges 
atommag-átalakítást. A  nevezetes gyorsítót 
1952-ben hozták fel Budapestre, a KFKI-ba.

Az intézet munkáját �gyelemmel kísérte a 
korabeli sajtó, 1954 októberében „A magyar 
atom�zikai kutatás otthonában” címmel in-
terjú jelent meg a Népszavában, amelyből 
azt is megtudhatták az olvasók, hogy meg-
érkezett a Szovjetunióból a különféle érté-
kes radioizotópokat tartalmazó szállítmány. 
Ezek az izotópok nagyban hozzájárultak 
a különböző kutatóintézetek tudományos 
munkáinak felgyorsulásához. Nem melles-
leg ettől az időponttól mondhatjuk azt, hogy 
hazánk belépett az atomkorba.
1955 augusztusában tartották az I. Gen-
� Atomenergia-konferenciát, amelyre a 
KFKI tudósai és kutatómérnökei is meg-
hívást kaptak. Ezen a konferencián ajánlott 
fel a Szovjetunió a szocialista tábor orszá-
gainak egy gra�tmoderátoros kísérleti 5000 
kW-os atommáglyát. A felajánlásra Jánossy 
professzor így reagált: „Nem is lenne he-
lyes, ha minden előkészület nélkül egy, kül-
földi szakértők és mérnökök által felépített 

atomerőmű lenne a birtokunkban, amely-
nek működéséhez és az esetleges hibák ki-
javításához külföldi szakemberek állandó 
jelenléte szükséges. Nekünk fel kell készül-
nünk technikailag és szellemileg is az atom-
energiával kapcsolatos tudományos és tech-
nikai problémákra. Fel kell nevelnünk egy 
tudós- és mérnökgárdát, akik tisztában van-
nak ezekkel a problémákkal, és akiknek se-
gítségével – bár külföldi eredményekre tá-
maszkodva – majd erőműveket építhetünk, 
és ezeket saját erőnkből továbbfejleszthet-
jük.” Ezen elképzelés megvalósításához já-
rult hozzá egy kísérleti reaktor felépítése a 
KFKI-ban. Ez már egy korszerű kísérleti re-
aktor volt, amelyet a Szovjetunió szállított. 
1959. március 25-én 21 óra 59 perckor meg-
valósult hazánkban az első, önfenntartó ne-
utron-láncreakció.
Végül néhány mondatban az intézet első öt 
évéről készült kiadványról, amely tizenhá-
rom fejezetben foglalja össze az eseménye-
ket. Kovács István igazgató köszöntőjét ol-
vashatjuk, és annak a hat osztálynak a mun-
káját, amelyek az első igazgató idejében 
működtek. A beköszöntő után interjú olvas-
ható Kovács Istvánnal, akit 1956 szeptem-
berében mondvacsinált ürüggyel leváltot-
tak. Az egyik fejezetben visszaemlékezése-
ket, élményeket olvashatunk az intézet első 
éveinek időszakából, majd részletes statisz-
tikát és nagyon érdekes adatokat, valamint 
fotókat az intézet vendégkönyvéből. A záró-
fejezetben rácsodálkozhatunk a sajtószem-
le képeire. 

Beregnyei Miklós

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Babai István/archív illusztráció  Fotó: az Atomenergetikai Múzeum archívuma
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Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Helyes megfejtésével önkor-
mányzati ajándékcsomagot 
nyerhet.

Fotó: Babai István

Mi a Túri Lajos Lui vezetésével a 
TelePaks televízióban induló új ma-
gazin címe? A  megfejtéseket szeptem-
ber 18-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. A  név 
mellé telefonszámot is kérünk. Előző já-
tékunk nyertese: Lengyelné Pupp Mária
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Két kitüntetést adtak át a közgyűlésen
A koronavírus-helyzetre tekintettel rendha-
gyó helyszínen, az ASE csarnokban tartotta 
éves közgyűlését az Atomerőmű SE. Dr. Ko-
vács Antal elnök-ügyvezető igazgató beszá-
molt a piros-kék klub 2019. évi eredményeiről, 
gazdasági helyzetéről, majd a felügyelőbizott-
ság beszámolója következett az egyesület 2019. 
évi tevékenységéről. Osztermájer Mónika, az 
egyesület gazdasági vezetője többek között el-
mondta, hogy az egyesület bevételei lehetővé 
tették valamennyi szakosztály zökkenőmentes 
működését. A sportegyesület fő támogatója az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a társaság nem-
csak anyagi támogatást nyújt, hanem biztosít-
ja a létesítményeket az edzésekhez, versenyek 
megszervezéshez. A sportegyesület alaptevé-
kenységének kiemelt támogatója még Paks 
Város Önkormányzata, illetve az AO IK ASE 
orosz partner, amely alapvetően a verseny-
sport működtetéséhez járul hozzá. A közgyű-
lésen megtárgyalták és elfogadták a 2020. évi 
költségvetést. A közgyűlés zárásaként – foly-
tatva a sokéves hagyományt – kitüntetéseket 
adtak át. Kováts Balázs, az ASE elnökségi tag-
ja méltatta Jakab Albertet, az ASE szabadidő-
sport-szakosztálya természetjáró szakcsoport-
jának vezetőjét, aki az „ASE örökös tagja”, és 
Pavlik Jant, a kosárlabda-szakosztály vezetőjét, 
aki az „ASE örökös bajnoka” elismerést vehet-
ték át dr. Kovács Antaltól.
Jakab Albertet, az ASE új örökös tagját több 
oldaláról ismerhetik az emberek nemcsak 
Pakson, hanem az országban is. Túravezető-
ként emlékezetes külföldi, egyhetes túrák kö-
tődnek a nevéhez. Országosan a tájékozódá-
si túraversenyzés összefogásában van szerepe. 
A dél-dunántúli túravezetők vizsgabiztosként 
is emlékeznek rá. Még többen pedig arról, 
hogy a bronz- és ezüstjelvényes túravezető-
képzéseken a tájékozódási ismeretek átadá-
sa az ő feladata. Az ő nevéhez fűződik, hogy 

a Dél-Mezőföldről turistatérkép és jelzett út-
vonalhálózat készült. Az egyik szívügye a Dél-
Mezőföld népszerűsítése, a másik örök téma a 
tájékozódási túraversenyzés. Ennek egyik ele-
me a Bakancsos Atom Kupa, idén októberben 
a huszonharmadikat rendezik. A Paks környé-
ki helyszínekről Tolna megyei és Baranya me-
gyei rendezvénnyé is vált, az ország legnépsze-
rűbb tájékozódási túraversenye. Jakab Albert 
az ASE szabadidősport-szakosztály természet-
járó szakcsoportjának vezetője 2000 óta. Eb-
ben a minőségében 20 éve fogja össze a túrave-
zetők munkáját, közösen alakítják az éves tú-
raprogramokat, ami a természetjárókról szóló 
beszámolókban elhangzik. 
Jan Pavlik 1978-ban született Csehszlovákiá-
ban, tanulmányait Brnóban végezte, és ott kö-
telezte el magát a kosárlabda iránt. 1996–2004 
között nyolc szezont töltött a Brnó csapatában, 
és hazája nemzeti válogatottjába is beválogat-

ták. 2003-ban azonban úgy döntött, hogy be-
lekóstol a légiós életbe, és a 2004-es szezonkez-
déskor már Pakson találta magát, ahol három 
szezont játszott, a mérleg két bajnoki és egy 
kupagyőzelem. 2006-ban feleségül vette Till 
Reginát, majd felvette a magyar állampolgár-
ságot, és tökéletesre csiszolta magyar nyelvtu-
dását. Ezt követően játszott még néhány sze-
zont Csehországban, és egyet ismét Pakson. 
2014-től az ASE kosárlabda-szakosztályának 
technikai vezetője. Azóta szolgálja a klubot, a 
klub érdekeit. Jelenleg ő a kosárlabda-szakosz-
tály vezetője, a felnőtt fér� pro� csapat másod-
edzője. Utánpótláskorú csapatot edz, amellyel 
sikereket érnek el a korosztályos versenyeken, 
és nem véletlen, hogy gyermekei is az ASE 
korosztályos csapataiban pattogtatják a labdát. 
Jan Pavlik feleségével és három gyermekével 
Pakson telepedett le, és most már igazi paksi-
nak is érezheti magát.                             -joko- -fg-

Fotó: Molnár Gyula
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Sok-sok érem a magyar bajnokságról

Második helyen zárt az ASE Brnóban

A  szolnoki Holt-Tisza adott 
otthont augusztus utolsó heté-
ben a kajak-kenu felnőtt, ser-
dülő, i�úsági és U23-as magyar 
bajnokságnak. Az Atomerőmű 
SE versenyzői a felnőttek kö-
zött három arany-, négy ezüst- 
és egy bronzérmet, míg a ser-
dülő, az i� és az U23-as korosz-
tályokban tizenegy első, három 
második és nyolc harmadik he-
lyet szereztek. Ezzel a teljesít-
ménnyel a felnőtt éremtáblá-
zaton nyolcadik, az utánpótlás 

korosztályok között pedig ha-
todik lett az Atomerőmű Sport-
egyesület. – A felnőtt és az U23-
as korosztálynak hat edzés-
versenyt rendeztek az elmúlt 
hónapokban, de a kisebbek 
már nagyon ki voltak „éhezve”, 
ugyanis kevés verseny volt idá-
ig a koronavírus miatt – kezd-
te az értékelést Bedecs Ferenc 
szakosztályvezető. – A  felnőtt 
női mezőnyben Pupp Noémi 
három Honvédos lánnyal egy 
hajóban megnyerte a K4 200, 

500 és 1000 m-es távot, és har-
madik lett 500 m-en egyes ha-
jóban. Az U23-asok között K1 
500 és 1000 m-en lett első, míg 
4000 m-en – ugyancsak egyes 
hajóban – a második helyen 
ért célba. A maraton Eb-re ké-
szülő Kiszli Vanda két edzés 
között elindult a K1 5000 m-es 
mezőnyben, és második he-
lyen ért célba. A Koleszár Zol-
tán, Hodován Dávid, Kollár 
Kristóf és a Merkapt SE-s Be-
senyei Ádám a felnőtt bajnok-
ságon ezüstérmet nyertek C4 
200, 500 és 1000 m-en, az U23-
as mezőnyben pedig ezeket a 
távokat megnyerték. A  Kole-
szár–Hodován páros a kenu 
kettesek 200 m-es versenyé-
ben első lett az U23-as korosz-
tályban – összegezte az ered-
ményeket a szaksztályvezető. 
Mint mondta, azt látta, hogy 
fejlődtek a srácok, úgy men-
tek erre a bajnokságra a négy 
U23-as kenussal, hogy végig 
versenyezték az összes távot. 
– Nagyon-nagyon kemény me-
net volt, 17-18 pályát mentek a 
�úk hétfőtől szombatig. Egyes-
ben és párosban is lehettek 

volna jobb eredményeik, ha 
nem indulnak ennyi számban, 
de azt kértem, hogy indulja-
nak, amennyiben csak tudnak. 
Egy nap három számban in-
dulni, rajthoz állni másfél órás 
különbséggel, nagyon fárasz-
tó, kemény igénybevétel, de ez 
hosszú távon kamatozni fog – 
emelte ki. A  serdülők között 
Juhász István K1 200, 500 és 
1000 m-en is elsőként ért cél-
ba, Kertész Gréta K2 500 m-en 
a VVSI-s Jenei Pannával egy 
hajóban a második helyet sze-
rezte meg. Mivel a magyar baj-
nokság egyben válogató volt az 
Olimpiai Reménységek Verse-
nyére (ORV), ezek az eredmé-
nyek Juhásznak és Kertésznek 
is ORV indulást érnek. Bedecs 
Ferenc azt is elmondta, hogy 
lesznek versenyek a követke-
ző hónapokban is, a magyar 
maraton bajnokságot Tokaj-
ban, a gyerek-kölyök ob-t Su-
korón, az ORV-t és a gyorsasá-
gi világkupát Szegeden rende-
zik, Győrben pedig a maraton 
Európa-bajnokságra kerül sor 
a tervek szerint.

Kovács József

A  cseh BC Brno kosárlabdatornáján vett 
részt az ASE NB I/A-s fér� kosárlabdacsa-
pata augusztus utolsó hétvégéjén. A házi-
gazdák mellett a szlovák Patriot Levice, a 
szlovén Helios Suns Domžale és a paksi 
csapat lépett parkettre.
Az első mérkőzést a szlovák és a magyar 
csapat játszotta. A piros-kékek Lóránt Pé-
ter vezérletével már az első negyedben je-
lentős előnyt harcoltak ki, amelyet a má-
sodik negyed kivételével fokozatosan nö-
velni tudtak. Patriot Levice – Atomerőmű 
SE 71-92 (13-29, 18-15, 19-24, 21-24) 
Paks: Kovács 8, Capers 18/6, Valerio-
Bodon 7, Eilingsfeld 12, Lóránt 29. Csere: 
Verasztó 1, Kis 10/6, Pupp 1, Velkey 6/6. 
Ezzel a győzelemmel az Atomerőmű csa-
pata bejutott a szombat esti �náléba, ahol 
(BC Brno – Helios Suns Domžale 84:73) a 
házigazda együttes várt Kovács Ákosékra.
Az első negyed közepéig fej fej mellett ha-

ladtak a csapatok, majd elléptek a csehek. 
A  folytatásban is a hazaiak akarata érvé-
nyesült, ráadásul Kovács Ákos megsérült, 
a második félidőben már nem lépett pá-
lyára. A Brno diktálta a tempót, és vissza-
verte az ASE felzárkózási kísérleteit. Az 
utolsó felvonásban, három perccel a vége 
előtt, hétpontos cseh vezetésnél kiponto-
zódott Lóránt Péter, és ezzel el is dőlt a 
mérkőzés. Atomerőmű SE – Basket Brno 
85-98 (21-27, 19-19, 26-28, 19-24) Paks: 
Kovács 6, Pupp 2, Kis 14, Valerio-Bodon 
10, Eilingsfeld 18, Lóránt 24, Capers 11.
– Jól szolgálta ez a két nap a felkészülést, 
voltak jó, biztató periódusok mind a két 
mérkőzésen. Hiányzott négy alapember 
a rotációból, a végére elfogytunk. A dön-
tőben végig partiban voltunk, ha Kovács 
Ákos nem esik ki a második félidőre, szo-
rosabb lehetett volna a vége – értékelt Jan 
Pavlik szakosztályvezető.                            -joko-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció
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Öt új játékos érkezett a szezonra

Futballhírek a Paksi FC háza táján

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja 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

Sport

„Klubunk ezúton értesíti a szur-
kolóit és a közvéleményt, hogy 
a 2020. szeptember 4-re ter-
vezett Szentlőrinc elleni felké-
szülési mérkőzésünk pozitív 
COVID–19 teszteredmények 
miatt maradt el. A találkozó 
előtt, csütörtökön az előírtak-
nak megfelelően végeztünk szű-
rést játékosainkon és a csapat 
tágabb környezetében. A pén-
tek reggeli eredmények azon-
ban sajnos több labdarúgónk-
nál pozitivitást mutattak, így az 
edzőmeccs azonnal törlésre ke-
rült, valamint a személyek a jár-
ványügyi előírásoknak maximá-
lisan eleget téve elkülönítésre 
kerültek.” Ez a közlemény olvas-
ható szeptember 4. óta a Pak-
si FC hivatalos honlapján, in-
formációnk szerint futballisták 
és szakmai stábtagok fertőződ-
tek meg koronavírussal. A gár-

da az OTP Bank Liga legutób-
bi fordulójában hazai pályán is-
mét 2:1-es vereséget szenvedett, 
ezúttal a Mezőkövesd csapatá-
tól – a zöld-fehérek gólját Böde 
Dániel szerezte –, így három já-
téknapot követően továbbra is 
egyetlen ponttal a tabella utol-

só előtti helyén áll. – Nehéz mit 
mondani, hiszen ellenfelünk két 
bombagólt rúgott. A szünetben 
próbáltam lelket önteni min-
denkibe, mert végig úgy láttam, 
0-2-ről is tudunk fordítani. A já-
tékosok hozzáállása jó volt, ez 
pedig a második játékrészben 

ki is jött, akkor lefociztuk ven-
dégeinket. Komoly gólszerzé-
si lehetőségeink voltak, hogy 
csak kettőt említsek, Lenzsér 
vagy Balogh fejese. Két hét szü-
net jön, az erőnlétünkkel nincs 
gond – értékelte a mérkőzést 
Osztermájer Gábor vezetőedző. 
A menetrend szerint a Paksi 
FC lapszámunk megjelenésé-
vel egyidőben a Ferencváros el-
len, a Groupama Arénában fut-
ballozik, majd az OTP Bank Li-
gában ismét szünet következik. 
A PFC az ötödik játéknapon, 
szeptember 26-án 14.45-kor az 
MTK Budapest együttesét fo-
gadja. A hónap harmadik hét-
végéjén a 2020/21-es Magyar 
Kupa hatodik fordulóját rende-
zik, ekkor már az NB I.-es csa-
patok is bekapcsolódnak a so-
rozatba.                       

Faller Gábor

A  tervek szerint október harmadikán el-
rajtol az NB I/A-s fér� kosárlabda-bajnok-
ság. A  vezetőedző, Braniszlav Dzunics a 
2020/2021-es idényben öt új játékossal szá-
molhat a pályán.

Gulyás Milán két év zalaegerszegi kitérő után 
tért vissza nevelőegyesületéhez, a �atal játé-
kossal kétéves szerződést kötött az Atomerő-
mű SE. A huszonkét éves, 192 cm magas, 2-3-
as poszton bevethető kosárlabdázó elmondta, 
hogy mindenben szeretné segíteni a csapatot, 
hogy eredményesek legyenek, és mindenképp 
szeretne meghatározó szerepet betölteni.
Ian Baker idén februárban – mielőtt beszün-
tették volna a bajnokságot – a Jászberény szí-
neiben két mérkőzésen lépett pályára. A Wa-
shington DC-ben született, 27 éves, 185 cm 
magas amerikai játékos ezeken a találkozókon 
23 pontot, 5,5 lepattanót és 6 gólpasszt átlagolt. 

Ian elmondta, hogy azért tért vissza Magyar-
országra, mert úgy érzi, hogy az itteni bajnok-
ság megfelelő neki, főleg egy ilyen erős csapat-
ban, mint az ASE. – Szeretném, ha versenyben 
lennénk a bajnoki kupáért – húzta alá.      
Kevin Capers a �oridai Winter Havenben szü-
letett 1993. május 2-án, 188 cm magas, 2-es 
poszton bevethető játékos. A Lake Wales gim-
náziumban, majd a Florida Southern College 
egyetemi csapatában játszott. Kevin azt mond-
ta, hogy nem sok mindent tudott Magyaror-
szágról, mielőtt ide szerződött. Régóta isme-
ri Justin Jacksont, tudta, hogy játszott itt, vele 
beszélt. – Az ASE egy jó csapat, és akár a baj-
nokságot is megnyerhetjük, ezért szerződtem 
Paksra  – emelte ki.  
Winston Shepard a Texas állambeli Hous-
tonban született 1993. szeptember 22-én. 
A 203 cm magas erőcsatár Magyarorszá-
gon kezdte meg pro� karrierjét. Winston el-

mondta, hogy most visszahozta a sors Ma-
gyarországra, nagyon jó emlékei vannak a 
2016/2017-es bajnokságról. – Kupát, baj-
nokságot nyertünk, MVP lettem, nagyon 
jó szezon volt. Rengeteget dolgozom, re-
mélem, hogy itt is a legjobbat tudom ki-
hozni magamból – fogalmazott. 
Justin Jackson Floridában, Cocoa Beach-en 
született 1990. október 13-án, 204 cm ma-
gas, 4-5-ös poszton is bevethető játékos. Pro-
� karrierjét 2014-ben, az NBA G ligás Texas 
Legendsben kezdte. A  2019/2020-as szezon 
elején Trey Porter helyére igazolt a Geszte-
nyés útra, a „csonkaszezonban” a liga máso-
dik legjobb blokkolójátékosa volt. Azt mond-
ta: A  szerződtetésem előtt kölcsönösen ke-
restük egymást, beszéltem az edzővel is, úgy 
gondolom, hogy szüksége van a csapatnak 
egy olyan típusú játékosra, mint amilyen én 
vagyok.                                                               -joko-

Fotó: Molnár Gyula
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Jelentkezz időben az új, és exkluzív 

StellDionne Thames Nyelviskolába!
Biztosítunk számodra angol, illetve orosz nyelvtanfolyamot, tapasztalt és 
képzett anyanyelvi tanárokkal, akar Skypeon is!!!

Mindez elérhető áron. Minden egyes óra az aktuális tudásszintedhez, 
igényedhez és tapasztalatodhoz van tervezve, igazítva.

Három nagyon sikeres nyári tábor után, mindenkit sok szeretettel várunk!

Amit kínálunk számodra az a helyes kiejtés elsajátítása, a nyelvtan 
legapróbb részleteinek megismertetése, és a hétköznapi beszélt angol 
/orosz beszéd elsajátítása, egyedi, szórakoztató óra keretein belül.

Olyan időpontot tudunk biztosítani számodra, ami illeszkedik 
napirendedhez, életritmusodhoz.

Ne várj, foglald le az nyelvi óráidat, a StellDionne Thames 
Nyelviskolában.

Mivel több érdeklődő van, érdemes időben jelentkezni.

Elérhetőségek:                                                                                     Mobile: 06-70-9429-508; 06-70-9429-396; 06-20-4256-438

Email: stelldionne@gmail.com StellDionne Thames Nyelviskola (Language School)

7030, Paks Pollack M. U. 40 I/6                                                           Facebook: StellDionne Thames
Árák:

·Csoportok: 4-8 Fő / Csoport (max 9 Fő) ·4-5 tanuló: 3000ft/fő/óra; 6-9 Tanuló: 2500ft/Fő/óra ·Egyéni 1 on 1: 

12-18yrs Középszintú Nyelvvizsga (intermediate language exam) felkészítő: 6000Ft/Fő/óra; ·18+ és/vagy “Felsőfokú 
Nyelvvizsga” (advanced level language exam) 6500ft/Fő/óra ·2, vagy 3 Fő számára 4000ft/Fő/óra.

Az órák 45 percesek.

TERMELŐI  
BIO HOMOK- 
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


