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Döntés után
Szeptemberi soros ülésén többek közt ar-
ról döntött a testület, hogy díszpolgári cí-
met adományoz  Szabó Benjaminnak.

A vártnál és tervezettnél jobban állt a vá-
ros költségvetése az I. félév végén – állapí-
totta meg a város képviselő-testülete, amely 
szeptemberi ülésén elfogadta az év ezen 
időszakára vonatkozó, szakértő által is ki-
egyensúlyozottnak minősített beszámolót. 
Süli János polgármester azt mondta, a 10 
milliárdos költségvetés bevételeinek nagy-
jából a fele helyi adókból, a többi a feladat-
ellátáshoz kapcsolódó állami normatívá-
ból származik. Hasonlóképpen fele-fele az 
arány a kiadásoknál a működési és a fej-
lesztési kiadásokat illetően. Annak, hogy 
a kiadások elmaradtak a tervezettől, tech-
nikai okai is vannak, hiszen bizonyos be-
ruházások a közbeszerzési eljárás hossza-
dalmassága miatt csúsznak. Süli János pél-
daként hozta a Hunyadi utcát, amelynek 
újjáépítését éppen emiatt csak jövőre kez-
dik el. A vízi színpad tervezett építése vi-
szont azért marad el egyelőre, mert ered-
ménytelen volt a közbeszerzés.
– Jól állunk – mondta Süli János, de azt is 
hozzátette, hogy a rendelkezésre álló for-
rás kevés lesz a város előtt álló feladatokra.  
– Ha már biztos lesz Paks II, akkor me-
rünk a költségvetésünkből áldozni rá, de 
még pluszbevételre is szükség lesz – hang-
súlyozta. Beszélt arról is, hogy a kormány-
zat tervei szerint jövőre szolidaritási adó-
ként Pakstól elvonnak 1,6 milliárd forin-
tot, ezért törekedni kell arra, hogy nőjenek 
a bevételek, és hatékonyan használják fel a 
forrásokat.
A több ingatlanvételre, illetve -eladásra vo-
natkozó napirendi pont közül dr. Blazsek 

Balázs a Duna-töltéshez vezető, ma még 
csak terveken szereplő útról adott tájékoz-
tatást lapunknak. Azt mondta, a testület 
felhatalmazta a polgármestert, hogy ingat-
lanforgalmi szakértő bevonásával alkudjon 
meg az út tervezett nyomvonalát érintő te-
lek tulajdonosával a vételről. Hozzátette, a 
nyomvonal által érintett terület egy része a 
MÁV tulajdonában van, amellyel sikerült 
nagyon kedvező egyezségre jutni. A város 
hosszú távú bérleti szerződést kötött, évi 
32 ezer forintért. Arra a kérdésre, hogy mi-
korra épülhet meg a Paksi Halászcsárdától 
a Duna-töltésig vezető út, a város főjegyző-
je azt mondta: – Jómagam már az idén sze-
retnék rajta biciklizni.
A város két fogorvosi körzete is megürese-
dik a jövő év elején: a testület az orvosok-
kal egyeztetve megszünteti dr. Berecz Ka-
talin és dr. Hellebrand Éva feladatellátási 
szerződését. A praxisok 2017. február vé-
gén szabadulnak fel, a tulajdonosoknak hat 
hónapja van az értékesítésre, utána a jog az 
önkormányzatra száll.
A város – ahogy 2000 óta minden évben 
– idén is csatlakozik a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjpályázathoz. A szükséges forrást 
a testület most meghozott döntésével biz-
tosítja. A polgármesteri hivatal szociális 
osztályának vezetője, Badics Istvánné azt 
mondta, négymillió forintos keret áll ren-
delkezésre. Volt ennél több is, de a tapasz-
talat az, hogy ez fedezi az igényeket, a vá-
ros minden, a feltételeknek megfelelő pá-
lyázót támogatni tud havi 3-8 ezer forinttal 
tíz hónapon át.
Lakossági igénynek eleget téve a jövő-
ben a diétás ebéd mellett diétás tízórait 
és uzsonnát is biztosít az önkormányzat a 
gyermekintézményekben, iskolákban. Ezt 

főként táplálékallergiás gyerekeknek ké-
rik a szülők. A testület a térítési díjról fog-
lalt állást, ami megegyezik a nyersanyag-
normával.
Jóváhagyta a képviselő-testület a Kalocsá-
val kötött együttműködési megállapodást, 
valamint a Paks–Kalocsa Vízcsöppek Tár-
suláshoz való csatlakozást.
Napirendre került a Paksi Bezerédj Általá-
nos Iskola Anna utcai épületének haszno-
sítása is. Ezt az önkormányzat a szekszárdi 
Kék Madár Alapítvány közreműködésével 
venné használatba. A szervezet pályázni 
kíván egy konyha és étterem létrehozásá-
ra. Korábban a Deák iskola egy épületré-
szét tervezték e célra használni, de az érin-
tett pedagógusok és szülők véleményét �-
gyelembe véve erről a tervről lemondtak. A 
Bezerédj iskola viszont jelezte, hogy öröm-
mel fogadná az alapítvány által működte-
tett éttermet, hiszen jelenleg a gyerekek-
nek nem az iskola területén biztosítják az 
étkezési lehetőséget. A hivatal megvizs-
gálja a kérdést és amennyiben a műemlék-
épületben kialakítható a konyha, tárgyalás-
ba kezdenek az iskolát működtető Klebels-
berg Intézményfenntartó Központtal.
Zárt ülésen döntött a város vezetése arról, 
hogy díszpolgári címet adományoz Szabó 
Benjaminnak, a paksi atomerőmű-beruhá-
zás egykori kormány- és miniszteri biztosá-
nak, az erőmű első igazgatójának. A város 
másik rangos kitüntetését, a Pro Urbe Dí-
jat hárman kapják meg idén: Iker Lászlóné 
gyémántdiplomás pedagógus, a sóstói tábor 
gondnoka, Herczeg József korábbi polgár-
mester, alpolgármester, aki hosszú éveken át 
felügyelte a város külkapcsolatait, valamint 
a Paksi Hírnök szerkesztősége. A kitünteté-
seket október 23-án adják át.        Vida Tünde
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Így szavaztunk
október 2-án

Védett 
épületek
felújítására 
pályázhatnak

Érvénytelen lett az október 2-i 
népszavazás a kötelező betele-
pítési kvótáról, mivel nem je-
lent meg a szavazók legalább 
50%-a. Pakson a választópolgá-
rok 46,4%-a, 7306 személy adta 
le voksát, ezek 5,35%-a (391 
db) volt érvénytelen. A Nem-
zeti Választási Iroda honlapjá-
nak tanúsága szerint az orszá-
gos arányokhoz hasonlóan vá-
rosunkban is elsöprő volt a 
nemek aránya (98,7%, 6824 fő), 
míg igennel 90 választópolgár 
(1,3%) szavazott. Pakson az 1., 
3., 5., 6. és 7. szavazókörben érte 
el a részvétel aránya az 50%-ot, 
ám az érvénytelen szavazólapok 
száma miatt csak az 5. és 6. kör-
ben lett volna érvényes a szava-
zás. A legalacsonyabb részvétel  
a 10. szavazókörben volt.

Megjelent a városépítő bizott-
ság védett épületek felújításának 
támogatására vonatkozó II. fél-
évi pályázati felhívása. A támo-
gatási igényeket október végé-
ig lehet benyújtani, a pályázato-
kat no vember 15-ig bírálják el. A 
részletes pályázati felhívás paks.
hu honlapon érhető el. Érdek-
lődni az elekne.cs.eva@paks.hu 
e-mail címen és a 75/500-561 te-
lefonszámon lehet, illetve a Pol-
gármesteri Hivatalban Elekné 
Csollány Évánál (II. emelet 224. 
iroda).

A Paks–Géderlak komp 
szeptember 25-től 7-től 12 óráig, 
majd 14-től 18 óráig közlekedik 
óránként. A menetrenddel és díj-
szabással kapcsolatos további in-
formációt a 20/539-2617-es tele-
fonszámon lehet kérni.

Turisztikai összefogásról 
tárgyaltak
Pakson járt Kaposvár városmar-
keting- és turisztikai bizottsága, 
a látogatáson az elsődleges cél 
a tapasztalatcsere volt. A Prelá-
tus-házban tartott találkozón 
egy Magyarországon egyedül-
álló, városok közötti, hálózatos 
turisztikai együttműködés kez-
deményezéséről is döntöttek a 
szakbizottságok.

– Az atomerőmű-bővítés kap-
csán Szekszárd után Kaposvár-
ral és Kalocsával is aláírtuk azt 
az együttműködési megállapo-
dást, amely a gazdasági mel-
lett, kulturális, oktatási, sport- 
és turisztikai területre is ki-
terjed. Tervben van egy közös 
munkáról szóló szerződés Du-
naújvárossal is. A cél, az elkép-
zelések, ezen belül a turisztikai 
fejlesztési tervek összehangolá-
sa – tájékoztatott a találkozón 
Szabó Péter, Paks alpolgármes-
tere. Pintér Attila kaposvári ta-

nácsnok, az ottani városmarke-
ting-bizottság elnöke szerint, 
ha a felek úgy gondolják, hogy 
ez kölcsönös előnyöket hoz-
hat számukra, akkor érdemes 
minihálózatként kezelni a vá-
rosok közötti együttműködést, 
ezzel adva lendületet a régiók 
belső turizmusának.
– Méltán lehet büszke Paks vá-
rosa arra, hogy a több év alatt fel-
épített turisztikai szakmai kap-
csolatoknak köszönhetően gesz-
torszerepet tud vállalni ebben 
a projektben és tényleges tarta-
lommal töltheti meg a gazdasá-
gi szerződéseket – erről Czink 
Dóra beszélt a rendezvényen. A 
turisztikai és markeringreferens 
azt is elmondta, hogy a követke-
ző lépés egy, az öt város közöt-
ti találkozó megszervezése lesz, 
ahol már a hivatalos turisztikai 
együttműködésről tárgyalhat-
nak. – Modern, �atalos, lendü-
letes paksi arculat kialakításán 

dolgozunk, amely a város egy-
egy „márkájára” épül, mint pél-
dául a siller vagy az atomerő-
mű – mondta el Kovács Sándor, 
a bizottság elnöke. Az önkor-
mányzati képviselő hozzátette: 
hatalmas lökést adhat a paksi 
turizmusnak, ha a nagy töme-
geket fogadó Atomenergetikai 
Múzeum és az erőmű látogató-
központja az elképzeléseknek 
megfelelően a városba költözik. 
Ami a városok közötti együtt-
működést illeti, szó esett egy 
olyan, a vízi turizmushoz kötő-
dő vándorfesztiválról, amelyet 
évente más-más település ren-
dezne meg.
A kaposvári szakbizottság tag-
jai paksi látogatásukon megte-
kintették városunk több neve-
zetességét: ellátogattak a Szent-
lélek-templomba, a Sárgödör 
térre és jártak a turisztikai in-
formációs irodában is.

Dallos Sz.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Idegenforgalmi kalauz a térség 
turisztikai kínálatáról

Paks értékeit kutatják

A térség településvezetői vehették először 
kézbe a környék turisztikai kínálatát két 
nyelven bemutató kiadványt, a Paks–Kalo-
csa–Szekszárd Kalauzt. A háromezer pél-
dányban elkészült könyvet Czink Dóra tu-
risztikai és városmarketing-referens mu-
tatta be a Prelátusban. A Kalauz a magyar 
mellett oroszul tájékoztat az atomerőmű 
30 km-es körzetének turisztikai kínálatá-
ról. – Reméljük, napokon belül megérkez-
nek a hírek, hogy nem hiába készültünk – 
fogalmazott Süli János a kötet bemutató-
ján. Paks város polgármestere arra utalt, 
hogy a kiadványt elsősorban azoknak az 
orosz szakembereknek szánják, akik részt 
vesznek az atomerőmű kapacitás-fenntar-
tását célzó beruházásban, s akiknek érkezé-
sére mostanra már számítottak. Kifejtette: 
szeretnék, hogy a beruházásban részt vevő 
szakemberek hasznosan, tartalmasan tölt-
hessék el a szabadidejüket. Nemcsak szá-
mukra lesz előny, ha ezt a közvetlen kör-
nyéken tehetik meg, hanem a térségben 
élők számára is, akik a beruházás idején 
erre építhetik fel vállalkozásukat. Süli Já-
nos szavai szerint az a cél, hogy ezek fenn-

tartható, stabil megélhetést biztosító vállal-
kozások legyenek.
A fényképekkel gazdagon illusztrált kötet a 
Paksi Társadalmi Tanácsba integrált 41 te-

lepülés kínálatát szedte csokorba, beleért-
ve a szálláslehetőségeket, a vendéglátóhe-
lyeket, a szabadidős tevékenységeket és – a 
célközönségre fókuszálva – az orosz em-
lékműveket. A kötet megjelentetését a pak-
si önkormányzat �nanszírozta, az elkészí-
tését segítő bizottság munkájába bekapcso-
lódtak az érintett települések és a Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. képviselői is.
– A kalocsai kistérség mind a tizenkilenc te-
lepülése bemutatkozik a kiadványban szép 
képekkel illusztrálva, tematikusan össze-
gyűjtve a túrázási, fürdőzési és egyéb lehető-
ségeket, amelyek az idelátogatókat és a tar-
tósan idetelepülőket várják. A kötet, ahogy a 
neve is mutatja, kalauz számukra a szolgál-
tatásokról és a látnivalókról – vázolta Hor-
váthné Csortán Krisztina, a Kalocsa és Tér-
sége Turisztikai Nonpro�t Szolgáltató K�. 
ügyvezetője. Ugyanez igaz a paksi és szek-
szárdi kistérség településeire. A Kalauzhoz 
hozzá lehet jutni a benne szereplő negyven-
egy településen, Paks, Kalocsa és Szekszárd 
térségében többek között önkormányzatok-
nál, szálláshelyeken, turisztikai információs 
pontokon.                                                     -vt-

A helytörténet iránt elkötele-
zett, számos publikációval bíró 
szakembereket is várta soros 
megbeszélésére a Paksi Telepü-
lési Értéktár Bizottság. A 2015 
áprilisában a képviselő-tes-
tület által megalakított három-
tagú grémium célja a helyi ér-
tékek felkutatása és megőrzése.  
– Egy évvel ezelőtt fejeződött be 
az a hatalmas munka, mely so-
rán 44 helyi értéket kutattunk 
és terjesztettünk fel a Tolna 
Megyei Értéktár Bizottsághoz, 
hogy megyei értékké váljanak. 
Ezek sorakoznak a Kincses Tol-
na megye című kiadvány Paksot 
és a kistérséget bemutató köte-
tében, amelyet a másik négy kö-
tettel együtt tavaly a Megyena-
pon mutattak be. Ezzel a mun-
kánk nem ért véget, továbbra 
is dolgozunk az aktualizálá-
son, bővítésen – tájékoztatott 

Hefner Erika, a helyi értéktár-
bizottság elnöke. Tevékenysé-
gükhöz nemcsak a helytörté-
nészek segítségét kérik, hanem 
a paksi polgárokét is, akik a vá-
rosi honlapról letöltött nyom-
tatványon is megtehetik javas-
lataikat nyolc témakörben: ag-

rár- és élelmiszergazdaság, ipari 
és műszaki megoldások, termé-
szeti környezet, egészség és élet-
mód, kulturális örökség, turiz-
mus, sport és épített környezet. 
Javaslataikat személyesen is le-
adhatják a bizottság tagjainál: 
dr. Váradyné Péter� Zsuzsan-

nánál, Bodor Évánál és Hefner 
Erikánál.
A felújított Deák-házban tartott 
bizottsági ülésen két új felter-
jesztésről határoztak: az 1901-
ben épült Jézus Szíve-templomá-
ról, valamint Sáfrány Mária népi 
iparművész „A népművészet-
ben gyökerező és a mindennapi 
használatba jól beilleszthető ké-
zimunkái és egyedi tervezésű vi-
seletei” címmel készült anyagáról. 
Ezek kerülnek a megyei bizott-
sághoz, hogy nyilvántartott he-
lyi érték mellett megyei értékké 
is minősüljenek. Legközelebb a 
paksi kulturális, valamint az ok-
tatási intézmények vezetőit vár-
ja közös gondolkodásra a helyi 
bizottság, hogy további értékek-
re leljenek, amelyek egyikéből a 
jövőben – ha a megyei grémium 
is úgy dönt – akár az első paksi 
hungarikum lehet.                  -dsz-
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Megnyílt a Forráspont Energiaház
Tervezőjének lelkes ajánlásával nyílt meg a 
paksi Forráspont Energiaház, amely prof. 
dr. Kistelegdi István szavai szerint dinami-
kus, adaptív épület. Az időjáráshoz, kül-
ső körülményekhez alkalmazkodik, ahogy 
az ember is kabátot ölt, ha fázik, és lete-
szi azt, ha melege van. Leglátványosabb az 
ezt szolgáló, síneken mozgatható hőszige-
telő héjszerkezet, amely hol az első, egyéb-
ként vályogból készült épületrész, hol a má-
sodik, üvegfalú egység fölött van, hol pe-
dig önállóan funkcionál fedett teraszként. 
Miként a tervező hangsúlyozta, munká-
juk során modellezték a szellőzés, a hő-
mérséklet és minden egyéb paraméter vál-
tozásait. – Izgalmas, innovatív feladat volt 
az energiaház megtervezése – fogalmazott 
Kistelegdi István, aki bevallotta, szabályo-
san beleszeretett az épületbe, ami sok te-
kintetben teljesen újszerű: ötvözték ben-
ne a tradicionális építőanyagot, a vályogot 
a legmodernebb megoldásokkal. A vályog, 
mint mondta, magas hőkapacitású, jó ener-
giahatékonyságú, előnye még a kiváló hő- 
és páraháztartás-menedzsment. Az épület-
ben padlófűtés, fal- és mennyezethűtés van, 
hasznosítják a napenergiát és a földhőt, 
a mesterséges szellőzést keresztáramú le-

mezes hővisszanyerővel oldják meg, a fű-
tést-hűtést hőszivattyú segíti négy darab 
földszondával. A végeredmény egy olyan, 
passzívház-technológiákat meghaladó épí-
tészeti és épületgépészeti megoldásokat al-
kalmazó központ, amely a környezettuda-
tos és energiahatékony életmódra, a fenn-
tartható életminőségre fókuszál.
Az energiaházat a Kozmann György által 
alapított Aktív Energia Egyesület hozta lét-
re uniós forrás felhasználásával. Az alapító 
elnök azt mondta, az eredeti elképzeléseket 
már jócskán túlhaladva nemcsak egy kör-
nyezetvédelmet népszerűsítő látogatóköz-
pontot hoztak létre. A Forráspont Energia-
ház egy tudásközpont, amelynek célja, hogy 
mindenki számára elérhetővé és megismer-
hetővé tegye az energiahatékony életmódot, 
és hirdesse a fenntarthatóság eszméjét po-
zitív gyakorlati példákkal és praktikus ötle-
tekkel. Az épület első részében állandó kiál-
lítás, iroda- és kiszolgálóhelyiségek kaptak 
helyet, a második, fém-üveg konstrukció-
ban készült épületrész időszakos kiállítások 
befogadására szolgál és rendezvénytérként 
funkcionál. Ugyancsak rendezvények lebo-
nyolítására alkalmas a mozgatható burko-
lattal fedett tornác.

Süli János polgármester üdvözölte a Forrás-
pont Energiaház megszületését, mert az – 
mint részletesen kifejtette – a városvezetés 
céljaival összecseng. Szót ejtett arról, hogy a 
város két elektromos mobilitást szolgáló pá-
lyázatban is érdekelt, amelyek a paksi atom-
erőműben megtermelt energia hatékony fel-
használását szolgálják. – Paks elkötelezett a 
jövő energetikai megoldásai mellett – húzta 
alá. Dr. Korom Norbert, az MVM ERBE és 
az MVM Ovit Zrt. vezérigazgatója is felszó-
lalt mint az Aktív Energia Egyesület támo-
gató partnere. Az MVM leányvállalatai jó-
voltából az Energiaház parkolójában talál-
ható a térség első elektromos töltőállomása. 
A vezérigazgató azt mondta, az e-mobili-
tás kitörési pont a cégcsoport számára. Azt 
ígérte, továbbra is kapcsolatban maradnak 
az egyesülettel, mert szeretnék kihasználni 
az általuk képviselt projektben rejlő lehető-
ségeket. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási 
Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. is lát eb-
ben fantáziát, ezért Weingartner Balázs el-
nök-vezérigazgató együttműködést írt alá 
a paksi egyesület elnökével, Koleszár Kitti-
vel. Az Energiaház várja a látogatókat Pakson, 
a Neumann János utcában, azaz az elkerülőút 
mellett.                                                                 -vt-

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Megújult a Kossuth utcai iskolaépület

– Eddig elfordították, lehajtották 
a fejüket az épület láttán a járóke-
lők, most viszont már örömmel 
emelik rá a tekintetüket – ezzel 
a  gondolattal kezdte köszöntő-
jét Koósz Roland, a Balogh An-
tal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium felújított alsó tagoza-
tos épületének ünnepélyes átadá-
sán. Az intézmény igazgatója el-
mondta, hogy az épületet a Pécsi 

Egyházmegye újíttatta fel: a húsz-
millió forint értékű rekonstrukci-
ót a paksi önkormányzat tízmillió 
forinttal támogatta. A munkála-
tok során kicserélték a homlokza-
ti nyílászárók külső szárnyát, a fa-
lakat vízszigetelték, vakolták, fes-
tették, és az utcafronti oldalon új 
cserép került a tetőre.
– Bízunk abban, hogy az a fi-
gyelem, ami az egyházmegye, a 

paksi önkormányzat és a szülők 
részéről is érezhető, a következő 
években is megmarad, és az is-
kola további lépéseket tud ten-
ni az infrastrukturális megúju-
lás terén – tette még hozzá.
– Ez az épület Pakson van, az in-
tézmény zömében paksi gyereke-
ket nevel, nagyrészt paksi peda-
gógusokkal, tehát a város szerves 
része, az itt termelt szellemi javak 
településünket fogják gazdagítani 
– ezt már dr. Blazsek Balázs cím-
zetes főjegyző mondta. Kiemelte, 
hogy az önkormányzatnak sem-
mi oka nincsen arra, hogy ne 
működjön együtt bármelyik tör-
ténelmi egyházzal, amelyik jót 
akar a paksi embereknek. Fel-
idézte az iskola alapításának idő-
szakát, amikor az intézménnyel 
szemben a szülőknek volt némi 
fenntartása, ám ez mára semmi-
vé lett. Az önkormányzat is jó 
kapcsolatot ápol az iskolával és a 
fenntartó Pécsi Egyházmegyé-
vel. A Jézus Szíve-templom-
ban szentmisét tartottak, meg-
emlékeztek az iskola névadójá-
ról, majd dr. Udvardy György 

pécsi megyéspüspök megáldot-
ta a megújult iskolaépületet. A 
nyolc alsó tagozatos osztályból öt 
tanul itt több mint száz diákkal.  
– Az oktatás alapvetően a biza-
lomra épül, a szülők bíznak az 
egyházban, a pedagógusokban, 
akikre a legféltettebb kincsüket 
bízzák rá. Természetes elvá-
rás, hogy olyan körülmények ve-
gyék körül a gyermekeket, ame-
lyek között a lehető legjobb mó-
don tudnak felkészülni az életben 
való helytállásra – mondta dr. Ud-
vardy György pécsi megyéspüs-
pök, hozzátéve, hogy ezen a téren 
van még tennivaló. Utalt ezzel az 
évek óta tervezett tornacsarnok-
ra, amely építésének előkészí-
tő fázisain túl vannak, az alapve-
tő engedélyek már rendelkezés-
re állnak, most a megvalósításhoz 
szükséges forrásokat keresik. Dr. 
Blazsek Balázs úgy tájékozta-
tott, hogy amennyiben a szüksé-
ges forrás az egyházmegye ren-
delkezésére áll, az önkormányzat 
jutányos áron biztosít telket az új 
sportlétesítmény megépítésére.                                                                      

-kgy-

Több százan voltak kíváncsiak a Paksi 
Városi Múzeum új állandó kiállításának meg-
nyitására. A Paksi Metszet átadásával nem fe-
jeződtek be a városi múzeumhoz kapcsolódó 
beruházások – erről Süli János polgármester 
beszélt az ünnepélyes avatáson. Azt mondta, 
tovább fejlesztik az intézmény előtti teret, hi-
szen ha elkészül az új, szállodahajók kiköté-
sére is alkalmas vízi színpad és ezzel párhuza-
mosan a megújul a Duna-partra levezető út, 
valamint a halászati szövetkezet előtti tér, ak-
kor a városi múzeum, az Erzsébet Nagy Szál-
loda és alatta a Duna-part olyan együttest al-
kothat, ami miatt érdemes megállnia a láto-
gatóknak. Az önkormányzat szeretne egy új 
turisztikai irodát is nyitni a téren. A megva-
lósítás első lépcsőjeként heteken belül elkez-
dődik a múzeum előtti tér és parkoló burko-
latának felújítása. – Az Erzsébet Nagy Szállo-
da előttivel azonos minőségű burkolatot kap 
majd a terület, a tervek készen vannak – tá-
jékoztatott a városvezető. A városi múzeum 
állandó kiállításának korábban otthont adó 
épület, az egykori Mádi-Kovács kúria felújí-
tása is szerepel az elképzelések között.                    

-dallos-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Újabb mérföldkő Paks II. 
engedélyeztetésében

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Kiadta a Paks II. projekt környezetvédelmi 
engedélyét a Baranya Megyei Kormányhiva-
tal – tájékoztatta az MTI-t dr. Aszódi Attila. 
A paksi atomerőmű teljesítményének fenn-
tartásáért felelős kormánybiztos kiemelte: 
a környezetvédelmi hatóság engedélyének 
megszerzése igazolja, hogy a projekt teljesí-
ti az Európai Unió és Magyarország környe-
zetvédelmi és természetvédelmi elvárásait.
Aszódi Attila hangsúlyozta: a környezetvé-
delmi engedély kiadásával rendkívül hosz-
szú, körültekintő eljárás zárult le, és szak-
mailag megalapozott döntés született. A 
kormánybiztos kiemelte: a kiadott enge-
dély nagyon fontos lépés a Paks II. projekt 
engedélyeztetésében, későbbi megvalósítá-
sában. A környezetvédelmi eljárásnak kö-
szönhetően a hazai és külföldi nyilvános-
ság megismerhette a tervezett nukleáris 
projektet. Az eljárással példaértékű prece-
denst állított Magyarország a nemzetkö-

zi közösség számára a környezeti döntés-
hozatal során a nyilvánossági jogok széles 
körű gyakorlásának biztosítására – mond-
ta. Hozzátette: a teljes eljárás ideje alatt az 
információk elérhetők voltak a hatóság-
ként eljáró kormányhivatal, a Földműve-
lésügyi Minisztérium és a Paks II. projekt-
társaság honlapján, illetve személyesen.
A Paks II projekt környezeti hatásvizsgá-
lati eljárása 2014. december 19-én kezdő-
dött. A projekttársaság több mint kétezer 
oldalas környezeti hatástanulmányt nyúj-
tott be, e dokumentáció az eljárás során to-
vább bővült. A szabályoknak megfelelően a 
projekt környezeti hatásvizsgálati eljárásá-
ban nemzetközi környezeti hatásvizsgálati 
eljárást is lefolytattak.
Fontos állomás volt a két éve Pakson tar-
tott közmeghallgatás, illetve a hét érdekelt 
országban – Németország, Ausztria, Szlo-
vénia, Horvátország, Szerbia, Románia, Uk-

rajna – 9 helyszínen tartott nyilvános fó-
rum, közmeghallgatás 2015 őszén. A pro-
jekttársaság a kormánybiztos vezetésével az 
eljárásban aktívan részt vevő országok szak-
értőivel konzultált, a közmeghallgatáson, a 
nyilvános fórumokon és a szakértői konzul-
tációkon a feltett kérdéseket megválaszolták 
– közölte. Ezenkívül több mint félezer írás-
beli észrevételt, kérdést kaptak, amelyekre a 
projekttársaság megfelelő mélységben vála-
szolt – mondta Aszódi Attila.
A projekttársaság idén júniusban tájékoz-
tatta a környezetvédelmi hatóságot a mű-
szaki megoldások pontosításáról, ezt is, 
mint minden környezeti információt a 
részt vevő országok számára megküldték. 
A nemzetközi környezeti hatásvizsgála-
ti eljárás konzultációs szakasza végül idén 
augusztus 26-án zárult – idézte fel az ese-
ményeket a kormánybiztos.                             

-kg-

Idén is nagy sikert aratott a Múzeumtól mú-
zeumig – vonattal program. A Múzeumok 
Őszi Fesztiválja rendezvénysorozat kereté-
ben megtartott esemény több mint négyszáz 
érdeklődőt vonzott a legkisebbektől a felnőt-
tekig. Az Atomenergetikai Múzeum és a Pak-
si Városi Múzeum közös szervezésében meg-
rendezett program különlegessége idén is a 
két múzeum közötti vonatozás volt. A színes 
programok a megújult Paksi Városi Múze-
umban kezdődtek, ahol a nemrégiben meg-
nyílt, Paksi Metszet névre keresztelt állandó 
kiállítást is megtekinthették a látogatók. Ez-
után vasúton indultak tovább az érdeklődők 
az Atomenergetikai Múzeumba, ahol gyer-
mek- és zenei programok mellett látványos 
�zikai kísérlet, valamint az állandó kiállítás 
és a két időszaki tárlat anyaga is várta őket.

Kövi G.

Vonatra fel!Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Ötödször lett az RHK őrségéé a kupa

Egy lépéssel közelebb a nagy aktivitású 
hulladék majdani tárolójához

Nemcsak vízzáró, stabil is a nyu-
gat-mecseki kőzet, amelynek 
vizsgálata hosszú ideje folyik. 
Arra keresik a választ a szakem-
berek, hogy alkalmas-e a terület 
egy mélygeológiai tároló majdani 
építésére. A vízzáróságra vonat-
kozó információkat egy 2014-
ben végzett mélyfúrás, a stabili-
tásra vonatkozóakat az idei kuta-
tások szolgáltatták – számolt be a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
K�. ügyvezető igazgatója Bodán, 
ahol tizenharmadszor rendeztek 
Tájoló Napot.

Dr. Kereki Ferenc azt mondta: jú-
nius közepén fejeződött be annak 
a nagyjából 700 méter hosszú és 
2-6 méter mély kutatóároknak 
a kialakítása, amelynek segítsé-
gével pontosabb információkat 
kaptak a nyugat-mecseki térség 
kiválasztott területéről.
– Arra voltunk kíváncsiak, hogy 
az elmúlt évezredekben milyen 
változások, mozgások zajlottak 
le a felszín alatt, mennyire stabil 
a kőzet – vázolta. Mint elmond-
ta, az árok kialakítását 2015 őszén 
indították. Ezt megelőzően, 2014-

ben két kutatófúrást mélyítettek, 
és azokból a mintákból megálla-
píthatták, hogy a kőzet kiváló víz-
záró tulajdonságokkal bír.
– A kutatóárok eddigi adatai pe-
dig azt bizonyították, hogy ez a 
térség igen stabil, és a vizsgált 
szerkezet mentén az utóbbi száz-
ezer évben nem zajlottak le ko-
molyabb felszín alatti mozgások. 
Ez a két szempont igen fontos egy 
föld alatti, nagy aktivitású hulla-
dékok befogadására tervezett tá-
roló potenciális helyszínének ki-
választásánál – foglalta össze.
A szakemberek – még a kilenc-
venes években – az itteni térsé-
get, a Bodai Agyagkő Formáci-
ót épp a most már bizonyítottan 
világviszonylatban is ritka vízzá-
ró tulajdonságai miatt választot-
ták ki mint lehetséges helyszínt 
egy nagy aktivitású hulladéktáro-
ló létesítésére. Akkor kezdődtek a 
földtani kutatások annak felmé-
résére, hogy a terület alkalmas 
lehet-e a paksi atomerőmű el-
használt fűtőelemeinek, illetve a 
hazánkban keletkezett nagy akti-
vitású radioaktív hulladékok vég-
leges, biztonságos elhelyezésére.
Az érintett térség önkormányza-
tai húsz éve hozták létre a Nyu-
gat-Mecseki Társadalmi Infor-
mációs Ellenőrzési és Telepü-

lésfejlesztési Önkormányzati 
Tár   sulást (NYMTIT).
– Habár még évtizedek választa-
nak el minket attól, hogy a kedve-
ző kutatási eredmények és a helyi 
lakosság támogatásának meglé-
te esetén elindulhasson egy tároló 
építése, már most fontos a rend-
szeres tájékoztató munka és az itt 
élő emberek érdekeinek képvise-
lete – nyilatkozta Kovács Győző, 
Boda polgármestere, a szervezet 
elnöke. Azt mondta, a tájékoz-
tatás mindenki számára elérhe-
tő. Eredményeit kétévente mérik. 
– Ahogy a korábbiakban, a tava-
lyi legutóbbi vélemény-felmérés 
alapján is kijelenthető, hogy az 
NYMTIT településein élők több-
sége ismeri és támogatja az itt zaj-
ló kutatásokat – húzta alá.
A RHK K�. tevékenységéhez 
– így a nyugat-mecseki kutatá-
si programhoz is – a Központi 
Nukleáris Pénzügyi Alap bizto-
sítja a fedezetet. Mint a sajtótájé-
koztatón elhangzott: az idei fel-
adatok teljes költsége – beleért-
ve a kutatóárok kialakításának ez 
évi munkálatait is – mintegy 400 
millió forint. Dr. Kereki Ferenc 
azt mondta, hogy a jövő év köze-
péig kiértékelik a most nyert ada-
tokat, utána újabb felszíni kutatá-
sokat kívánnak végezni.            -vt-

Összetettben első, második és 
negyedik helyen végeztek a Ra-
dioaktív Hulladékokat Keze-
lő K�. fegyveres biztonsági őrei 
alkotta csapatok a Magyaror-
szági Fegyveres Biztonsági Őrök 
Szakmai Egyesületének országos 
szakmai versenyén. Ezzel tör-
ténelmet írtak, hiszen ez volt az 
ötödik alkalom, hogy elhozták a 
vándorkupát. A lövészet, a fegy-
ver részleges szét- és összeszere-
lése és az akadálypálya leküzdése 
mellett idén segway-jel való köz-
lekedésben is összemérték tudá-

sukat a szakma legjobbjai. Utób-
bi eszközt egyes szervezetek a 
járőrözésnél használják.
Az, hogy ilyen kiválóan szere-
peltek az RHK csapatai, büszke-
séggel tölti el a cég vezetését és 
a munkatársakat is, mondta Ka-
szás Sándor rendészeti vezető, 
aki szerint az ilyen eredmények 
az egész kollektívát motiválják, és 
növelik a cég presztízsét. – Büsz-
kék vagyunk arra, hogy ilyen 
kollégáink vannak, és ilyen ke-
zekben tudhatjuk létesítménye-
inket – vázolta.

A csapatok felkészítője, Mol-
nár Lajos nem titkolja elégedett-
ségét. Azt mondja, fontos vissza-
jelzés neki, de fontos üzenet min-
denki másnak is, hogy az RHK 
K�. őrei a szakma elitjéhez tar-
toznak. Ezek az emberek egy-egy 
ilyen versenyen való szereplé-
sükkel bizonyítják, hogy képesek 
a rendelkezésükre álló eszközök-
kel megvédeni a rájuk bízott léte-
sítményt.
A nyertes csapat a cég bátaapáti 
telephelyének munkatársaiból és a 
ma már Pakson dolgozó Komlósi 

Zoltánból állt, második helyen 
a püspökszilágyi őrök végeztek, 
az előkelő negyedik helyen záró 
gárdát paksi őrök, Samai Gábor, 
Grósz Ferenc, Molnár István, 
Csáki Zoltán és Dürvanger Ká-
roly alkották.
A következő állomás – mint 
Molnár Lajostól megtudtuk – a 
hagyományos kombinált házi-
verseny lesz, ahol évről évre több 
csapat indul, és idén még sort ke-
rítenek az év végi lövészeti szint-
felmérőre és a �zikai felmérőre is.

-vida-

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Amplifon Hallásközpont

Paks, Dózsa György út 37.
Bejelentkezés: 06 75 310 014

amplifon.hu

A kockázatokról olvassa el a használati 
útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát!

HALLÓKÉSZÜLÉK
ELEM NÉLKÜL
Világújdonság: 24 órás
működés egyetlen feltöltéssel

· Kizárólag az Amplifon
Hallásközpontokban

· Most bevezető áron*
· Ingyenes kipróbálás

A Phonak Audéo 50 B-R csúcskategóriás újratölthető halló készülék
egyetlen feltöltéssel akár 24 órán át folyamatos hallást biztosít.

Jelentkezzen be 2016. október 28-ig ingyenes 
hallásvizsgálatra és próbálja ki az elsők között!
Az első 100 vásárlónak a töltőt ajándékba adjuk.*

*Ajánlatunk 2016. október 7-től 28-ig, valamint a készlet erejéig érvényes. A képen látható termék illusztráció.

HALLÓKÉSZÜLÉK ELEM

Az akciós elem csak a paksi
hallásközpontunkban vehető át**

*A kampányban való részvétel feltételei: Kizárólag hallókészülék viselők vehetnek részt a kampányban.
Egy személy 5 Ft/darab áron maximum 3 levél (összesen 18 darab) elemet vásárolhat. Egy levél, azaz hat
darab elem ára 30 forint. Vásárláskor hozza magával hallókészülékeit, valamint a Hallókészülék Nyilván-
tartási Kiskönyvét. Az itt felsorolt feltételek bármelyikének nem teljesülése esetén az 5 forintos darabár
nem érvényes. **Az ajánlat 2016. október 7-től 28-ig, de legfeljebb a készlet erejéig érvényes. A képen
látható termék illusztráció.

Amplifon Hallásközpont

Paks, Dózsa György út 37.
Tel.: 06 75 310 014

amplifon.hu

50%
most

kedvezmény
5Ft*
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AZ ÖN OPTICNET PARTNERE:

Részletek az üzletekben és az opticnet.hu honlapon.

14.990
Ft-tól

Divatos keretek
              lencsével 

LENS Optika, Paks, Dózsa György u. 35.
Telefon: +36 75 511 246, +36 30 842 3330

OKTÓBER A LÁTÁS HÓNAPJA 
A LENS OPTIKA ÜZLETEIBEN
 JELENTKEZZEN INGYENES LÁTÁSVIZSGÁLATRA!

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

Friss hírek és információk
a városról, az atomerőműről

és a sportéletről:

w w w.paksihirnok .hu

Oldalunkon 
a TelePaks Híradókat is visszanézheti.
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Bakó Jenő fényképein 
megelevenedik a régi Paks
Tolna megyei fényképekkel – köztük Pak-
son készültekkel – bővült a Terror Háza 
Múzeum digitális fotóarchívuma. Az in-
tézmény hírül adta, hogy szeptember végé-
re teljessé válik az az adatbázis, amelyben 
a ’60-as, ’70-es és ’80-as években Szekszár-
don, Pakson, Dombóváron, Bonyhádon és 
más Tolna megyei településeken készült 
fényképeket találhatnak meg az érdeklő-
dők. Mint írják, a képek kiválóan mutatják 
be a kádári Magyarország vidéki életmód-
ját, s adják vissza a kor hangulatát.
A fotóarchívumban a ma Mórágyon élő, de 
eredetileg szekszárdi fotóriporter, Bakó Jenő 
több mint tízezer fényképét közlik. A kate-
góriába sorolt, datálással és leírással ellátott 
képek között akadnak a korszak tipikus ese-
ményeit ábrázoló sorozatok, amelyek nyári 
táborozásokkal, sportversenyekkel, szocia-
lista ünnepségekkel, ipari munkákkal, lakó-
telep-építkezésekkel, társadalmi munkával, 
termelőszövetkezetekkel és megyei pártér-
tekezletekkel kapcsolatosak, de ugyanúgy 
feltűnnek a képek között a falusi társada-
lom néphagyományai, mint a ’68-as Ki mit 
tud? Tolna megyei döntője. A paksi vonat-
kozású képek között sok a Dunánál, a kon-
zervgyárban készült kép, de például nincs 
közöttük atomerőműves. Mint Bakó Jenő 
mondta, akkoriban több fotós volt a Tolnai 
Népújságnál, amelynek ő néhány év szünet-
től eltekintve több mint negyven évig volt 

fotóriportere. Eredetileg nyomdásznak ké-
szült és tanult, így került kapcsolatba a lap-
pal, amelynek munkatársaként elvégez-
te a MÚOSZ újságíró és fotós képzését is.  
– Apám, anyám fényképezett, ami a pol-
gári családoknál nem volt ritka – mondta 
a fényképezéssel való kapcsolata kezdeté-
ről. Attól kezdve, hogy 1962-ben, amikor a 
megyei lap fotós státuszt kapott, Bakó Jenőt 
szinte az év minden napján lehetett látni 
különféle eseményeken, akár futballmecs-
csen vagy éppen szüreti felvonuláson. Szí-
vesebben járta a falvakat, mint a városokat. 
Abban az időben – mint mesélte – más vi-
lág volt. A Tolna Megyei Népújság a párt-
bizottság lapja volt, kocsit is kaptak az új-
ságírók. – Megesett, hogy Németkéren a fa-
luközpontban négy autó találkozott, mert 
négy újságíró és fotós ment faluriportot 
készíteni – emlékezett. Hozzátette, hogy a 
„bőség” időszaka nem tartott sokáig, éssze-
rűsítették, szigorították a folyamatokat.
Néhány éve már nem húzza a vállát a fo-
tóstáska, nem lóg a fényképezőgép Bakó 
Jenő kollégánk nyakában, nyugdíjas lett. A 
fényképezőgépét, amit legutoljára használt, 
Angliában élő �ának ajándékozta, így már 
nem is örökíti meg a körülötte zajló esemé-
nyeket. Mégis naponta órákat tölt a fotózás 
világában: rendszerezi, archiválja az elmúlt 
majd’ fél évszázad képeit. Ajánlgatta levél-
tárnak, önkormányzatoknak, de nem volt 

fogadókészség, így jutott el a Terror Háza 
Múzeumhoz, amely viszont igényt tartott 
munkáira. Nagyjából öt év alatt sikerült el-
jutni odáig, hogy most már lehet keresni, 
sőt akár vásárolni is Bakó Jenő képeiből, 
amelyekről ezt írja a múzeum: „A gyakran 
a szociofotó zsánerébe tartozó felvételek 
többségén hétköznapi emberek láthatóak, 
de jó néhány, országosan jelentős személyi-
ség is szerepel rajtuk, például Aczél György, 
Apró Antal, Biszku Béla, Czinege Lajos 
vagy éppen Papp László ökölvívó. A több 
ezer képet számláló adatbázisban szimbo-
likus képekben sincs hiány: látható a párt-
állam vezetőinek fenntartott üres parkoló, 
vagy a panelházak tövében megmaradt sző-
lőhegy is. A szocialista országok vezetőinek 
látogatásai közül kiemelhetjük a Fidel Cast-
ro és Kádár János 1972-es budapesti talál-
kozóját megörökítő képeket, valamint a 
rendszerváltoztatás idején, a Nagy Imre és 
társai újratemetésén készült sorozatot.”
Bakó Jenő azt mondta, nem sok vele egy-
korú fotós vállalja a sziszifuszi munkát, 
amit a sok ezer darabból álló �lmek átnézé-
se, rendszerezése jelent, de ő folytatja ma-
gánarchívuma feldolgozását. Megszületett 
a megállapodás, hogy a ’90-es években ké-
szült képei is a fővárosi múzeum archívu-
mába kerülnek, így a nagyközönség azokat 
is láthatja majd.

Vida T.

Fotók: Bakó Jenő
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Emléktáblát is avattak a Szépkorúak Hetén

Számos tartalmas programmal várták az 
idei Szépkorúak Hetén városunk nyugdí-
jasait a Csengey Dénes Kulturális Központ 
szervezésében. A programsorozat keretében 
avatták fel azt a emléktáblát, amelyet Karszt 
János tiszteletére helyeztek el a Cseresznyés-
kert Erdei Iskola falán. A néptanító munkás-
ságát, akinek családja, egykori munkatársai, 
tanítványai is részt vettek az ünnepségen, 
Mezősi Árpád méltatta. Ünnepi beszédében 
elmondta, hogy Karszt János 1925. augusz-
tus 28-án született Dunakömlődön, tanítói 
oklevelét a Kalocsai Érseki Római Katolikus 
Tanítóképző Intézetben szerezte 1946-ban. 
A cseresznyési iskolában tanított 1962-ig, de 
ezen kívül is sokat tett a helyiekért. Többek 
között az ő nevéhez fűződik az első vegyes-
bolt, illetve a tejbegyűjtő létrehozása, ahogy 
a telefonvezeték kiépíttetése is. Filmvetítése-
ket szervezett Cseresznyésben, a gyerekeket 
pedig rendszeresen vitte kirándulni, tábo-
rozni, de a paksiakért is sokat tett, az ő köz-
benjárásának volt köszönhető az első men-
tőautó. Egy évet volt úttörőtitkár, s ez idő 

alatt az ő javaslatára és közreműködésével 
vásárolták meg a mai sóstói gyermektábor 
területét. 1985-ös nyugállományba vonulá-
sáig a 3. Számú Általános Iskolában tanított, 
mellette több cikluson keresztül volt a Peda-
gógusok Szakszervezetének paksi járási tit-
kára. Mezősi Árpád kiemelte: tíz évig dolgo-
zott együtt vele, ami pályafutásának megha-
tározó szakasza volt. Sokat tanult tőle, látta, 
hogy mennyire fontos az értelmes rend, az 
ésszerű fegyelem, hogy mennyire fontos, 
hogy a gyerekek érezzék tanítójuk szerete-
tét és tudják, hogy bizalommal fordulhat-
nak hozzá, és hogy mindent megtesz ér-
tük. Tőle tanulta azt is, hogy tegye azt, amit 
tud, ott ahol van. – Karszt János hétközna-
pi hős volt, aki csak tette a dolgát és igazi 

néptanítóként százakat tanított, ezreken se-
gített – zárta gondolatait Mezősi Árpád. Az 
erdei iskola udvarán az emléktábla avatását 
megelőzően is nagy volt a nyüzsgés, Cse-
ri Piknikre hívta a Paksi Városi Nyugdíjas-
klub a paksi és dunakömlődi társszervezete-
ket, amelyek tagjait saját készítésű gulyásle-
vessel kínálták, de a desszert sem hiányzott, 
hiszen sok vendég süteménnyel érkezett, a 
konzervgyári nyugdíjasok pedig palacsintát 
sütöttek. Itt hallottuk hírét, hogy nagy sikere 
volt a dunakömlődi faluházban két harmo-
nikással megrendezett Csendül a nóta elne-
vezésű programnak, és a néhány nappal ké-
sőbb tartott retródiszkóban is fergeteges volt 
a hangulat.
Szintén sokan részt vettek egy elcsendesül-
tebb, bensőségesebb programon, a Herná-
di Ferenc visszaemlékezéseit tartalmazó 
Akikért a kereszt áll című könyv bemuta-
tóján, amit történetek egyik lejegyzője, dr. 
Prantner Zoltán történész mutatott be. El-
mondta: azzal, hogy elmesélte Hernádi Fe-
renc a hadifogságban átélt megpróbáltatá-
sait, emléket kívánt állítani azoknak is, akik 
nem térhettek onnan haza. Hozzátette: a kö-
tet legfőbb üzenet talán az, hogy soha nem 
szabad feladni, mindig tartanunk kell ma-
gunkat erkölcsileg, bíznunk kell, ember-
nek maradnunk, az embertársainkban lát-
ni kell a jót, és soha nem szabad megtör-
nünk. Mindezen programok mellett a Paksi 
Gyógyászati Központ támogatásával egész-
ségügyi szűrésekre, vizsgálatokra is várták 
az érdeklődőket. A bő egyhetes sorozatot a 
városi ünnepség zárta, ahol Süli János pol-
gármester köszöntője után Molnár György 
Lyra-díjas harmonikaművész és koncertze-
nekara lépett fel, a meghívott vendégmű-
vész Nádas György volt. Az est végén állófo-
gadásra invitálták az ünnepelteket.

-gyöngy-

A Szépkorúak Hete programjában sze-
repelt még kiállítás, �lmvetítés, komplex 
művészeti terápiás foglalkozás, előadások 
színpadi műsor, autóbuszos kirándulás és 
Ho� Géza-emlékest is.

– Minden kornak megvan a 
maga szépsége – mondja Bá-
lint Ferenc, aki szakács volt a 

Cseri Pikniken és nemrégiben 
csatlakozott a nyugdíjasklub-
hoz barátai invitálására. Ahogy 
fogalmazott, most él úgy, aho-
gyan mindig is szeretett volna, 
nyugdíjas éveit nem cserélné el 
semmiért. Szerinte először fej-
ben kell nyugdíjba menni, azaz 
kesergés helyett tervezni, aztán 
meg is valósítani a lehetősé-
gekhez mért elképzeléseket. Ő 
így tett és nem bánta meg, te-
vékeny, pezsgő életet él. 

Becker Jánosné, aki szintén már 
évek óta nyugdíjas, vallja, amit 
sokan mások, nevezetesen, hogy 

a nyugdíjasoknak soha nincsen 
idejük. Neki például van egy 
olyan kézimunkája, aminek be-
fejezését nyugdíjas éveire ígérte, 
merthogy akkor majd ráér, de 
még most sincsen készen. Vezeti 
a Városi Nyugdíjasklub énekka-
rát, és szervezi kulturális prog-
ramjaikat, sokat kirándulnak, 
gyógyfürdőkbe járnak. Egyetért 
azzal a másoktól hallott bölcses-
séggel, miszerint aki beül a fotel-
ba, az ott is marad. 

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A város elkötelezett az idősek iránt

Sosem bírta a tétlenséget

Közösségi napot szervezett nemrégiben a 
Paksi Életfa Idősek Otthona. Az intézmény 
januárban kinevezett vezetője, Kávási Bri-
gitta szerint, mivel munkájuk nagy felelős-
séggel jár és mind �zikailag, mind szelle-
mileg megterhelő, fontos, hogy csapatként 
tudjanak dolgozni. A program célja ennek 
elősegítése volt. – Ez az alkalom a tekéző-
ben nemcsak csapatépítés, hanem készség-
fejlesztés is: a közös játékok mellett újra-
élesztési tanfolyamot tartottak számunkra 
a Veled is Törődünk Paks Egyesület szerve-
zésében, hiszen nemcsak az ápolóknak el-
engedhetetlen az újraélesztés technikájának 
ismerete. Emellett, mivel azt tapasztaltam, 
hogy az otthonban dolgozó szakmacsopor-
tok, közösségek elkülönülten működnek, 
szerettem volna, ha megértik, hogy min-
denki munkája ugyanolyan fontos és hasz-
nos. Csak együtt tudunk igazán hatékony 
dolgozni – fogalmazott az idősek otthona 
vezetője. A csapatépítő nap megszervezé-
sét hagyományteremtő szándék is vezérel-
te, tette hozzá az intézményvezető.
Az önkiszolgálási képesség, a gondozá-
si szükséglet és a szellemi hanyatlás mérté-
ke alapján három, élesen nem elhatárolható 

gondozási részlegben 86 gondozott 24 órás 
ellátása a feladata az idősek otthona dolgo-
zóinak.
– Intézményünk alapvetően idősek ellá-
tására szakosodott, de az új jogszabályok 
nem kimondottan csak a nyugdíjkorhatárt 
betöltöttek felvételét engedik, hanem a bi-
zonyos gondozást igénylőkét is. Munkánk 
egyre inkább az egészségügyi ellátás felé to-
lódik, szakorvos és gyógytornász is segí-
ti az ápolók munkáját az otthonban. Az in-
tézmény 57 dolgozója közül mintegy 25-en 
végeznek kifejezetten ápolási feladatokat. 
De a karbantartók és például a szállításért 
vagy a tisztaságért felelős munkatársak nél-
kül nem működhetne az otthon – tájékoz-
tatott Kávási Brigitta. A változó igények új 
feladatokat hoznak. Biztosítva van a lehető-
ség a hitéletre, speciális demensfoglalkozás 
bevezetését is tervezik, a jeles napokról kö-
zös ünnepségeken emlékeznek meg. A 
dunakömlődi Félnótás Kör állandó vendég 
az otthonban, így jó hangulatban ünnepel-
hetik a lakók a születés- és névnapokat, tud-
tuk meg. A várólistán jelenleg ötven név so-
rakozik, közülük harminc sürgősségi felvé-
telt igénylő.

– A városvezetés tervezi az intézmény bőví-
tését, de az atomerőmű kapacitás-fenntar-
tási beruházásához igazítottan kell dönteni 
a léptékéről. Éves szinten az önkormányzat 
mintegy 260 millió forintot fordít az idősek 
otthona működtetésére és a gondozottak 
térítési díjának kiegészítésére. De nemcsak 
az intézmény fenntartásával gondoskodik 
nyugdíjasairól a város: egyhetes program-
sorozattal ünneplik a szépkorúakat, számos 
rendezvényt kínálva az érdeklődőknek, tá-
mogatják a nyugdíjasklubokat és újdonság-
ként, együttműködve a Pécsi Tudomány-
egyetemmel, útjára indult Pakson a Har-
madik Kor Egyeteme – erről Szabó Péter 
tájékoztatta a dolgozókat a közösségi na-
pon. Paks alpolgármestere Magyarné Nagy 
Edina képviselővel érkezett a rendezvényre, 
aki azt mondta köszöntőjében, hogy a vá-
rosvezetés hálás azért a munkáért, amivel 
az idősek otthona munkatársai megszépítik 
Paks gondozásra szoruló polgárainak életét, 
ezért minden anyagi és erkölcsi támogatást 
biztosítanak munkájukhoz.
A rendezvényt az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. és több helyi vállalkozó is támogatta.

Dallos Szilvia

Születésnapja alkalmából kö-
szöntötte a város nevében 
Binder Erzsébetet Szabó Péter, 
Paks alpolgármestere és S. Sza-
bó Gabriella kommunikációs re-
ferens. Nem is gondolná az em-
ber, hogy Erzsi néni 95 éves, 
úgy sürgött-forgott, hozta a vi-
rágcsokornak a vázát és a tor-
ta tálalásában is segített. Binder 
Erzsébet ugyan 1921. szeptem-
ber 18-án született Tengelic-
Kishídján, de az anyakönyvi ki-
vonatában 20. szerepel, mert 
világra jöttét a bába csak két 
nap múltán jelentette be. Erzsi 
néni édesapja kádármester volt, 
édesanyja pedig háztartásbeli, 
de a négy gyermek és a föld is 
adott éppen elég munkát. Erzsi 
néni is a földeken, a szőlőben 
dolgozott, majd miután létre-
hozták a termelőszövetkezete-
ket, az egykori konzervgyárban 
helyezkedett el, 18 éven át volt 
gépkezelő, 1977-ben vonult 

nyugállományba. – Nem min-
denre, de a konzervgyári idő-
szakra szívesen emlékezem, min-
dig nagyon jó helyem volt ott – 
mondja. Két éve él a �ánál, ahol 
szintén jól érzi magát, két uno-
kája és két dédunokája is gyak-
ran meglátogatja őket. Ahogy 

mondja, sajnos már nem tud 
annyit dolgozni, mint régebben, 
így többet üldögél, mint szeret-
ne, viszont szívesen olvas, most 
éppen Böjte Csaba ferences ren-
di szerzetes könyve van soron.  
– A mamának erős hite van, 
ami erőt, nyugalmat ad neki – 

mondta el a �a. Ő és párja ar-
ról is meséltek, hogy Erzsi néni 
évtizedekig oltárdíszítő volt a 
paksi evangélikus templomban, 
ahova már nem tud rendszere-
sen eljárni, de nagy ünnepekkor 
mindenképpen elviszik isten-
tiszteletre. Az is kiderült, hogy 
az ünnepelt még mindig kiveszi 
a részét a ház körüli teendőkből, 
létrára ugyan már nem mászik, 
de ami termést elér a gyümölcs-
fákon, azt leszedi, kertészkedni 
is szokott, különösen a virágo-
kat szereti, a befőzésbe is besegít, 
szívesen süt meggyes piskótát, és 
nem kerülhet halászlé az asztalra 
a maga gyúrta tészta nélkül. Ha 
engednék, talán még robogóra 
is újra felülne. Kilencvenévesen 
még azzal járt a piacra. Bár Er-
zsi néni nagyon szerényen nyilat-
kozott, azt azért még elmondta, 
hogy szerinte a munka a hosszú 
élet titka, sosem bírta a tétlensé-
get.                           Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Lőporfüst a képtárban

Megújult  
a Virág utcai 
játszótér

War Games, vagyis Háborús játékok cím-
mel nyitották meg Szabó Ádám szobrász-
művész kiállítását a Paksi Képtárban. A kö-
zönség három alkotást szemlélhet meg a 
tárlaton, amit Mélyi József ajánlott �gyel-
mükbe a megnyitón.   
A képtár nagycsarnokában fehér téglák-
ból épített, imitált falakból és fából fara-
gott élethű fegyverekből létrehozott instal-
lációban a látogató háborús eseményekbe 
helyezkedhet bele, megtapasztalhatja, mi-
lyen érzést kelt, ha a fegyver egyik vagy má-
sik oldalán áll. Ahogy a kiállítást megnyitó 
Mélyi József művészettörténész fogalmaz, a 
fegyverek mint esztétikus tárgyak jelennek 
meg, a szobrász befektetett munkája és ide-
je nyomán a különböző típusú lőfegyverek 
szoborrá alakulnak, de így is megőrzik fe-
nyegető aurájukat. 
– Ha a kiállítótérben sétál az ember, szin-
te nincsen olyan pont, ahol ne szegeződne 
rá egy füstölgő fegyver, ami egyfelől borzon-
gató, félelmetes, de nincsenek emberek, han-
gok, vér, hanem csak egy lecsupaszított, ki-
merevített pillanat, így akár a gyerekkor kato-
násdija vagy a mostani számítógépes játékok 
világa is az ember eszébe juthat – fogalmazott 
Szabó Ádám szobrászművész, akit az utóbbi 
években különösen izgat, hogyan lehet meg-
ragadni a határozott formát öltő de illékony 
füstöt, és a gyapjú vagy vatelin, amivel meg-
jeleníti, miként találkozik a maradandósá-
got érzékeltető fával, fémmel, kővel. Először 
azonban nem ez, hanem az a munka készült 
el, amely Goya Felkelők kivégzése című ké-
pének kicsit játékos parafrázisa. A látogató el-

döntheti, hogy az áldozat vagy a katonák szá-
mára kijelölt helyre áll-e. – Itt sincsenek sze-
replők, tulajdonképpen csak a tény marad, 
hogy van ilyen. Az, hogy ki kit vesz célba, az 
változó, ez volt az, ami engem érdekelt ebben 
a történetben – mondja a szobrász. A harma-
dik alkotás Herold Edgerton egyik híres ké-
pének parafrázisa. A fotó azt ábrázolja, ahogy 
egy lövedék áthatol egy almán. A képen tisz-
tán látható a gyümölcsből előbukkanó golyó, 
és a lövés pusztító ereje a be- és kimenetnél. 

Ahogy Mélyi József fogalmaz: a lövedék re-
pülésének illúzióját Szabó Ádám egy három-
dimenziós képben szimulálja: a 3D-nyomta-
tók és a virtuális valóságok korában „kézmű-
ves” eszközökkel építi fel Harold Edgerton 
híres fotójának térbeli változatát.
A megnyitón a közönség �gyelmébe aján-
lották Vera Molnar Elképzelhetetlen ké-
pek című tárlatát is, amely az emeleti kiállí-
tótérben tekinthető meg.

                                                  Kohl Gy.

Új libikóka került a Virág utcai 
játszótérre, emellett kicserélték 
a homokozó keretét, lefestették 
a hintát, aminek egyik lapülőké-
jét bébiülőkére cserélték, hogy a 
kisebbek is használni tudják, és 
immáron zárható a tér, számolt 
be róla a TelePaks Híradója. A 
750 ezer forint értékű beruházás-
hoz, amelyet lakossági kérés nyo-
mán valósítottak meg, dr. Rujder 
Mária biztosított forrást képvise-
lői keretéből, a munkálatokat a 
DC Dunakom Plusz K�. végezte.

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Szakácsként és felszolgálóként is 
mestervizsgát tett

Mondja el véleményét 
a lakótelepről!

Cél a környe-
zetvédelem

A rá mindig jellemző mosollyal 
fogad, de rögvest elismeri, hogy 
cudarul el van fáradva. Lassan 
eljön a háromnapos alvás ideje, 
mondja, és kétkedő tekintetem-
re reagálva megerősíti, bizony 
olykor annyira le- és kimerül, 
hogy el kell vonulnia és három 
napig csak alszik. Laczi Erzsébet-
ről a fenti információt bizonyára 
nem sokan tudják, hiszen azt lát-
ják, hogy jön-megy, pörög, intéz-
kedik, viszi vendéglátóegységeit, 
gondoskodik a gyerekeiről. Hogy 
mindemellett hogyan jutott ide-
je, sőt hogyan jutott egyáltalán 
eszébe, hogy mestervizsgát te-
gyen, kézenfekvő kérdés. Pedig 
a Dolce Vita étterem folyton el-
foglalt vezetője mestervizsgát 
tett szakácsként is, felszolgáló-
ként is. Hogy melyik is ő valójá-
ban? Egyik sem, vagy mindket-
tő, de elsősorban üzletasszony. 
Azért vállalkozott arra, hogy a 
kamaránál mestervizsgát tegyen, 
mert erre szüksége van a tanuló-

képzéshez. Nehéz jó szakem-
bert találni, úgy gondolta, kine-
velni talán könnyebb. Ő maga a 
szakma alapjait Hódmezővásár-
helyen tanulta, de igazi vendéglá-
tóvá egyéves svájci tanulmányai 
alatt vált, s akkor specializálódott 
a szakács szakmára, hiszen a kö-
zépiskolában a vendéglátás min-
den ágával foglalkozott.
Szereti a kreativitást és ez igaz a 
konyhára is, egyébként pedig a 
legnagyobb hatást a mediterrán 
ízvilág tette rá. A mestervizsgán 
viszont vadételekből állított ösz-
sze ételsort, mégpedig olyan ütő-
set, hogy a gyakorló szakácsok is 
megirigyelhették. A bírálóbizott-
ság, amelynek élén Kovács Já-
nos Venesz-díjas mesterszakács 
állt, igen kritikus szemmel vizs-
gálta a mestermunkát, s bizony 
azt sem hagyták szó nélkül, ha 
a ravioli két milliméterrel hosz-
szabb volt, mint az ideális. Azzal, 
hogy mesterré vált, úgy véli, elin-
dult egy úton. A minősítés köte-

lezi, sokat kell fejlődni, tanulni. 
Az utánpótlás-nevelés terén szin-
tén pontos elképzelései vannak, 
nem mosogatásra, edénysúro-
lásra szeretne diákot foglalkoz-
tatni, hanem megtanítaná neki 
a szakma alapjait, fogásait. Ha-
bár, mint hozzátette, az edénysú-
rolás művészete, ahogy az ő mes-
terei mondták, szintén alapvető 
dolog. Ez, immár étteremvezető-
ként, sokszor eszébe jut.

Erzsébet elárulta, megújítják 
az étterem étlapját, hogy azon 
is érződjön a szakmaiság ma-
gasabb foka. Ez azt jelenti, hogy 
szeretne kreatívabb megoldáso-
kat alkalmazni. Bővítik is a me-
nüsort vegetáriánus ételekkel, 
de nem a megszokott rántott 
kar�olra, gombára, párolt zöld-
ségre kell gondolni, hanem öt-
letes, újszerű megoldásokra. 
Másik fontos terv, hogy visz-
szavesz a tempóból, s nem dol-
gozik mindennap reggel 7-től 
este 6-ig, mert felelős önmagá-
ért és a gyerekeiért is. Ha ez si-
kerül, nem okoz majd számára 
gondot, hogy mivel töltse a hir-
telen nyakába szakadt időt, hi-
szen nagyon szereti a természe-
tet, a társaságot, imád beszél-
getni utazni, kertészkedni és 
táncolni.
Következő lapszámunk hasáb-
jain  újabb, frissen vizsgázott pak-
si mestereket mutatunk be.

-vt-

Kérdőív kitöltésére kéri a lakótelepen élőket 
az önkormányzat.  Az atomerőmű küszö-
bön álló bővítése kapcsán a város új lehető-
ségek előtt áll, ám olyan új lakótelepet sze-
retnének kialakítani, ami akár száz év múlva 
is megállja a helyét, ehhez kérik a lakossá-
gi véleményeket, mondta el Süli János pol-
gármester. Az Elekné Csollány Éva város-
fejlesztési referens által összeállított kérdőív 
lapunk középső oldalán hozzáférhető mind-
azok számára, akik szívesen mondják el a la-
kóteleppel kapcsolatos tapasztalataikat, vé-
leményüket. Az anonim kérdőívet október 
10. és 14. között három helyen lehet leadni: 
a Csengey Dénes Kulturális Központ I�úsá-
gi Információs Irodájában, a Paksi Polgár-
mesteri Hivatalban, valamint az Agricum 
termelői termékek boltja és Paksi Turiszti-
kai Információs Pontban a Szent István tér 
6. szám alatt.

Az önkormányzat gazdasági bizottsága pá-
lyázatot hirdet a környezet- és természet-
védelmi feladatok megvalósítására, az 
ezekkel összefüggő civil társadalom pro-
jektjeinek támogatására, a városban műkö-
dő, bejegyzett alapítványok, közalapítvá-
nyok, egyesületek és társadalmi szerveze-
tek számára.
A pályázattal támogatni kívánják a természe-
ti értékek megőrzését, a helyes hulladékke-
zelésre ösztönzést, a környezeti tudat formá-
lását, az ivóvízzel és a szennyvíz kezelésével 
kapcsolatos helyes szemlélet és magatartás-
formák kialakítását, a zajterhelés csökkenté-
sét, az egészségvédelmet célzó tevékenysége-
ket. A pályázatokat október 25-én 12 óráig 
kell beküldeni a Paksi Polgármesteri Hivatal-
ba. A részletes pályázati kiírás a város honlap-
ján olvasható.

-kgy-

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Steril szobára lenne szüksége Esztinek
Június közepe óta kórházban van és várha-
tóan karácsonyig ott is lesz Feil Eszter, a kis-
lány csontvelő-átültetésen esett át. Az átül-
tetés óta steril szobában, komoly fájdalmak 
közepette tölti napjait. Édesanyja vele van, 
hétéves húga Pakson édesapjukkal. A test-
vérek még csak nem is találkozhatnak.
A tortúra tavaly kezdődött március 16-án. 
Nem csoda, hogy Eszti édesanyja, Géró 
Erika pontosan tudja a dátumot. A kis-
lánynak tüdőgyulladása volt, a gyermekor-
vos laborvizsgálatot rendelt el. Ebből derült 
ki, hogy leukémiás. Hosszadalmas, költsé-
ges és a család számára minden tekintetben 
megterhelő kezelések  következtek, a kemo-
terápia minden mellékhatásával. Eközben 
Eszti megőrizte a jókedvét, szorgalmasan 
tanult és bízott. Biztatóak voltak az eredmé-
nyek is, s orvosai azt mondták, jó eséllyel 
számíthatnak a teljes gyógyulásra.
Idén június elején azonban ismét egy szok-
ványos betegséggel újabb gyötrelem kezdő-
dött. A laboreredmények kétséget kizáróan 
igazolták, hogy kiújult a leukémia, amelyről 
azt írja a daganatok.hu, hogy a 15 éven aluli 
gyermekeknél ez a leggyakrabban előfordu-
ló rosszindulatú daganatos megbetegedés, 
az összes gyermekkori rákos megbetegedés 
több mint egyharmadát teszi ki. A leukémia 
a rosszindulatú rákos megbetegedések azon 
formája, amely a vérképző sejtekből indul 
ki. A leukémiás fehérvérsejtek nem képesek 
leküzdeni a szervezetbe jutó kórokozókat, 
baktériumokat, vírusokat, ezért a leukémi-
ásoknál fertőzések és láz lép fel.
Eszti esetében másodízben hasmenéssel kez-
dődött a dolog. Június elején Pécsre, a fer-
tőző osztályra került a kislány, majd csupán 
egy éjszakát tölthetett Pakson, az otthoná-
ban, szeptember 12-én már be is kellett fe-
küdnie a budapesti Szent László Kórházba, 

ahol szeptember 20-án csontvelő-átülte-
tésen esett át. A protokoll szerint ezt köve-
tően körülbelül száz napot kell kórházban 
töltenie. A cserfes, vidám kislány, akiről 
többször írtunk, most az eddigieknél nehe-
zebben viseli a bezártságot és a betegséget. 
Édesanyja azt mondja, sajnos ennek a be-
avatkozásnak velejárója a nyálkahártya-le-
válás. Eszter gyomrában, beleiben és a bő-
rén is sok a seb, ami fáj, viszket. A boksz-
nak nevezett steril szobából nem jöhet ki, 
bemenni pedig csak úgy lehet, mintha mű-
tőbe menne az ember. Erika minden áldott 
reggeltől estig nap lánya mellett van, segít 
az ellátásában, a boksz rendben tartásában. 
Eszti most nem olyan jókedvű mint szo-
kott, de sokat jelent neki, hogy édesapjával, 
a családtagokkal rendszeresen tud beszél-

ni telefonon, és osztályfőnöke, osztálytár-
sai is szinte mindennap hívják. Tévét néz és 
a tankönyveit bújja, magántanulóként vég-
zi a negyedik osztályt. Az előző tanévben 
is rengeteget volt kórházban, mégis 4-esek, 
5-ösök sorakoznak a bizonyítványában. 
Erika azt mondja, a csontvelő-átültetésre 
azért volt szükség, hogy megakadályozzák, 
hogy ismét kiújuljon a betegség. Kisebbik 
lányuk, Edina sajnos nem lett jó csontvelő-
donornak, így Eszterke Londonból kapott 
csontvelőt.
– Az átültetés után 2-3 hét kell, amíg a do-
nor sejtjei elkezdenek mozgolódni, ak-
kor látják majd, hogy jó irányba halad-e – 
mondja az édesanya, aki nem rejti véka alá, 
hogy nagyon megviselik őket a történtek.
A család szinte ketté van szakítva lassan két 
éve. Az édesanya nem tud dolgozni, ápo-
lási ellátást kap. Feil István, Eszti édesapja 
két műszakos munkarendben dolgozott, de 
ezt most nem tudja vállalni, hiszen ő gon-
doskodik a kisebbik lányról. Az ASE kosár-
csapata, a Paksi FC és a Paksi Fogat Sport 
Egyesület korábban gyűjtéssel igyekezett 
a Feil család segítségére lenni, mert a kis-
lány gyógyulásáért vívott harcuk nemcsak 
lelkileg, anyagilag is nagyon megterhelő. 
Eközben a család paksi otthonában egy ste-
ril szoba kialakításán dolgoznak, mert csak 
akkor jöhet haza Eszter, ha ez rendelkezésre 
áll. Ha minden jól megy, ő és anyukája a ka-
rácsonyt már itthon tölthetik, átültetés után 
40-50 nappal, ha megvannak a megfelelő 
körülmények, egy-két napra hazajöhetnek.

-vt-

A Vackor Egyesület kapta az adományt
Másodszor rendezett idén lovas napokat a 
Paksi Fogat Sport Egyesület, s másodszor tár-
sított hozzá adománygyűjtést is. Tavaly egy 
leukémiával küzdő kislány, Feil Eszter csa-
ládja kapta a pénzt, idén egy szervezet támo-
gatása mellett döntöttek az egyesület egyik 
tagjának javaslatára. A Vackor Autista és Fo-
gyatékkal Élők Szüleinek Paksi Egyesüle-
te – ahogyan neve is jelzi – olyan családok-
nak igyekszik segítségére lenni, ahol fogya-
tékkal élő gyermeket nevelnek. Barna Márta 
elnök elmondta, hogy egy fogyatékkal élő 

vagy autista gyermek születése a család éle-
tét teljes mértékben megváltoztatja. Az ilyen 
családokban az egyik szülő nem tud dolgoz-
ni, hiszen gyakorta 24 órás feladatot jelent 
a gyerek ellátása. Ezek a családok nem tud-
nak nyaralni, közös programokat szervezni. 
Az egyesület lehetőségeihez mérten ezeken 
a problémákon igyekszik enyhíteni a tagjai-
nak nyújtott támogatásokkal, például fejlesz-
tő eszközökkel, évente szervezett táborokkal. 
A Paksi Fogat Sport Egyesület lovas nap-
ján több mint 210 ezer forint gyűlt össze. 

Az összeget az egyesület vezetőségi tagjai 
– Somkert Zoltán elnök és Fritz József tit-
kár – adták át Barna Mártának, akinek egy 
egészséges, valamint egy 21 éves autista �a 
van. Az autista vagy fogyatékos gyerme-
ket nevelő családok életébe bepillantást en-
gedő beszámoló után Fritz József egy ma-
gánfelajánlással is megfejelte az egyesület 
adományát: a jövő évi nyári tábor idejére 
fogyatékosok lovagoltatására alkalmas lo-
vat biztosít, amit a Vackor egyesület elnöke 
örömmel fogadott.                                 -vida-

Géró Erika – Feil Eszter számlaszáma: 
OTP 11773463-30909562.

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök
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Jó napot, mi újság?

Nikl Márta

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Ha nem hallottam volna a saját fülemmel 
Nikl Márta telefonjának csengőhangját, ak-
kor sem lett volna túl nehéz kitalálni, mi az, 
tudván, hogy a Paksi Városi Vegyeskar tag-
ja és egyesületi elnöke: a készülék a Für Elise 
dallamát játssza. Márta, aki tősgyökeres pak-
si, örömmel újságolta, hogy a közelmúltban 
kiemelt bronzdiplomát szerzett a kórus a 
Riminiben megrendezett nemzetközi kórus-
versenyen a vegyes karok kategóriájában. Ez 
a teljesítmény már önmagában is csodálatos 
állomás a fesztiválkórus minősítéssel rendel-
kező, Pro Urbe díjas paksi kórus történeté-
ben, de ha �gyelembe vesszük, hogy csupán 
két hónapjuk volt a felkészülésre, bravúros-
nak is mondható. 
– Azért volt ilyen rövid az idő, mert Ujházy 
Krisztina személyében új karnagy kezdett 
dolgozni velünk késő tavasszal, mivel Cseke 
Gábor zenekari, családi elfoglaltságai meg-
sokasodtak, és nem tudott kellő energiát for-
dítani a vegyes karra, így tíz év után bú-
csúzott – magyarázta Márta, majd visszatér-
ve a versenyre elmondta, hogy csupán másfél 
ponttal maradtak le az ezüstdiplomáról, s az 
a kórus, amelyik kategóriájukban ezüstdiplo-
másként indulhatott a nagydíjért, és meg is 
nyerte, csupán öt ponttal ért el náluk többet 
az alapversenyben. A paksi kórus verseny-
programjában népdalfeldolgozás is szere-
pelt, aminek óriási sikere volt, ízelítőt kapott 

a közönség és a zsűri is a magyar virtusból. 
– Az, hogy ez a kórus ilyen minőségben tud 
színpadra állni, annak köszönhető, hogy tag-
jaink nemcsak szeretnek énekelni, de jól is 
érzik magukat egymás társaságában – emelte 
ki Márta, akit egyébként nem kell faggatni a 
kórusról, enélkül is árad belőle a szó.
– Különböző korú, foglalkozású, hátterű tag-
jaink vannak, lelkes, ambiciózus a csapat, úgy 
működünk, mint egy nagy család, amit a heti 
egyszeri kétórás próbák, a nagy fellépéseket 
megelőző kórushétvégék és a fellépések han-
gulata jól mutat – mondja, hozzátéve, hogy 
jövőre ünneplik 40 éves fennállásukat, sora-
ikban még alapító tagok is énekelnek, a leg-
idősebb énekesük 74, a legi�abb pedig 16 
esztendős, de a generációs különbségek itt el-
tűnnek. Ő maga 35 évvel ezelőtt csatlakozott 
a kórushoz és tíz éve egyengeti útját egyesü-
leti elnökként. A zenéhez való kötődése már 
gyermekként kialakult, zongorázott és szó-
lóéneket is tanult, de nem a zene a hivatá-
sa. Majd' másfél évtizedig biztosítási terüle-
ten dolgozott, első munkahelyén kárügyinté-
zőként, majd feljebb lépve a ranglétrán üzleti 
vezetőként, aztán egy másik cégnél �ókveze-
tőként munkálkodott. Az időközben kiala-
kult új irányelvekkel nem tudott teljes mér-
tékben azonosulni, így elérkezett az a pont, 
amikor vette a kalapját. Bár időközben lét-
rehozott egy takarítóvállalkozást, a több lá-

bon állás jegyében a Liberty nyelviskolában 
is dolgozni kezdett alvállalkozó tanfolyam-
szervezőként 2000-ben. Amikor hét évvel ké-
sőbb a tulajdonos felajánlotta neki megvétel-
re az iskolát, egy hétvégényi gondolkodás és 
információgyűjtés után rábólintott a lehető-
ségre. Most visszatekintve sokszor elgondol-
kodik azon, hogyan tudta mindezt megcsi-
nálni. – Az biztos, hogy sokat köszönhetek 
a szüleimnek és a testvéreméknek. Amikor 
a lányaim, Nóra és Kitti még kicsik voltak, 
sokszor vigyáztak rájuk, ha a családom nem 
állt volna mögöttem, akkor ma nem tarta-
nék itt sem a kórussal, sem az üzleti életben 
– mondja Márti, aki immár nemcsak két lá-
nyára lehet büszke, hanem két kisunokájára 
is. Hozzáteszi, hogy biztosítós évei alatt olyan 
képzéseken vett részt és olyan tapasztalatokat 
gyűjtött, amit vállalkozásaiban jól tud kama-
toztatni. – És a zene is segít, ami mindig is 
az életem része volt és az is marad – mondja.  
– Iskolásként zene mellett tanultam, s a mai 
napig, ha hazaérek, az első, hogy bekapcso-
lom a rádiót. Akik azt hinnék, hogy nálam 
csak a komolyzene jöhet szóba, azokat ki kell 
ábrándítanom, mert minden jöhet, ami jól-
esik a lelkemnek. A zene számomra a nyuga-
lom szigete, hallgatom, ha pihenésre vágyom, 
ha boldog vagyok és átsegített már néhány 
hullámvölgyön is – vallja.

Kohl Gyöngyi
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Sport

Hangyási László: olimpiára 
kijutni óriási feladat

Ahogy múlik az idő, egyre higgadtabban 
látják a paksi résztvevők a riói olimpia törté-
néseit. Az ötkarikás játékok előtt kellő opti-
mizmussal várták az ASE dzsúdósai a brazí-
liai versenyt, ám sajnos nem sikerült mara-
dandót alkotniuk. A három sportoló edzője, 
Hangyási László mondta el gondolatait az 
olimpiai versenyről, és elemezte lapunknak 
a Carioca Arénában történteket. 
– A mi sportágunkban, sok másikhoz ha-
sonlóan, óriási feladat kijutni az olimpiára. 
A dzsúdóban nagyon hosszú, kétéves a kva-
li�káció, és évente harminc versenyt ren-
deznek. Ez brutális, ráadásul vannak olyan 
súlycsoportok, ahol nagyon sűrű a mezőny, 
és nemcsak a külföldiekkel, hanem a hazai 
riválisokkal is meg kell küzdeni. Csoknyai 
Laciék itthon hárman üldözték egymást, és 
még a többi ország versenyzői is odatették 
magukat – fogalmazott a mesteredző.
– Az olimpián minden megtörténhet, csilla-
gok hullhatnak és új csillagok születhetnek. 
Az olasz Fabio 66 kg-ban tavaly még a juni-
orok között versenyzett, Rióban meg végig-
verte az egész mezőnyt úgy, hogy az utolsó 
3-4 versenyen sikerült a kvótát megszerez-
nie. A másik véglet: 81 kg-ban az a grúz �ú 
volt az abszolút favorit, aki most is torony-
magasan vezeti a világranglistát, ám Bra-
zíliában csak ötödik lett. Világ- és Európa-
bajnoki győzelmei vannak, de most érmet 

sem nyert. Azt tudni kell, hogy összesen hét 
súlycsoport van, a nők és fér�ak között csak 
7-7 aranyérmet lehet kiosztani. Ha reáli-
san nézzük, a mi versenyzőinknek az elmúlt 
négy évben nem sikerült érmet nyerni sem 
Eb-n, sem vb-n,  az emberben mégis benne 
van, ha már oda jutott, lehet ebből bármi…
Felkészültek, elvégezték a munkát, majd 
jött a sorsolás. Lacikának (Csoknyai Lász-
ló – a szerk.) már a második olimpiáján 
nem volt szerencséje, ahogy Londonban, 
úgy most is az aktuális világbajnokkal kez-
dett. Ellenfele négy éve aranyérmes, most 
bronzérmes lett. Sajnos, Cirjenics Miki 
sorsolása sem volt a legjobb, a világbajno-
ki ezüstérmest kapta, Barnának pedig a vi-
lágbajnoki harmadik volt az első ellenfele. 
Csoknyai Laci nagyot meccselt a japánnal, 
végigverekedte vele az összecsapást, vol-
tak jogos, kevésbé jogos és kikerülhető in-
tések. Laci ellenfeléről elmondható, hogy 
az elmúlt két évben igen meggyőzően jött 
fel, nagyon keményen dolgozott. Cirjenics 
Miki is nagyot küzdött, egy egészen pici 
szerencse kellett volna csak. Talán ha egy 
számára jobb partner jött volna… 
Bor Barna az első meccsét a tuniszi ellen 
szépen megoldotta, pedig azt tartottam ne-
hezebbnek. A kubait már kétszer megverte, 
és ezért egy kicsit biztosabbnak érezte ma-
gát, de ahogy telt az idő, elfáradt, és fejben 

már nem volt meg a kontroll. Olyanért ka-
pott intést, amire sokszor mondtam a felké-
szülés alatt: azért ne támadj, hogy megint-
senek. Barna erősebb és aktívabb volt, ural-
ta a meccset, majdnem végig állt az intés az 
ellenfélnek, ám a kubai �ú ügyesen adta el 
az együttes hasraesést. Barna a vége előtt 18 
másodperccel bevállalt egy olyan válldobást, 
amire jogos volt az intés. Ugyanakkor elme-
gyünk a következő GP-ra és látunk 66 ilyen 
válldobást, amiért nem intenek, az olimpián 
meg eldöntenek így egy mérkőzést. Egy ru-
tinos versenyzőnek ezt tudni kellett volna – 
hangsúlyozta Hangyási László.
– Ahogy Barnának, úgy nekem is csalódás 
a riói olimpia, mert sokkal többet vártam. 
Pontszerző helyet, ami a realitás, mert ha 
Riner Teddy ellen kezd, azt mondom oké, 
mert a sportág sajátossága, hogy az elején 
még nincs javítási lehetőség, de itt most to-
vább lehetett volna menni… Bántja őt is és 
engem is, de mit lehet tenni, megyünk to-
vább. Összességében szép volt, hogy három 
versenyzőnk is kijutott Rióba, és benne volt 
a lehetőség, hogy többet érjünk el. A körül-
mények így hozták.
Azt, hogy hogyan tovább, még nem tudjuk 
pontosan. Csoknyai Laci azt nyilatkozta, a 
jövő évi budapesti világbajnokságig folytat-
ja, szeptember végén a zágrábi Grand Prix-n 
már nyert is egy ezüstérmet. A magyarok 
közül első helyen akarja magát kvali�kálni a 
vb-re, ezzel a GP-ezüsttel feljött a 17. helyre 
a világranglistán. Ungvári Attila a 29. míg a 
másik nagy rivális, Krizsán Szabolcs vállsé-
rülést szenvedett, nem hiszem, hogy addig 
vissza tud jönni. Úgy gondolom, hogy Laci 
ezt meg fogja oldani, aztán majd meglátja, 
megy-e tovább. Cirjenics Mikiben még van 
egy olimpia. A Paksra kerülése óta eltelt két 
és fél év alatt elért arra a szintre, hogy ala-
nyi jogon jusson ki az olimpiára úgy, hogy 
neki is meg kellett előzni a hazai riváliso-
kat. Bor Barna harmincéves, úgy nyilatko-
zott, hogy talán befejezi, de ez még változ-
hat. Most nászúton van, ha majd hazajön, 
elgondolkodik, érez-e magában erőt a foly-
tatáshoz. A �úk mellett ne feledkezzünk el 
Pupp Rékáról sem, aki teljes erőbedobással 
küzd a tokiói olimpiai kiküldetésért.

(joko)

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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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

Nem sikerült itthon tartani a kupát

A sporttársra emlékeztek

A végéhez közeledik a felkészülési időszak a 
fér� kosárlabda-csapatoknál, az ASE utolsó 
meccseit a hazai rendezésű IV. Morgen Fer-
dinánd-emléktornán játszotta. A szombat-
helyi Horváth Zoltán-emléktornán elért ne-
gyedik hely – sima vereség a hazaiaktól és a 
Szolnoktól – rávilágított arra, hogy erősíte-
ni kell irányító poszton. Gyorsan döntött a 
szakosztályvezetés, és kéthetes próbajáték 
kikötésével leigazolta a 29 éves amerikai P. 
J. Hillt, aki az előző idényben a �nn Bisons 
Lomiaa csapatánál játszott. A játékos ápri-
lisban Achilles-ín-sérülést szenvedett, de si-
keres rehabilitáció után, megfelelő edzettsé-
gi szinttel érkezett Paksra. A négycsapatos 
torna első mérkőzését az Alba Fehérvár ját-
szotta a Pécsi VSK ellen, az eredmény Alba–
Pécs: 86-76. A mérkőzés után megemléke-
zést tartottak a �atalon elhunyt paksi játé-

kos, Morgen Ferdinánd tiszteletére, majd a 
csapatok elhelyezték koszorúikat a csarnok-
ban kialakított emlékhelyen.
A második mérkőzést az ASE a Jászberény 
ellen játszotta, a keretben már ott volt a friss 
igazolás, P. J. Hill. Jól indult a mérkőzés, rög-
tön magához vette az irányítást a hazai csa-
pat, és hatpontos előnyt szerzett a 10. perc 
végére. A folytatás már sokkal nehezebbre 
sikerült, rengeteg hibával és pontatlanul ját-
szottak a piros-kékek, sok rossz dobás követ-
te egymást, a vendégek pedig felzárkóztak, 
majd a vezetést is átvették. Ebben a negyed-
ben mindössze hét pontra futotta Medvéék 
erejéből. A nagyszünet után újra szebbik ar-
cát mutatta a hazai csapat, pontosabbak let-
tek a dobások, javult a védekezés, a félidei 
hárompontos hátrányból hétpontos előny 
lett a harmadik felvonás végére. Az utolsó tíz 

percre leginkább a küzdelem volt a jellem-
ző, nem akarta megadni magát a vendég-
csapat, és a lefújásig harcolt az egyenlítésért. 
Aki ebben megakadályozta őket, az Ryan 
Watkins volt, aki uralta a palánk alatti terü-
letet. Az amerikai center a mérkőzés során 
19 pontot, és 22(!) lepattanót szedett, amivel 
oroszlánrészt vállalt a győzelemből. A má-
sodik legeredményesebb ASE-játékos a 16 
pontot, közte négy triplát termelő Samenas 
Laurynas volt. ASE–Jászberényi KSE: 69-63.
A PVSK–JKSE-bronzmérkőzéssel kezdődött 
a torna második napja, a meccs végén 77-83 
állt az eredményjelzőn.
A döntőben az ASE az Alba Fehérvárral mér-
kőzött, a paksi csapatból sérülés miatt ki-
maradt Samenas Laurynas. Az első percek-
ben még fej fej mellett haladtak a csapatok, 
de a vendégek egy 10-0-s rohammal elléptek. 
Petrauskas edző sokat forgatta a csapatot, a �-
atalokat is pályára küldte, de a második fel-
vonásban már inkább a tapasztalatnak szava-
zott bizalmat. A félidőre tovább nőtt a fehér-
vári előny, leginkább a sok elhibázott távoli 
paksi dobásnak köszönhetően. Megnyomta 
a harmadik harmadot a Braniszlav Dzunics 
által irányított székesfehérvári csapat, és a 
30. perc végére tulajdonképpen eldöntötte 
a mérkőzést. Az utolsó negyedben is becsü-
lettel küzdött a piros-kék legénység, de nem 
tudta elkerülni a nagyarányú vereséget. Ko-
vács Ákos, Ryan Watkins és Gulyás Milán já-
téka dicsérhető, de ez nem tudta ellensúlyoz-
ni Samenas hiányát és a gyenge egyéni telje-
sítményeket. ASE–Alba Fehérvár: 68-86.
A IV. Morgen Ferdinánd-tornát ekképp az 
Alba Fehérvár nyerte, második az ASE, har-
madik a Jászberényi KSE, negyedik a PVSK-
Pannonpower lett.                       Kovács József

Pongrácz Istvánra, a fiatalon elhunyt fut-
ballkapusra családtagok, rokonok, barátok 
és játékostársak emlékeztek Dunakömlő-
dön. A II. Puma Kupa kispályás torna meg-
emlékezéssel kezdődött, majd a sorsolást 

követően körmérkőzéses rendszerben küz-
dött egymással a hét nevezett csapat a he-
lyi pályán. A serleget idén a Dunakömlődi 
Öreg�úk nyerték a Fenyves Büfé és a Duna-
kömlődi I� előtt. A legjobb kapus Szabó Ta-

más, a gólkirály Szlucska Zsolt lett, mind-
ketten az első helyezett együttes tagjai. Az 
emléktornát idén is Rácz Gábor és társai, 
vagyis a Tesók csapata szervezte.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

te le fon:75/675 -732  
mobil :20 /410 -7512  

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Eredményes a tájfutó szakosztály

A Paks Kupáért szálltak ringbe

A közelmúlt tájékozódási futóversenyein, 
valamint a szeptemberi Atomfutáson ismét 
remekül szerepeltek a Paksi Sportegyesület 
sportolói. A Baranya megyei rövidtávú baj-
nokságon, Pécsett hét érmet szereztek a táj-
futók. A jól megtervezett, technikailag nehéz 
pályákon Hahn Máriusz (F12), Makovinyi 
Dorottya (N18), Kiss Gábor (F35) első, i� . 
Weisz István (F10), Balogh Emőke (N12) 
második, Kovács Karina (N14) és Böröcz 
Ildikó (N21) pedig a harmadik helyen zárt. 
A délutáni váltófutam nyílt kezdő kategó-
riában a Kovács Kíra–Aradi Bence kettős 
aranyérmet szerzett. 
Az Atomfutáson, illetve a Brutálfutáson is-
mét sokan neveztek, közülük ketten állhat-
tak dobogóra, Böröcz Ildikó 2. lett a 15 km-
es távon, Kiss Gábor pedig a Brutálfutáson 
lett bajnok a szenior kategóriában. Másnap 

már a Tolna megyei rövidtávú bajnokságon, 
Szekszárdon álltak rajthoz a versenyzők, a 17 
paksi indulóból a következő 6 sportoló szer-
zett bajnoki címet: Hahn Máriusz (F14), Ko-
vács Kíra (N14), Weisz Pál (F18), Hahn Ber-
cel (F8), Kovács Vera (N45) és Endrődi Jó-
zsef (F60). 
A rövidtávú egyéni és rövidtávú váltó or-
szágos bajnokságon Gyöngyös–Mátrafü-
red térségében a Paksi SE versenyzői közül 
Makovinyi Dorottyának N18A-ban egy 5. 
és Kiss Gábornak szintén egy 5. helyezést si-
került elérni F35A-ban. Másnap három vál-
tóval versenyeztek immár Mátrafüreden. A 
pályák inkább a települést körülölelő erdő-
ben haladtak. 
– Sajnos, a legnagyobb eséllyel induló 14-
es váltónkat egy hibapont miatt kizárták. 
Felnőtt váltónk a 22. helyet szerezte meg 

a Tinnyei Petra–Kiss Péter–Kiss Gábor–
Makovinyi Dorottya összeállítással. Sze-
nior váltónk szintén nem ért el értékelhe-
tő eredményt – mondta el Kiss Gábor ve-
zetőedző.
Az idei Kalocsa Kupa kétnapos viadalon 
Hahn Máriusz 2., Kovács Karina szintén 
2. és Balogh Emőke 1. helyezést szerzett az 
összetettben. A terepre jellemző volt a bo-
rókák alkotta természetes labirintus és a 
homokbuckák sokasága, zömében nyílt-li-
getes fedettséggel. A 7. városi tájfutó baj-
nokság 5. fordulóján, Szekszárdon, techni-
kailag színvonalas versenyen a bajnokok: 
Hahn Bercel (F8), Balogh Emőke (N12), 
Papp Kristóf (F12), Hahn Máriusz (F14), 
Kovács Karina (N14 és N21) és Tóth Ale-
xandra (N18).

Faller Gábor

Hazai és külföldi � atalok is szo-
rítóba léptek a Paks Kupa ököl-
vívótornán. A hagyományokhoz 
híven a Paksi Sportegyesület 
szervezte a kétnapos megméret-
tetést, amit a Deák iskola torna-
termében rendeztek. Míg évek-
kel ezelőtt Erős, Rimóczy, Bog-
nár és Magyar lépett szorítóba 
a zöld-fehér színeket képvisel-
ve, ma már a � ataloké a ring. A 
paksi klub több egyesülettel is 
remek kapcsolatot ápol. 
– Folyamatosan jönnek hoz-
zánk a � atalok. Tehetségesek is, 
megfelelő utánpótlással rendel-
kezünk. Ami az edzések hely-
színét illeti, a Paksi FC stadion-

rekonstrukciója minket is érint. 
A Fehérvári úti csarnokunkat le-
bontják, a tervek szerint az új lé-
tesítménybe nem fér be az edző-
termünk. Az ígéretek szerint a 
Kossuth Lajos utcába költözünk, 
ahol egy felújított épületben lesz 
az új helyünk – fogalmazott Kaj-
tár László, az ökölvívó szakosz-
tály vezetőedzője.

Az eseményen részt vett Csö-
tönyi Sándor, a Magyar Ököl-
vívó Szövetség elnöke is, aki 
dunaszentgyörgyi születésű. 
– Örömmel jövök, ha boksz 
van, a sportág Pakson nagy ha-
gyományokkal rendelkezik. Az 
utóbbi időben már szerényebb 
körülmények között zajlik a ne-
velőmunka, de még mindig na-

gyon népszerű, és remélem, 
hogy az is marad – fogalmazott 
a sportvezető. 
A Paks Kupán végül hat arany-, 
egy ezüst- és két bronzéremmel 
zártak a Paksi Sportegyesület 
ökölvívói, míg csapatban a Ka-
posvár mögött a második he-
lyen végeztek.           

-efgé-
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A rejtvényben egy paksi látnivalót 
rejtettünk el. A megfejtéseket októ-
ber 17-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.

Nyerje meg velünk a Csen-
gey Dénes Kulturális Köz-
pont Erkel-bérletét két fő ré-
szére!


