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a és ajánlásával:

Keresse fel paksi � ókunkat, hallgassa meg ajánlatainkat a Takarékszövetkezet által kínált pénzügyi lehetőségekről! 
Legyen az akár megtakarítás, befektetés, számlavezetés vagy � nanszírozás. Mi pedig vendégül látjuk egy kávéra 
vagy teára. Ha pedig valamely termékünket, szolgáltatásunkat igénybe veszi, meghívjuk egy második kávéra is 
A PAKSI KÁVÉ kávéházba. Várjuk szeretettel! (Az ajánlat feltételeiről érdeklődjön � ókunkban vagy a kávéházban.)
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A fokozatosan romló hallás az érin‐
tetteknek sokszor alig tű nik fel, sőt
idővel megszokottá is válhat ez az ál‐
lapot. Aki rosszul hall, hajlamos lehet
akár a környezetét is hibáztatni: su‐
tyorognak, nem beszélnek ért hetően,
hadarnak. Az ebből eredő kon�liktu‐
sok, sér tettség, a meg nem értettség
akár a hozzátartozóktól való elfordu ‐
lásig fajulhat.

Felgyorsult világunk ban a meg   ‐
növekedett járműforgalom követ kez ‐
tében az autó vezetés és a gyalo ‐
gosként való közlekedés egy aránt
maxi mális oda�igye lést igényel. Hogy
meg előzzük a bal ese teket az utakon,
pontosan kell hallanunk, milyen irány‐
ból jönnek az autók, a buszok, a ke rék ‐
 pá rosok vagy éppen a gyalo go sok. Ah‐
hoz, hogy a hang irá nyát meg tudjuk
állapítani, mű ködnie kell az úgy -
neve zett térbeli hallásunknak. En‐
nek alapvető feltétele pedig az, hogy
mindkét fülünkkel töké le tesen jól
halljunk, hisz az így észlelt hang az, ami

megh a tá rozza a térbeli érzékelé sün ‐
ket. Ebből követ ke zik, hogy számos
ki sebb‐na gyobb balese tet el lehetne
kerülni, ha a hallás problé má kat
idő ben kezelnék. Ennek ellenére
sokan csak legyin tenek egyet, amikor
a hallásproblémákról ol vas nak. „Van -
nak ennél fontosabb dolgok is.”–
gondol ják magukban. Aztán egyszer
csak megtör té nik a baj. A hallás ‐
problémák kezelését ugyan  is nem
sza bad halogatni.

Fontos, hogy a közvetlen kör nye ‐
zet ből érkező visszajelzések ha té ‐
konyan ráirányít hatják az érin  tett �i‐
gyelmét a problémára, és így idővel
talán elfogadja, hogy segítségre van
szüksége. Ha már eddig eljutottunk,
ne engedjük el sze ret tünk, isme -
rősünk ke zét: kí sér jük el a hallás -
vizs gálat ra, várjuk meg vele az
eredményt és segítsük őt a hal lás -
 javító esz köz kivá lasz tá sában is.

A hallókészülékkel is meg kell
tanul ni hallani, és ezt csak türe lem mel,

gyakorlással ér het jük el. Sokszor a
hozzátartozók sze re pe legalább olyan
fontos, mint a jól beállított halló  ké ‐
szülék rend  szeres vise lése, főleg ha
idő sebb családtag ról van szó. Bizto san
mindenkinek a családjában van valaki,
akinek szüksége van �igye lemre, biz‐
tatásra, hogy meg tegye az első lépést:
tö rődjünk egy mással, és �i gyel  jünk
oda család tag jainkra!

Ismerünk olyat, akinek hallásproblémája
van, de homokba dugja a fejét?

A HALLÁS VIZSGÁLATRA
NEM KELL VÁRNI

Érde mes tehát most 
be je lent  kezni 

a 06 75 310 014-es 
telefonszámon.

Jól működő térbeli hallással biztonságosabb 
az utcai közlekedés.

Vegye 
komolyan!
A jó hallás fontos.

A problémák megelőzésének
érdekében ingyenes audiológiai
szűrővizsgálatot szervezünk az 
Amplifon Hallásközpontokban paksi 
és környékbeli lakosok számára 
2016. november 4-től 25-ig.

Ne halogassa, 
foglaljon időpontot most!

Amplifon Hallásközpont

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

amplifon.hu

Segítsünk neki!
Kutatási adatok szerint a magyar lakosság 
tíz százalékának van valamilyen mértékű 
halláscsökkenése, és ez a szám – többek 
között a megnövekedett zajártalom és stressz
következtében – folyamatosan növekszik.
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1956 hőseire emlékeztünk
– Az emlékezés kötelesség. Az 
örökösök örök felelőssége. Mert 
a történelem természete ilyen: 
örökséget hagy, felelősséget rak 
a késői nemzedékek vállára – 
mondta Süli János polgármes-
ter az október 23-i városi meg-
emlékezésen a Városháza előtt 
álló ‘56-os emlékműnél. A pol-
gármester párhuzamot vont az 
1848-as szabadságharc és az 
1956-os forradalom között. Mint 
mondta, sok különbség van kö-
zöttük, mégis több mindenben 
hasonlóak. Abban mindenkép-
pen, hogy azt üzenték a világnak: 
egy kis európai nép, a magyar, a 
meghatározó történelmi pillana-
tokban méltósággal kezébe vette 
a sorsát és véráldozat árán kivívta 
szabadságát.
– ’56 több volt, mint forradalom, 
mert nem a mennyiség, hanem a 
minőség forradalma is volt, nem 
felborította, hanem helyreállítot-
ta a rendet, nem kizökkentette az 

idő járását, hanem éppen ellenke-
zőleg: visszazökkentette az erede-
ti járásába – hangsúlyozta. A pak-
si események kapcsán felidézte, 
hogy létrejött a Nemzeti Bizott-
ság és a Nemzetőrség, a konzerv-
gyárban megalakult a Forradal-
mi Munkástanács. – A mi város-
unknak is megvannak a hősei, 
akik a forradalom napjaiban na-
gyon fontos szerepet vállaltak a 
diktatúra felszámolásában és bé-
kés, nyugodt demokratikus át-
alakulást szerettek volna megva-
lósítani. Kiemelte, hogy idősebb 
Gárdai György, aki maga is aktív 
részese volt a paksi események-
nek, visszaemlékezéseiben szin-
te percről percre rekonstruálta a 
történteket, majd a polgármester 
felsorolta azokat, akiknek a forra-
dalomban vállalt szerepük miatt 
megtorló ítélettel kellett szembe-
nézniük: Bauer Károly 3 hónap-
ra internálva, Girst Antal 8 hó-
nap börtön, Haász Ferenc 1 év 

börtön, Koch Frigyes 2 év 6 hó-
nap börtön, Schmalz Ádám 1 év 
8 hónap börtön, Szabó Károly 3 
hónapra internálva, Tőke István 
3 hónapra internálva, Töttösi Já-
nos 7 hónap börtön, Tuba János 
a Nemzetőrség parancsnokaként 
3 év 8 hónap börtön, amit a leg-
felsőbb bíróság 10 hónapra csök-
kentett. A megtorlásnak áldozatai 
is voltak, akik életükkel � zettek a 
nemes ügy melletti kiállásért: Ko-
lonics János Pakson született, Bu-
dapesten a Széna téri fegyveres 
ellenállásban vett részt, 1959. má-
jus 6-án végezték ki. Ő az egyet-
len paksi születésű a 301-es par-
cellában eltemetettek közül. Czu-
czor Antal Budapesten, a Péter� y 
Sándor utcai kórházban halt bele 
1956. október 31-én az utcai har-
cok során szerzett sebesülésébe.
– Ők a legtöbbet adták hazájuk-
nak amit lehetett, az életüket. Így 
lett 1848 után 1956 is örök me-
mentója annak, hogy a zsarno-
kok soha ne felejtsék el, mindig 
lesznek olyan szabadságszerető 
emberek, akik megelégelve az el-
nyomatást és megaláztatást, fél-
redobnak minden józan meg-
fontolást és akár szembeszállnak 
egy birodalommal is – zárta ün-
nepi gondolatait Süli János, aki 
után Lenkey István református 
lelkész szólt az egybegyűltekhez. 
Este már a Csengey Dénes Kul-
turális Központba várták az ün-
neplőket, ahol Szabó Péter alpol-
gármester mondott beszédet.
– Több mint három évtized kel-
lett ahhoz, hogy az 1956-ban 
vérrel és verítékkel kivívott sza-
badságot 1990-ben visszaszerez-
zük és végre megszabaduljunk a 
tékozlók bűnétől: az árulásuk-
kal behívott szovjet csapatok-
tól, az idegen megszállástól. Va-
lóban, több mint három évtized 
kellett ahhoz, hogy ott folytas-
suk, ahol 1956 októberének vé-
gén álltunk: a szabad, független 
és reményteli jövő kapujában.
Mint mondta, hazánk történel-
me, sorsunk úgy alakult, hogy 
először mindig az i� úság  az, 
amely felkapja fejét, amikor elér-
kezik a cselekvés pillanata. – De a 

dicséret és az elismerés szavai ter-
mészetesen nemcsak őket illetik, 
az érdem inkább azoké, akik fel-
nevelték a ’48-as és az ’56-os if-
júságot, azoké a szülőké és nagy-
szülőké, akik a forradalmak előtti 
években, évtizedekben megany-
nyi szenvedésen, megaláztatáson 
mentek keresztül és mégis tartot-
ták a lelket a nemzetben. Ők ne-
veltek olyan i� úságot, amelyiknek 
megmaradt a hite, a bátorsága és 
az akarata, hogy ha kell, átlépjen 
a tegnapból a holnapba. Ez tör-
tént 1956 októberében, ha csak 
egy rövid időre is. Magyarország 
átlépett a tegnapból a holnapba, 
a totális diktatúrából a mámorí-
tó szabadságba – idézte fel Sza-
bó Péter, aki beszélt a mai i� úság-
ról is, amelynek már szerencsére 
nem kell fegyverrel kivívni a sza-
badságot és a függetlenséget, de, 
ahogy fogalmazott, minden ge-
nerációnak meg kell tennie a ma-
gáét a hazáért. Ma a helytállást a 
szorgalmas tanulás, a tisztességes 
munkavégzés, a közösségért való 
cselekvés, a szolidaritás jelenti.
– A cselekvő hazaszeretet útja ma 
sem könnyű út. Sok a csábító út-
elágazás, kísértés, de dicső példa-
ként ott állhat előttünk az 1956-
os � atalok helytállása. Ma ha-
zánk szabad és független tagja 
az európai népek közösségének. 
Ez nem csak a sors kegyének kö-
szönhető, hanem azoknak a fér-
� aknak és nőknek, akik nem ha-
boztak az életüket is feltenni, s ha 
kellett, fel is áldozni olyan – ma 
korszerűtlennek tűnő ideákért – 
mint a haza üdve, a nemzet sza-
badsága. Beszédét egy, John F. 
Kennedytől, az Amerikai Egye-
sült Államok leg� atalabb elnö-
kétől származó gondolattal zárta: 
„Ne azt kérdezd meg, mit tud az 
országod érted tenni, hanem azt, 
te mit tudsz érte tenni.”
Az esten Hol zsarnokság van, ott 
zsarnokság van címmel a Pes-
ti Magyar Színiakadémia adott 
ünnepi műsort, majd a kulturális 
központ aulájában Bagdy Lász-
ló tanácsnok mondott pohárkö-
szöntőt.                      

Kohl Gy.
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A Pro Urbe Emlékérem azoknak adomá-
nyozható, akiknek tevékenysége a város 
gazdasági, kulturális és társadalmi fejlő-
désében kiemelkedő jelentőségűnek bi-
zonyult. A kitüntetést hagyományosan 
az október 23-i városi ünnepi esten ad-
ják át. 2016-ban Herczeg Józsefnek, Iker 
Lászlóné nak és a Paksi Hírnök szerkesz-
tőségének ítélte oda a képviselő-testület a 
rangos elismerést.

Herczeg József évtizedeken keresztül ered-
ményes szakmai és kulturális munkát vég-
zett Pakson: választott városvezetőként, kép-
viselőként Paks fejlesztésének több évtizedig 
aktív, segítőkész szervezője, irányítója volt, a 
Paks Városért Mozgalom civilszervezet elnö-
ki posztját is betöltötte. Meghatározó szerepe 
volt a testvérvárosi kapcsolatok kialakításá-
ban, amelyeket szakmai, kulturális és sportte-
rületen is kimagaslóan aktívan működtetett. 
Számtalan cserelátogatás valósult meg szer-
vezésének, közreműködésének köszönhe-
tően, sok paksi diák járhatott Németország-
ban, s a többi testvértelepülésen, de a vállal-
kozók, civilszervezetek, kulturális csoportok 
is lehetőséget kaptak egymás megismerésé-
re. Később alpolgármesterként és külkap-
csolatokért felelős tanácsnokként bővítette a 
testvérvárosok együttműködését. Egy súlyos 
műtétből lábadozva Herczeg József nem tud-
ta személyesen átvenni a díjat, telefonon ér-
tük utol. – Örömmel dolgoztam a városért – 
mondta hozzátéve, hogy megosztott díj ez, 
hiszen pedagógusok és civilszervezetek is se-
gítették a kapcsolat kialakítását, elmélyítését 
Paks határon túli testvérvárosaival, ahol szin-
tén voltak ezen munkálkodó kollégák. – So-

kat tanultunk a testvértelepülésektől, és igye-
keztünk megmutatni nekik a mi értékeinket 
– tette hozzá.  Herczeg József több évtizeden át 
munkálkodott a közéletben különböző pozíci-
ókban, amire életének szép korszakaként em-
lékezik. Köszönetét fejezte ki a felterjesztők-
nek, a képviselő-testületnek, a polgármester-
nek és Paks lakosságának a díjért.  
Iker Lászlóné Csöpike néni mindig is peda-
gógus akart lenni. Bár annak idején lekéste 
a jelentkezést, később értesítést kapott, hogy 
üresedés van, így mégis megkezdhette ta-
nulmányait és elindulhatott az álma meg-
valósulásához vezető úton. Később, már a 
Deák Ferenc általános iskola igazgatóhelyet-
teseként gyakran megfordult a sóstói tábor-
ban. Bár több mint két évtizede élvezhetné 
a nyugdíjasoknak kijáró pihenést, nem tu-
dott meglenni a gyerekek és a kollégák tár-
sasága nélkül, így a táborban vállalt felada-
tot, ahol negyed évszázadon át volt gond-
nok. Ahogy a méltatásban elhangzott, a 
gyémántdiplomás tanító példája a bizonyí-
ték arra, hogy egy igazi pedagógus munkás-
sága nem ér véget a nyugdíjba vonulással. A 
sóstói tábor lelke, gondnokként minden év-
ben szeretettel várta és fogadta a táborozó-
kat. Hihetetlen szorgalommal, empátiával és 
kedvességgel igyekezett a vendégek kényel-
mét, kikapcsolódását szolgálni. Szinte nincs 
olyan paksi gyerek, aki ne találkozott volna 
vele, de nemcsak a táborozók, hanem a Sós-
tón nyaraló családok és közösségek is isme-
rik, elismerik a munkáját. Csöpike néni el-
mondta: most már végleg leteszi a lantot, a 
díjra kitérve pedig kiemelte: nagy megtisz-
teltetés és öröm számára a Pro Urbe Emlék-
érem. 

– Csak azt sajnálom, hogy nem sikerült 
megtudnom, ki terjesztett fel az elismerés-
re, de nagyon szépen köszönöm neki – tet-
te hozzá.
– Nemcsak arra vagyok büszke, hogy el-
nyertük ezt a rangos kitüntetést, hanem 
arra is, hogy ilyen jó csapatom van. Köszö-
nöm a testületnek, hogy a nagy ívű életutak 
mellett egy ilyen i�út, egy 27 éves szerkesz-
tőséget is díjazott – mondta Kövi Gergő, 
a Paksi Hírnök főszerkesztője a Pro Urbe 
Emlékérem átvételekor. A Paksi Hírnök 
immár ugyanis 27 éve része a város életé-
nek, 2005 óta minden második héten in-
gyenesen vehetik kézbe a paksiak, de eljut 
Paks határon túli testvérvárosaiba is. A 25. 
évfolyamánál tartó újság (a lap megjelené-
se 2003-ben és 2004-ben szünetelt) a kez-
detektől fogva nemcsak tájékoztató funkci-
óval bír, de közéleti és kulturális szerepet is 
betölt. Néhány éve a nyomtatott Paksi Hír-
nök mellett a weben és több közösségi ol-
dalon is megjelenik olyan korosztályokat 
megszólítva, akik egyébként nem veszik 
kézbe a nyomtatott lapot.
Száznál is többen dolgoztak hosszabb-rö-
videbb ideig vagy alkalmanként a lap-
nak, amelyet Kövi Gergő előtt vezetett 
Beregnyei Miklós, László-Kovács Gyula, 
Gutai István, Kiss G. Péter, Czinege Mária, 
Miklós Imre, Vida Tünde és Dávid Ildikó. 
A jelenlegi stáb a 2005-ös újraindulás óta 
lapszámról lapszámra erősíti az újságot, ők 
Dallos Szilvia, Faller Gábor, Fonyó Lajos, 
Kohl Gyöngyi, Kovács József, Molnár Gyu-
la, Schell-Horváth Katalin, Sza�enauer Fe-
renc és Vida Tünde.

Kohl Gy.

– Ezt a gyűrűt kicsit úgy tekin-
tem, mint egy ötvenéves házas-
sági évfordulós aranygyűrűt, 
amely házasság egy ember és egy 
szívéhez közel álló város között 
van – fogalmazott Szabó Ben-
jamin, aki Paks város legmaga-
sabb rangú kitüntetését, a dísz-
polgári címet kapta meg október 
23-án. A díjazott �atal mérnök-
ként ott volt a paksi atomerő-
mű létrehozásának első lépései-
nél, később a „nagy mű” megva-
lósulását miniszteri biztosként, 
az erőmű igazgatójaként, majd 
kormánybiztosaként is irányí-
totta. Személyes élményeiről az 
erőmű építéséről, az akkori gaz-

dasági-társadalmi életről hiteles 
képet alkot ATOMkorkép című 
könyvében.
– Nehéz volt az atomerőmű-
vet létrehozni, ismeretlen fel-
adattal álltunk szemben. Ab-
ban az időben sok elismerést 
a felsővezetéstől nem kaptam, 
csak a helyiektől, a közvetlen 
munkatársak, a paksi vezetés, a 
lakosság sokat tett, ösztönzött, 
elfogadott és elismert. Ez az el-
ismerés ma is tart – fogalma-
zott köszönőbeszédében.
– 1979. január 3-án avattuk fel ezt 
a házat, ezt a termet, ami ugyan 
nem volt még egészen kész, de 
alkalom volt a felavatásra, ami-

kor Lázár György miniszterel-
nök átadta Paks vezetőinek a vá-
rosi rangot adó dokumentumot 
– idézte fel a Csengey Dénes Kul-
turális Központban. – Rászolgált 
erre a város még az atomerőmű 
nélkül is, az atomerőművel pedig 
mindenképpen, és ez nekünk ak-
kor nagyon sokat jelentett. Paks 
nevét ma a világ sok országában 
úgy ismerik, hogy itt üzemel egy 
igen biztonságos erőmű. Ez a vá-
ros elismerése is – fogalmazott, 
hozzátéve, azt kívánja, hogy ez 
még hosszú ideig tartson és az itt 
élő polgárok jól érezzék magukat 
ebben a városban.

-kgy-

Életutakat ismertek el

Fotó: Babai István/Paksi Polg. Hiv.
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Megújul a városi múzeum előtti 
tér: a beruházásra ötvenmillió fo-
rintot biztosít az önkormányzat. 
A korszerűsítés keretében új jár-
da épül a Szentháromság tér fe-
lőli oldalon a múzeum sarkától 
a Deák utcai kereszteződésig, va-
lamint megújul a Deák-ház és a 
Mádi-Kovács kúria előtti terület a 
Bajcsy-Zsilinszky utcáig. A jelen-
legi burkolatot andezit- és térkő-
re cserélik, a parkoló pedig szilárd 
útburkolatot kap a jelenlegi zú-
zottköves helyett. A parkoló nagy-
sága nem változik – tájékozta-

tott a kivitelezéssel megbízott DC 
Dunakom Plusz K� . ügyvezető-
je. Puskás János azt is elmond-
ta, hogy új támfal is épül a múze-
um régi és új épületei között, me-
lyen a Paksi Metszet név szerepel 
majd. Az első ütemben tervezett 
járdafelújítás kapcsán időszako-
san forgalomkorlátozásra és fél-
pályás útlezárásra kell majd szá-
mítania a közlekedőknek, a par-
kolót pedig várhatóan no vember 
közepétől zárják le. A beruházás 
szerződés szerinti befejezési ha-
tárideje december 31.              -dsz-

Nem garázssor, hanem közösségi tér lesz a 
Báthory utcában, ahol új � tneszpark kialakí-
tása kezdődött az ősz elején. – Lakossági til-
takozás miatt nem adta el az önkormányzat a 
területet, ahová garázsokat szándékozott épí-
teni a vevő. Ezután úgy döntöttünk, hogy egy 
többfunkciós közösségi teret alakítunk itt ki, 
első lépcsőben a szabadtéri felnőtt � tnesz-
park épül meg – tájékoztatott a körzet képvi-
selője, Magyarné Nagy Edina. A lebetonozott 
területre öt erőgép került, melyek alá ütés-
csillapító gumiszőnyeget fektetnek a kivitele-
ző DC Dunakom Plusz K� . munkatársai. Ezt 
követően füvesítenek a cég kertészei, majd 
sövényt és fát telepítenek. A területen jövő-
re játszótér is épül, a megvalósításra a Nem-
zeti Fejlesztési Minisztérium sportparkok lé-
tesítésére kiírt pályázatán remél forrást a vá-
ros. A tervek szerint 2017-ben új köntösbe 
öltözik a Kresz-park játszótere is – mondta el 
Magyarné Nagy Edina.                            Dallos Sz.

Megújul a múzeum környezete

Új közösségi tér a Báthory utcában
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Fogadóóra

Bordács József
Forrás: Fidesz

A város büszkesége lesz az új stadion, 
amely, a tervek szerint, a labdarúgó-mér-
kőzések mellett közösségi programok hely-
színéül is szolgálhat. Az előkészítésben dol-
gozó szakemberek úgy ítélték meg, hogy az 
aréna megépítésére nem elegendő a ren-
delkezésre álló 1,4 milliárd forint, további 
300 millióra van szükség. Ezt tao-pénzből 
sikerült biztosítani, így hamarosan kiírják 
a közbeszerzést a lelátókra, amelyek építé-
se, a tervek szerint a jövő év elején kezdő-
dik. Az eredeti, 2017. szeptember végi át-
adási határidő várhatóan decemberre mó-
dosul, mondta el a Telepaks Fogadóóra 
című műsorában Bordács József önkor-
mányzati képviselő. Ez a beruházás nem-
csak az első osztályú csapatra lesz pozitív 
hatással, hanem az új pályák kialakításával 
az utánpótláscsapatok játék- és mérkőzés-
rendezési feltételei is javulnak. A képviselő 
a Paksi Sportegyesület elnökségi tagjaként 
korábban szorgalmazta a sporttelepen lévő 
ökölvívócsarnok felújítását. Kisebb kor-
szerűsítések történtek is az épületen, ám 
az új stadiontervek szerint le kell bontani. 
Az ökölvívók számára új helyet kerestek: a 
Kossuth és a Jámbor Pál utca sarkára köl-
töznek, az egykori katolikus kör épületének 
felújítása elkezdődött.  
– A helyzet átmeneti, hiszen épül majd új 
sportcsarnok az ASE-sporttelep környékén 
a kosárlabdázóknak. Ha ez elkészül, a küz-
dősportok szakosztályai a jelenlegi Gesz-
tenyés úti létesítményt vehetnék birtokba 

– mondta el Bordács József, hozzátéve, a 
tervezett csarnokot önerőből a város nem 
tudja megépíteni, az atomerőmű-bőví-
téshez kapcsolódó városfejlesztés része-
ként szeretnék megvalósítani.
A képviselő szerint egy olyan városban, 
ahol a következő tíz év legnagyobb állami 
beruházása indul majd el, elengedhetetlen, 
hogy megteremtsék azokat a sportolási, 
szórakozási és kikapcsolódási lehetősége-
ket, melyek az építkezés idején érkező több 
ezer ember számára szükségesek. Emellett 
nagyon sokan sportolnak szabadidejük-
ben és sokan szurkolnak élvonalbeli csa-
patainknak, eredményes egyéni sportoló-
inknak. Bordács József hozzátette: több le-
hetőséget kell teremteni a szórakozásra is, 
hiszen ma sokan inkább elutaznak hétvé-
gére, mert nem találnak helyben kikapcso-
lódási lehetőséget. Önkormányzati szinten 
is sok mindenben gondolkodnak és a vál-
lalkozói szféra is készül új szórakozóhelyek 
kialakítására, hiszen a bővítés miatt erre is 
szükség lesz. A régi konzervgyár területére 
tervezett, a Duna-parttal összekötött új vá-
rosközpont tervei már erre tekintettel ké-
szülnek, mondta el a képviselő, hozzátéve: 
bíznak az állami és megyei területfejleszté-
si forrásokban. 
Bordács József a közbiztonsági, ifjúsá-
gi, sport- és esélyegyenlőségi bizottság el-
nökeként is tevékenykedik. – A közbizton-
ság Pakson az országos átlag feletti, a jól 
felkészült és eredményesen dolgozó rend-
őrkapitányság és a társszervek munkájá-
nak köszönhetően. Ehhez az önkormány-
zat lehetőségeihez mérten minden támoga-
tást biztosít – mondta el. Jelenleg 11 helyen 
18 tér�gyelő kamera működik a város be-
vezető útjainál és a fontosabb közlekedési 
csomópontokban, köztereken. Ha új utca, 
elkerülőút épül, a rendszert fejleszteni fog-
ják, ígérte a képviselő. 
Ötvennél is több pályázat érkezik be min-
den alkalommal a bizottság programo-
kat támogató pályázatára, a 7,5 milliós ke-
ret már a tavaszi kiíráskor elfogy. – Jó cé-
lokra kérnek támogatást a civilek, ha több 
lenne a szétosztható forrás, az is kevés len-
ne, csakúgy, mint a pályakezdő �atalok le-
telepedését segítő pályázat esetében. Ez 
szintén nagyon népszerű a városban, már 
tízmillió forintot különített el rá  a testü-
let – mondta el Bordács József, aki a vá-
rosi rendezvényekről is szót ejtett a kultu-

rális és közművelődési bizottság tagjaként.  
– A visszajelzések szerint a város lakóinak 
egy része nem elégedett az önkormányza-
ti rendezvényekkel, ezen mindenképpen 
javítani szeretnénk. Ezért dolgozik a két 
új szakbizottság – tájékoztatott, hozzáté-
ve: szeptemberben egyértelműen megha-
tározták, jövőre kinek mi lesz a feladata a 
rendezvények terén. A városi programok a 
művelődési központ, az önkormányzat, ci-
vilek és akár pro� cégek szervezésében va-
lósulnak majd meg. 
A Fidesz elnöksége a 2014-es önkormány-
zati választás után megszüntette a pak-
si csoportot, majd egy éve az előzőnél ki-
sebb létszámmal, új elnökséggel újraala-
kította. Bordács József alelnökként segíti a 
munkát tapasztataival, ötleteivel, kapcso-
latrendszerével. 
– Az elvesztett választás után nem köny-
nyű helyzetből indultunk, de lépésről lépés-
re ismét visszaszerezzük a választók bizal-
mát. Célunk egy olyan szervezet felállítása, 
melyek tagjai és aktivistái sikerrel tudják vé-
gigvinni a 2018-as országgyűlési választást. 
A 2019-es helyhatósági választáson pedig 
olyan programmal és ütőképes csapattal sze-
retnénk elindulni, hogy újra esélyünk legyen 
a helyi közélet meghatározó szereplőivé vál-
ni – fogalmazott. A képviselő szerint nagyon 
fontos lépések voltak, amikor együttműkö-
dési megállapodást írtak alá a várost veze-
tő frakcióval, amikor Szabó Péter alpolgár-
mester lett, majd amikor megnyerte a hetes 
választókörzet időközi képviselő-választását.  
– Hárman vagyunk �deszes képviselők a tes-
tületben, aktívan részt veszünk a bizottsági 
és a testületi munkában, Süli János polgár-
mesterrel minden fontos kérdésben együtt 
dolgozunk. Elindult a közös munka a Nép-
párt frakció tagjaival, bár a döntéseket nem 
mi hozzuk, mindenről folyamatos, korrekt 
tájékoztatást kapunk – tette hozzá. 
– Listás képviselőként mindenki képviselője 
vagyok és senkié. Segítek a hozzám fordulók-
nak, bárhonnan keressenek is a városból, de 
a szívem csücske továbbra is a hármas válasz-
tókörzet. Ott is jó a kommunikáció a jelenlegi 
egyéni képviselővel, dr. Rujder Máriával, aki-
vel megbeszéljük a problémákat. Nagy öröm 
számomra, hogy két nagyberuházás is zajlik 
a hármas körzetben, a stadionépítés mellett a 
Kinizsi utca régóta tervezett felújítása – fogal-
mazott Bordács József. 

Dallos Sz.

6 n Paksi Hírnök, 2016. november 4.



Fogadóóra

Girst Ádám
Forrás: Néppárt

Paks új turisztikai látványosságává válhat a 
Paksi Metszet, a városi múzeum új állan-
dó tárlata, december végére pedig az in-
tézmény előtti tér is méltó lesz a városköz-
ponthoz. Az új komplexum kialakításának 
900 milliós költségéhez mintegy 500 mil-
lió forintot biztosított az önkormányzat, a 
beruházás megvalósításával a gyermekek 
művészeti neveléséhez is újabb kiváló hely-
szín született, fogalmazott a TelePaks Foga-
dóóra című műsorában a körzet képviselő-
je. Girst Ádám arról tájékoztatott, hogy az 
intézmény előtti tér és a parkoló andezit- és 
térkő burkolatot kap. (Erről szóló cikkünk 
az 5. oldalon.) Az elképzelések szerint a jö-
vőben egy, a múzeumot körülölelő sétáló-
utcát is megnyitnak majd. – Az óváros fej-
lesztésének ez egy szelete csupán – folytat-
ta a képviselő –, hiszen szeretnénk, ha új 
funkcióval bővülne és új köntösbe öltöz-
ne a Duna-parti korzó is. Már elkezdődött 
az új rendezvényhajó terveztetése, s bár az 
első tender eredménytelen lett, jövőre biz-
tosan elkészül majd a halászati szövetkezet 
előtti tér rehabilitációjával párhuzamosan 
– ígérte az egyes körzet képviselője. Utób-
bira pályázati úton keres forrást az önkor-
mányzat. A Szentlélek-templom előtti te-
rület két lépcsőben zajló felújítása is sze-
repel a testület tervei között. – Szeretnénk 
visszaállítani a Szent István tér régi fényét, 
az épületek és a főutca még meg nem újí-
tott szakaszának korszerűsítésével. A ter-
veztetés előtt fórumon egyeztetünk majd 

a lakossággal az elképzelésekről, hogy ész-
revételeik figyelembevételével valósuljon 
meg a felújítás – mondta el a jövőről szól-
va Girst Ádám. Hozzátette, véleménye sze-
rint ezt az utcafelújítások terveinek elkészí-
tése előtt is meg kellene tenni. 
Az egyes körzetben működő Bezerédj is-
kola ebédlőjének kialakításáért több-
ször szót emelt a képviselő. Legutóbb a 
Kék Madár Alapítvánnyal tárgyalt a vá-
ros az étkezdéért, ám az ötletet végül el-
vetették, mert csak ötven gyermek tudott 
volna egyszerre ebédelni, ez pedig nem 
elégséges az iskola számára. Most a je-
lenlegi étkeztető céggel keresik a megol-
dást egy melegítőkonyha kialakítására az 
Anna utcai épületben – tudtuk meg. Az 
alsó tagozat udvarának felújítása is szere-
pel a képviselő tervei között. – Annak el-
lenére, hogy a szolidaritási adó miatt ko-
moly pénzelvonásra számítunk 2017-ben, 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Köz-
ponthoz kerülnek az iskoláink, környe-
zetük szépítését és épületeik korszerűsí-
tését továbbra is segíteni fogjuk, hiszen a 
mi gyerekeink járnak az intézményekbe – 
hangsúlyozta.
Évekig elhúzódó előkészítés után a nyáron 
készült el a gyalogátkelő a Bezerédj Deák 
Ferenc utca felőli oldalán, ezzel régi prob-
léma oldódott meg. A gyermekeikkel isko-
lába igyekvő szülők jellemzően az egykori 
vietnami parkban lévő parkolót használják, 
ezért a Deák utca felől nagy a forgalom reg-
gel és délután is. Ez némileg csökkenhet, ha 
újabb parkolókat alakítanak ki az Anna ut-
cában, a tornacsarnok melletti területen. A 
tervek az utca felújításáról 2017-ben elké-
szülnek, tájékoztatott a képviselő, aki azt is 
elmondta: a Szentháromság tér felújítása is 
szerepel az ötéves ciklus vállalásai között, 
így 2019-ig ez is elkészül.
Girst Ádám szerint az önkormányzat tulaj-
donában lévő, rossz állapotú, műemlék in-
gatlanok felújítása nagyon sok pénzbe ke-
rülne és lehet, hogy nem is találnának szá-
mukra gazdaságos funkciót, ezért jól jött 
két helyi vállalkozó vételi ajánlata a volt tü-
dőgondozó és az egykori népfürdő épüle-
tére. – Értékegyeztetéssel elcseréltük a két 
ingatlant a Sárgödör tér kisterén lévő tulaj-
donukra. A Sárgödör téren rendezvényte-
ret szeretnénk kialakítani, és a két önkor-
mányzati épület is jó kezekbe került – fo-
galmazott a képviselő.

Immár három záportározó védi az egyes 
körzet utcáit a lezúduló csapadékvíztől: a 
Haladás és a Hidegvölgy utcai mű mel-
lett 2015-ben átadták a Kömlődi utcai tá-
rozót is. Azóta több nagy esőzés is volt, a 
tapasztalatok kedvezőek. A körzet képvise-
lője azt mondta, hogy most már elkezdőd-
het a Kömlődi utca tervezése, hogy a ciklus 
végéig az is megújuljon, ugyanígy az Üstö-
kös utca teljes felújítását is terveztetni fog-
ja jövőre az önkormányzat az ott lévő ún. 
övárok rekonstrukciójával. Így egy újabb 
nagy vízgyűjtő terület szabályozása valósul 
meg. Emellett várhatóan a Jókai utcába is 
terveztetnek övárkot. A Pákolitz utcában is 
beruházás indulhat a közeljövőben. Három 
ütemben meghosszabbítják az utcát a volt 
református temetőig, és megoldódik a víz-
elvezetés is: egyik oldalon az Üstökös utcá-
ba, a másikon a Pető�be vezetve le a csa-
padékvizet. 
A Hidegvölgy utcában megújult kétszáz 
méteres szakasz korszerűsítése után a jár-
dajavításokat folytatják tovább a körzet-
ben. Jellemzően lakossági bejelentést köve-
tően megvizsgálják a hibát és a város ká-
tyúzásra elkülönített keretéből orvosolják a 
problémát. 
Az atomerőmű-bővítéshez kapcsolódó vá-
rosfejlesztési tervek az egyes körzetet is 
érintik. Az Arany János utca északi olda-
lán, a Prelátus feletti területen építési tel-
keket alakíthatnak ki, amint az elkerülőút 
építése elkezdődik. – A jelenlegi malomhe-
gyi úthálózat nem bírna el további terhelést 
és az új telkek kialakítása az önkormányzat 
régi adóssága. 
Kerékpározásra alkalmas turistaút épül 
majd a kompkikötő és a Madocsára veze-
tő töltés között. A tervek tavasszal elkészül-
tek, a kivitelezés korábban a MÁV engedé-
lye miatt csúszott, most pedig egy, az utat 
érintő magántulajdonú ingatlan a hátrálta-
tó tényező. Amint a megegyezés megszü-
letik, indulhat a kivitelezés, legkésőbb jövő 
tavasszal elkészül az út, ígérte Girst Ádám. 
Képviselői keretét idén is lakossági kérés 
teljesítésére használta fel a városatya. A 
Malomhegyen élők fordultak hozzá, hogy 
az Öreghegy utcából a Levendula utcához 
vezető lépcsősor mellé építsenek egy utat, 
melyen feltolhatók a kerékpárok és a baba-
kocsik. A betonsáv megvalósítása a közel-
jövő tervei között szerepel – tudtuk meg. 

-dsz-
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Atomerőmű

Újabb nemzetközi vizsgálat igazolja 
az atomerőmű biztonságát

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Lebilincselő előadást tartott Tel-
ler Edéről a róla szóló könyvek 
szerzője az Atomenergetikai 
Múzeumban. Hargittai István 
Szé  chenyi-díjas akadémikus, 
ku    tatóprofesszor, tudománytör-
té nész abból az alkalomból 
idézte fel az atomtudós életé-
nek fontos momentumait, hogy 
a múzeum berendezett egy Tel-
ler-sarkot. Itt egyebek között az 
a zongora is helyet kapott, ame-
lyen Teller, az egyik „marslakó”, 
azaz az Egyesült Államokban 
élő neves magyar tudósok egyi-
ke, éppen negyedszázada előa-
dott egy Mozart-művet. A da-
rab a mostani ünnepségen is fel-
csendült.
Hargittai István egy sor tévhitet 
eloszlatott, számos érdekes rész-
letet elárult előadásában annak 

a gondolatnak a jegyében, hogy 
„ellentmondások és bizonyta-
lanságok segítik a dolgok még 
mélyebb megértését”. Egyebek 
között azt mondta: azzal, hogy 
Teller a hidrogénbombát kifej-
lesztette, segített megtartani az 
egyensúlyt az atomnagyhatal-
mak között. Egyébiránt pedig az 
atomerőművek biztonságos mű-
ködéséért olyan keményen szállt 
síkra, olyan szigorú szabályokat 
szorgalmazott, hogy volt idő, 
amikor az atomenergia ellenző-
jének tartották.
Teller Ede többször járt Pakson, 
elismerően nyilatkozott a pak-
si atomerőműről, amelynek mú-
zeuma a fogadótérben alakította 
ki azt a kiállításrészletet, amely 
neki állít emléket.

-vida-

Pozitív eredménnyel zárult az OSART-
utóvizsgálat az atomerőműben. Az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. úgy tájékoztatott, 
hogy befejeződött a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség (NAÜ) által elrendelt utó-
vizsgálat a cégnél, amelynek célja az volt, 
hogy megállapítsa történt-e előrehaladás 
a 2014-ben végrehajtott vizsgálat ajánlásai 
nyomán. 
– Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. hatéko-
nyan kezelte a 2014. évi OSART-misszió so-
rán meghatározott ajánlásokat és javaslato-
kat, határozott előrehaladás látható az üze-
meltetés biztonsága tekintetében – közölte 
a vizsgálócsoport vezetője, Fuming Jiang, a 

NAÜ vezető nukleáris biztonsági szakem-
bere.
Hamvas István az eredményt értékelve ki-
emelte, újabb nemzetközi vizsgálat igazolja, 
hogy a paksi atomerőmű működésének biz-
tonsága kiemelkedő, a társaság munkavál-
lalóinak biztonság iránti elkötelezettsége és 
kultúrája elismerésre méltó. – A kiváló vizs-
gálati eredmény természetesen nem jelen-
ti azt, hogy elbízhatjuk magunkat és nincs 
több feladatunk az üzemeltetés biztonságát 
illetően. A biztonság fenntartható fejlődése 
érdekében pedig tovább kell folytatnunk a 
megkezdett munkát – tette hozzá az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója.

Az utóvizsgálatról szóló előzetes jelentéssel 
kapcsolatban az atomerőmű vezetősége és 
az Országos Atomenergia Hivatal tényszerű 
észrevételeket tehet, amelyeket a NAÜ meg-
vizsgál. A végleges jelentést ezzel együtt kö-
rülbelül három hónap múlva adja át a ma-
gyar kormány számára.
Az OSART-missziók célja az üzemeltetés biz-
tonságának javítása azáltal, hogy objektíven 
értékeli a biztonsági teljesítményt a NAÜ biz-
tonsági normái alapján, valamint ajánlásokat 
és javaslatokat tesz a lehetséges fejlődésre. Az 
utóvizsgálat az OSART-program alapvető ré-
sze, melyre általában a vizsgálatot követő má-
sodik évben kerül sor.                              Vida T.

Működő és beüzemelés alatt álló 
erőműben és üzemanyag-re-
pro    cesszáló üzemben gyarapí-
tották ismereteiket a Társadal-
mi Ellenőrző, Információs és Te-
lepülésfejlesztési Társulás vezetői 
a GMF programjának kereté-
ben. Az Európai Nukleáris Léte-
sítmények Körüli Önkormányza-
tok Szövetsége (GMF) a francia-
országi Flamanville-ben tartott 
tanácskozásán nemcsak a paksi 
atomerőmű körül működő TEIT, 
hanem a Bátaapáti környékén 
levő TETT és a püspökszilágyi 
tárolót körülvevő ITET társu-
lás képviselői is részt vettek. – A 
GMF fontosnak tartja, hogy tag-
jai közvetlen tapasztalatot szerez-
hessenek a tagországok nukleá-
ris iparáról, illetve a nukleáris lé-
tesítmények és a lakosság közötti 

kapcsolattartásról. A normandi-
ai helyszín kitűnő választásnak 
bizonyult – mondta a GMF ma-
gyar alelnöke, Dohóczki Csaba. 
A találkozón közel száz polgár-
mester és önkormányzati tiszt-
ségviselő vett részt. Dr. Bálint 
József, a TEIT elnöke arról szá-
molt be, hogy tartalmas progra-
mon vettek részt a �amanville-i 
atomerőműben és felkeresték a 
Le Hague nukleárisüzemanyag-
reprocesszáló üzemet, amely 
nemcsak a francia atomerőmű-
vek kiégett üzemanyagkazettáit 
fogadja újrafeldolgozásra, hanem 
külföldi erőművek fűtőanyaga-
it is. Bálint József szerint éppen 
azért hasznos a GMF tevékeny-
sége, mert kifejezetten a radioak-
tív anyagok elhelyezése, kezelése 
kérdéskörre fókuszál.                -vt-

Flamanville-ben 
jártak

Teller Edére 
emlékeztek
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November 29-én felejthetet-
len este várja a paksi közön-
séget, hiszen a népszerű Nyi-
tott Akadémia sorozat kereté-
ben ezúttal Dr. Almási Kittivel 
találkozhatunk. A kitűnő hu-
moráról ismert pszichológus 
előadásait országszerte vas-
tapssal köszöni meg a közön-
ség.  
Sokan szenvedünk attól, hogy 
vágyunk valamire, van valami-
lyen ambíciónk, kilépnénk ab-
ból, ami fojtogató a számunk-
ra, de azt érezzük: úgyis ku-
darcot vallanánk. 
Ilyen helyzetben fontos felku-
tatni, hogy miből erednek a 
félelmeink, gátlásaink, és tu-
datos munkával csökkenteni 
erejüket, hogy ne akadályoz-

zanak bennünket céljaink el-
érésében. De hogyan tegyük? 
Erre a kérdésre igyekszik vá-
laszt adni Almási Kitti, renge-
teg eszközt adva hallgatói ke-
zébe. A nehéz témát a doktor-
nő jó humorú, sodró előadói 
stílusa teszi élvezetessé. 
 A helyszínen pszichológiai té-
májú művek széles választé-
ka várja az érdeklődőket ked-
vezményes áron, köztük Dr. 
Almási Kitti könyvei, melyeket 
a szerző kérésre szívesen de-
dikál. 
Az előadásra jegyek kaphatók 
a www.nyitott aka demia.hu ol-
dalon online, és személyesen, a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. 

(X)

Dr. Almási Kitti először Pakson!

Bátran élni –
Félelmeink és gátlásaink leküzdése

Városlogó-pályázatot írt ki a 
képviselő-testület. Olyan egye-
di, találó, könnyen azonosítható, 
trendkövető, ugyanakkor időtálló 
logót várnak, amely vonzóvá teszi 
a települést a befektetők és a tu-
risták számára, egyedi módon je-
leníti meg Paks karakterét és kü-
lönleges értékeit, tükrözi, hogy 
Paks dinamikusan fejlődő, nagy 
gazdasági beruházás előtt álló, �-
atalos város.
– Jelenleg nincs is városi logó, 
csak az önkormányzati kiad-
ványokon is látható csigavona-
las arculati elem. Eljött az idő, 
hogy egy olyan modern, jövő-
be mutató logót adjunk a város-
nak, amellyel azonosulni tudnak 
a paksiak, tükrözi a város értékeit 
és az előtte álló jövőt. Szeretnénk, 
ha a logó megjelenítené az új vá-
rosi szlogent is, miszerint „Paks, 
az együttműködés városa”. Ez lát-
ható már az új paksi ajándéktár-
gyakon is – mondta el Kovács 
Sándor, a logópályázatot kezde-

ményező turisztikai és városmar-
keting-bizottság elnöke.
– Célunk, hogy minél többen tu-
domást szerezzenek a pályázatról 
– mondta el Czink Dóra. A tu-
risztikai és városmarketing-refe-
rens hozzátette, nagy hangsúlyt 
fektettek arra is, hogy a paksiak-
nak lehetőségük legyen beleszól-
ni, milyen logót szeretnének vi-
szontlátni. A pályamunkák a Pak-
si Hírnök Facebook-oldalán is 
megjelennek, ahol majd szavaz-
hatnak rájuk. A város lapja mel-
lékletet is megjelentet a logókkal, 
amit ötfős zsűri értékel: három 
szakember mellett két városveze-
tő lesz a grémium tagja és a város-
lakók szavazata is egynek számít 
majd. – A lakosság ilyen szintű 
megszólítására Pakson még nem 
volt példa – hangsúlyozta Czink 
Dóra. A pályázatokat december 
1-ig lehet leadni, a fődíj 400 ezer 
forint. A részletes felhívás és a pá-
lyázati adatlap megtalálható a vá-
ros honlapján.                      -dallos-

Rövidesen elkezdődik a város 
közlekedési koncepciójának fe-
lülvizsgálata. Az új helyi közleke-
dési rendre pályázaton kiválasz-
tott szakcég tesz majd javaslatot, 
véleményüket �gyelembe véve 
dönt majd az önkormányzat a 
lakosság egyirányúsítási kérése-
iről is. Öt évvel ezelőtt vizsgálta 
felül legutóbb a város közlekedé-
si koncepcióját az önkormányzat. 
Ez ismét időszerű, különös tekin-
tettel az erőműbővítés miatti tele-
pülésfejlesztési tervekre. – A vizs-
gálatban többek között arra kér 
javaslatot az önkormányzat, hol 
kell új buszöblöt kialakítani a tö-
megközlekedés számára, bővít-
hetők-e a meglévő parkolók, ala-
kíthatók-e ki újabbak. Vizsgálják 
majd, kiterjeszthető-e az időkor-
látos parkolási övezet a Dózsa 
György útra – tájékoztatott Pupp 
Gábor. A beruházási csoportve-
zető szerint az utcák tervezésé-
nél is �gyelembe vehető irány-
mutatást ad majd az új közleke-

dési koncepció. Több mint ötven, 
a városépítő bizottság által továb-
bított lakossági észrevételt is véle-
ményeznek majd a szakértők. 
– Ellentmondó javaslatok is ér-
keztek, a Báthory utcában egy- és 
kétirányúsítást is kértek. A Jám-
bor Pál utcában egyirányúsítást 
szeretnének csakúgy, mint a Kes-
keny utcában, amit a Híd utcá-
val együtt kell vizsgálni. Bár kér-
ték, a Kishegyi utca forgalmi 
rendjét most nem vizsgálják, hi-
szen a tapasztalatok alapján az 
egyirányúsítás nem igazán mű-
ködött. Emellett érkezett lakos-
sági javaslat például a Dózsa 
György út szélesítésére és körfor-
galom kialakítására a Kereszt ut-
cánál. Van, aki jelzőlámpás for-
galmi rendet javasolt ide csak-
úgy, mint a jelenlegi körforgalom 
helyett – tudtuk meg. Minden 
esetben a szakértői javaslat alap-
ján, az önkormányzatot képvi-
selve a címzetes főjegyző mint a 
közutak kezelője dönt.             -dsz-

Logó kerestetik Új koncepció készül
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A rendelőintézet helyzetéről adott körké-
pet előző lapszámunkban dr. Bodnár Imre, 
a Paksi Gyógyászati Központ főigazgatója. 
Ezúttal az olvasók által felvetett kérdések-
re válaszol.

– A rendeléseket igénybe vevők gyakran pa-
naszkodnak a várakozási idők hosszára. 
– Minden ellátásfajtának egy bizonyos átla-
gos időigénye van. Annyi ellátásmennyiséget 
lehet biztosítani, amennyi az engedélyezett 
ellátási időtartamba belefér. Ezt az ÁNTSZ 
lakosságarányosan és az ellátási kapacitások 
�gyelembevételével határozza meg. Az enge-
délyezett ellátási időtartamra az OEP köt �-
nanszírozási szerződést, de úgy, hogy meg-
határozza a teljesítmény-volumen korlátot. 
Vagyis nemcsak időben, hanem mennyiség-
ben is korlátozott az állami ellátás, miközben 
az ellátási igény nagyobb, mint a rendelkezés-
re álló engedélyezett ellátási idő és a �nanszí-
rozott ellátási mennyiség. Ebből adódik a vá-
rakozási idő, ami függ az igénybevételtől, a 
szakma specialitásaitól, ellátottságától és le-
hetőségeitől is. Intézményünkben �gyeljük 
a betegforgalmat, a beavatkozásokat, az idő-
igényeket, és igyekszünk ezeket olyan szinten 
tartani, hogy legyen ellátó személyzetünk és a 
betegellátás színvonala se szenvedjen kárt.
Az előjegyzési idők változhatnak az igénybe-
vételtől (itt meg�gyelhetők szezonalitások), 
de az ellátók szabadságától, betegségétől vagy 
egyéb távollététől (pl. kötelező továbbkép-
zés) függően is. Befolyásolják az ellátó orvos 
kvalitásai is. A hosszú előjegyzési idő nem 
feltétlenül azt jelenti, hogy az orvos lassan 
vagy keveset dolgozik. A jó orvosokhoz töb-
ben szeretnének bejutni. Hozzá kell tennem: 
a köztudatban lévő előjegyzési idők hossza 

nem mindig egyezik a valós helyzettel. Meg-
bízható és pontos országos statisztikák ugyan 
nincsenek, de a betegek és kollégák elmondá-
sai alapján nem kell szégyenkeznünk egyik 
szakterületen sem.
– Gyakori kérdés, kritika, hogy miért van ma-
gánrendelés az intézetben, az önkormányzat 
által felszerelt és fenntartott rendelőkben. Mi 
az oka annak, hogy rendelési idő alatt nem lát-
ják el a beteget, ám délután, ugyanott, magán-
rendelés alatt igen?
– A kérdésfeltevés hátterében érzek némi 
hangulatkeltést, még akkor is, ha a közhan-
gulat egy részét tükrözi. A magánrendelések-
nek alapvetően két oka van. Az egyik, hogy 
más formában, helyben kontrollált körülmé-
nyek és feltételek között több lehetőséget kí-
náljunk az ellátásra időben és mennyiség-
ben annak, aki erre többletköltséget vállal. Ez 
egyébként csökkenti az előjegyzési idők hosz-
szát is, így mások hamarabb juthatnak ellá-
táshoz. 
A másik ok, hogy azt szeretnénk, orvosaink 
ne máshol magánrendeljenek, hanem ná-
lunk találják meg a plusz kereseti lehetőségü-
ket, ezzel növelve szemükben intézményünk 
vonzerejét. A nálunk magánrendelő orvosok 
az államilag engedélyezett és �nanszírozott 
rendelési idejükön kívül rendelnek. A saját 
rendelőjüket veszik bérbe, bérleti szerződés 
alapján. A „sajátként kezelt” használati tár-
gyakra így sokkal jobban ügyelnek, mint egy 
külsős bérlő, hiszen másnap is ők alkalmaz-
zák. Csak annak az orvosnak adunk bérbe 
rendelőt, aki intézményünkben az államilag 
engedélyezett és �nanszírozott ellátásban is 
részt vesz. Nálunk „a tortát függőlegesen sze-
letelik és nem vízszintesen”, vagyis nincs kizá-
rólag magánrendelést végző, „csak tejszínha-
bot kapó” orvos.
– Mi a helyzet az egynapos sebészeten, amit 
visszavett az intézmény? Mi indokolta a váltást? 
– A Táncsics Mihály utcai rendelőintézet át-
adásakor az egynapos sebészeti ellátás kiala-
kítására az intézmény nem volt teljesen felké-
szült, így – részben az akkori önkormányzat 
és a polgármester ráhatására – közreműködő 
alkalmazására kényszerült. Ez egy olyan hely-
zetet eredményezett, amelyben – mint „állam 
az államban” – kissé öntörvényűen, az alap-
vető írott és íratlan szabályokat nem mindig 
betartva működött az egynapos sebészet. Az 
elsődleges felelősség ugyanakkor minden te-
kintetben az intézményt terhelte. Ez egy va-
lóban állami, illetve önkormányzati köntös-
be öltöztetett magánérdekeltség volt annak 
minden előnyével és hátrányával. Az ellátá-
si forma intézményi kialakítása, üzemelteté-

sének megkezdése és jó marketingje elvitat-
hatatlan. A kinevezésem után feltárt szabály-
talanságok rendezése feszültségeket keltett 
az intézmény és a közreműködő üzemeltető 
között. A közreműködő egyre nagyobb sza-
badságot, az intézményvezető pedig az in-
tézményhez és annak szabályaihoz történő 
igazodást várta el. Ezek a feszültségek oda 
vezettek, hogy az újabb öt évre szóló veze-
tői kinevezésemmel kapcsolatos pályázatom 
egyik sarokkövének az egynapos sebészeti el-
látás intézményi visszavételét tettem, és kér-
tem, hogy a programommal együtt szavaz-
zanak arról, ismét kineveznek-e. Tettem ezt 
annak tudatában, hogy nagyon nehéz lesz a 
dolgom. 2016. április 1-jétől vettük át az egy-
napos sebészeti ellátást, az esetleges közbe-
szerzési eljárásra is időt hagyva és a felmon-
dási időt is �gyelembe véve. Ezt követően egy 
hónapos szünet következett: mindent átvizs-
gáltunk, megjavítottunk és cseréltük, amit 
kellett, festettünk, takarítottunk, fertőtlení-
tettünk, sterilizáltunk. Felvettük az új szak-
dolgozói személyzetet, oktatásuk, betanítá-
suk megtörtént. Szerződéseket kötöttünk az 
ellátó orvosokkal, többségében azokkal, akik 
korábban is itt operáltak. A korábban itt dol-
gozó mindkét aneszteziológus szakorvos is 
hozzánk szerződött. Beszereztük a korábbi 
közreműködő által elvitt eszközöket, szük-
séges anyagokat, gyógyszereket. 2016 máju-
sában elkezdődött a munka. Az első napok-
ban egy komolyabb vérzéses szövődménnyel 
is szembesültünk, melynek helyszíni kezelé-
sében jól vizsgázott az új csapat. Ekkor már 
a nehéz helyzet uralásában mutatott képes-
ségek és teljesítmények mutatták: jó úton já-
runk a stabil működés megteremtésében.
Az átvétel előtt az engedélyezett öt szakmából 
érdemben csak három működött: a sebészet, 
az ortopédia és az urológia, a fül-orr-gégészet 
elvétve, a nőgyógyászat gyakorlatilag nem. 
Jelenleg a fül-orr-gégészet magas vérzéses ri-
zikója miatt ennek traumatológia átcsopor-
tosítását kértük. Mind a négy engedélyezett 
szakmában megindult a rendszeres munka. 
Sebészetben kissé kevesebb beteget látunk 
el, de beindult a rendszeres nőgyógyászati el-
látás. Az ortopédia és az urológia a korábbi-
akhoz hasonlóan működik. A traumatológia 
heteken belül elindul, így mind az öt engedé-
lyezett szakmában műtéti ellátást nyújtunk. 
Terveink szerint a mozgásszervi műtétek felé 
toljuk el kissé a hangsúlyt, hiszen ez szin-
te népbetegség, rendelkezünk komplex ellá-
tást nyújtó mozgásszervi részleggel, és gon-
dolunk az erőmű bővítésével kapcsolatos te-
endőkre is.                                                Kövi G.

Dr. Bodnár Imre válaszol
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

10 n Paksi Hírnök, 2016. november 4.



Az önkormányzat és az atomerőmű által lét-
rehozott Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány idei pályázatában 27 diákot, egyéni és 
csapatteljesítményeket, valamint két felké-
szítő pedagógust díjaztak. Az elismeréseket 
Dávid József, a kuratórium elnöke, Hamvas 
István, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ve-
zérigazgatója és Süli János polgármester adta 
át az október 23-i városi ünnepségen.

Tatai Benjámin az Energetikai Szakgimnázi-
um és Kollégium informatika szakos diákja, 
aki a történelem iránt is érdeklődik. A László 
Gyula Regionális Történelemversenyen tavaly 
és idén is első helyezést ért el. 
György Péter is ESZI-s diák, 2014-ben a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ I�ú Tudor ver-
senyén elnyerte a Tudorka-díjat, 2015-ben a 
paksi gimnázium Bottyán Tudományos és 
Művészeti Diákköri Konferenciáján arany mi-
nősítést ért el. 
Fenyvesi Tekla is az ESZI-ben tanul. 2014-ben 
az országos szövegszerkesztő-versenyen 6., 
az Implom József helyesírási verseny megyei 
döntőjében 2. helyezett lett. Az idei tanévben 
a szakmacsoportos szakmai előkészítő érettsé-
gi tantárgyak versenyén ügyviteli alapismere-
tek tantárgyból országos első helyezést ért el. 
Molnár Martin a Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium tanulója. 2014-ben a Bolyai Matematika 
Csapatversenyen formációjuk 2. lett, tavaly a 
Hevesy György Országos Kémiaverseny Tolna 
megyei döntőjében 8., idén az Irinyi János Or-
szágos Kémiaversenyen megyei első lett. 
Fejes Márk szintén a paksi gimnázium di-
ákja, matematikából és kémiából kimagas-
ló versenyeredményei vannak, illetve foci-
zik a PSE U17-es csapatában. 2012-ben a 
Zrínyi Ilona matematikaversenyen megyei 
első lett, az elmúlt tanévből is van egy me-
gyei első helyezése és az idei Irinyi János Or-
szágos Kémiaversenyről szintén. 

A Number nevű csapat tagjai, Sáfrány Dáni-
el, Kövér Zsó�a, Domonkos Ádám, Szarvas 
Bence és Strobl Emma is mindannyian a pak-
si gimnáziumba járnak. Rendszeresen vettek 
részt a Bolyai Matematika Csapatversenyen, és 
tapasztalataikat jól hasznosítva a Bolyai-ver-
seny 2015. évi Tolna megyei döntőjén első he-
lyezést értek el. 
A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Isko-
la ritmikusgimnasztika-csapata 2013-ban a 
diák olimpia nyugat-magyarországi régiójában 
második, 2014-ben ugyanezen a versenyen 
első, 2014-ben az országos diákolimpia dön-
tőjében harmadik helyezést ért el, a Széchenyi 
Kupán kétszer is első volt, a Országos Berczik 
Sára Emlékversenyen és a Pilis Kupán bronz-
minősítést szerzett. Tagjai: Hanol Márta, Ma-
jor Diána, Trojnár Vivien és Zántó Réka.
A Paksi Deák Ferenc Általános Iskola Deák-
srácok elnevezésű �oorballcsapatának tagjai 
– Tell Balázs, Szekszárdi Milán, Vidákovics 
Elián, Nagy Márió, Flaisz Denisz, Bognár 
Alec és Varga Márton – már 2. osztályos-
ként a korcsoportjukban diákolimpiai or-
szágos első helyezést értek el. 2016-ban kis-
pályás �oorball diákolimpián országos má-
sodik, nagypályán pedig országos első volt 
a csapat. 
Hornyánszki Lilla Christiane az Atomerőmű 
Sportegyesületnél dzsúdózik. Legjobb ered-
ményei: országos diákolimpián harmadik 
hely, nemzetközi Atom Kupán második he-
lyezés, Diák A, Diák B Magyar Kupán har-
madik hely, nemzetközi versenyen első he-
lyezés. 
Kiss Dóra a Paksi Vak Bottyán Gimnázium-
ban tanul. A tavalyi íjászat diákolimpiai dön-
tőben elért 3. helyezése nagy lendületet adott 
a további munkához. Az idei évben kategóriát 
váltott: a re�exíj biztos alapokat adott a csigás 
kategóriához és a világbajnokság végén a do-
bogó legmagasabb fokára állhatott fel. 

Fehér Zsolt 2013-tól a Paksi Sportegyesü-
let tagja, az ESZI tanulója. Sokszoros magyar 
karatebajnok, 2013-ban Európa-kupán har-
madik helyezett, 2014-ben vb-n első helyezett, 
2015-ben vb-n harmadik helyezett. 
Leber Veronika, a paksi gimnázium tanuló-
ja művészeti tevékenységével érdemelte ki az 
alapítvány jutalmát. Írásai megtalálhatók a 
gimnázium legutóbbi évkönyvében, versei a 
Kézjegy antológia 22. kötetében is. Gitározik, 
együttesével a Helikon ünnepségeken ezüst- 
és bronzminősítést szerzett. 
Dénes Kornél a Balogh Antal katolikus isko-
la diákja. Homeland című kis�lmjével pályá-
zott az 5. Ökumenikus Diák�lmszemlén szü-
lőföld témában. Az országos döntőben kategó-
riájában harmadik helyezést ért el, és elnyerte 
a Keresztény Élet portál különdíját. 
Hora Dániel 2010-ben kezdte zeneiskolai ta-
nulmányait, kedvenc hangszere a marimba. 
Első igazi sikerét 2015-ben Szombathelyen, a 
dunántúli regionális versenyen érte el, aztán 
2016-ban egy újabb régiós versenyen kiemelt 
aranyminősítéssel zárt. 
Tehetséggondozás kategóriában díjazták Ács-
né Tamási Évát, a Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskola biológia–technika szakos tanárát. Tanít-
ványai a legjobb eredményeket a Kaán Károly 
Országos Természet- és Környezetismereti 
Versenyen, valamint a Herman Ottó országos 
biológiaversenyen érték el. Kiemelkedő szere-
pe van abban, hogy a Deák iskola elnyerte az 
Örökös Ökoiskola címet. 
Boa Andrásné matematika–�zika szakos ta-
nár a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolában. Szaktanári, osztályfőnöki, munka-
közösség-vezetői munkájában is magas fokú 
minőségigény mutatkozik meg. Sikerrel készí-
tette fel diákjait a Zrínyi Ilona, a Varga Tamás, 
a bátaszéki, valamint a Kalmár László mate-
matikaversenyekre, a Jedlik Ányos és az Öve-
ges �zikaversenyekre.                             Kohl Gy.

Az ifjú tehetségeket díjazták

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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– Ezek az írások, ezek a betűk ed-
dig csak számítógépképernyőn 
voltak láthatóak. Az, hogy nem 
tükröződik vissza a monitor, na-
gyon furcsa érzés. Remélem, lesz 
még ilyenben részem. – Leber 
Veronika fogalmazott így an-
nak kapcsán, hogy versei első íz-
ben jelentek meg a Kézjegyben. 
A Tolna megyei antológiát már 
huszonkettedszer vehetik kézbe 
az olvasók. Megjelentetése, mint 
a kiadó Kézjegy Tolna Megyei 
Tollforgatók Egyesületének elnö-
ke mondta, egyre nehezebb. Wes-
sely Gábor nem híve annak, hogy 
minden egy kézben legyen, kivé-
telesen mégis vállalkozott a szer-
kesztői szerepre, amiben segít-
ségére volt Kis Pál István is, aki 
a kötet paksi bemutatóján bepil-
lantást engedett ebbe a munká-
ba. Először azt fejtette ki, hogy 
a vidéki irodalmárok semmivel 
sem hátrébb valók fővárosi társa-
iknál, mert nem attól lesz valaki 

jobb, ha – tegyük fel – a Nyírség-
ből Budapestre költözik egy bér-
lakásba… Példaként hozta fel Ba-
bitsot, Illyést. Aztán arról kezdett 
beszélni, hogy némi jobbító szán-
dékú észrevételtől eltekintve, nem 
kívántak szigorúan szelektálni.  
– Látott már valaki olyan fát, ami-
nek csak csúcsa van? – kérdezte, 
majd kifejtette, hogy a Tolna me-
gyei irodalmi élet, amit ez a kö-
tet reprezentálni szeretne, éppen 
olyan, mint egy fa. Van csúcsa, 
van egy nagy, erős derékhada és 
talán néhány oda nem illő ágacs-
kája. Mint mondta, nem kívánták 
a fát megnyirbálni, de megfogal-
mazták előremutató kritikájukat. 
– Egy-egy mű olyan, mint a ko-
rán reggel felkelő csinos lány. Né-
hány hajszálat el kell rajta igazíta-
ni, hogy kibontakozzon az igazi 
szépsége – folytatta élvezetes, ha-
sonlatokkal tarkított előadását. 
Negyven, a megyében élő, vagy 
ahhoz valamilyen módon kötődő 

szerző művei kaptak helyet a kö-
tetben. Köztük a paksi atomerő-
mű egykori, ma már Ausztriában 
élő toronydarusa, de van új-zélan-
di szerző is. A legnevesebb köztük 
– ahogy Wessely Gábor mondta – 
Czigány György, akinek a máso-
dik felesége szekszárdi. Mostanáig 

150 szerző kapott megjelenési le-
hetőséget. Ez – mint a szerkesztő 
mondta – sokak számára első és 
egyetlen alkalom, amire ma már 
nincs igazán lehetőség.
A kötetbemutatót a Paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtárban tar-
tották.                                              -vt-

Második díjat nyert szignál�lmjével Stier Ad-
rienn, a Kaposvári Egyetem Rippl-Rónai Mű-
vészeti Karának hallgatója a Szolnoki Képző-
művészeti Fesztiválon. Az elektronikus ábrá-
zolás szak képanimátor szakirányán tanuló 
egyetemista Pakson nőtt fel, a Balogh An-
tal katolikus iskola diákja volt. A képzőmű-
vészet, konkrétan az animáció felé egy Dis-
ney-�lm terelte: gyerekkorában egy VHS-ka-

zetta végén látott összefoglalót a �lmkészítés 
fázisairól. – Nem tudtam magam elképzel-
ni klasszikus irodai munkásként – mondta a 
pályaválasztását �rtató kérdésre, majd nevet-
ve megjegyezte, valószínűleg így is számító-
gép előtt fog majd ülni. Csakhogy az animá-
ció műfajának megvan a szabadsága, abban 
– mint mondta – kiteljesedhet mint indivi-
duális egyén. Miután eldöntötte, merre to-
vább, eltökélten készült a választott pályára, 
részt vett az Iparművészeti Egyetem előkészí-
tő kurzusán, rajz�lmkészítő OKJ-s bizonyít-
ványt szerzett, most pedig végzős a Kaposvá-
ri Egyetemen, ahonnan útja a fővárosba vezet, 
s ha sikerül, mesterképzésre szeretne járni, ha 
nem, akkor dolgozni fog.
A Szolnoki Képzőművészeti Filmfesztiválra 
való jelentkezésében nemcsak a pénzdíj moti-
válta, hanem az is, hogy ezzel letudja a féléves 
vizsga�lmet és bezsebelhet egy jól mutató be-
jegyzést a portfóliójába, ezzel együtt �lmjét 
országos, több százezres nézettségű csatornák 
is sugározzák. Az utóbbi napokban – ahogy 
fogalmazott – sajtótúrán van, a szemlén elért 
második helyezése fókuszba helyezte az egye-
temet, s őt magát. A pályázat komoly kihívás 
volt, hiszen a képet és hangot illető techni-

kai követelmények mellett a témát is megha-
tározták, a képzőművészeti �lmek, képzőmű-
vészetről szóló dokumentum- és animációs 
�lmek fesztiváljának üzenetét, hangulatát ki-
fejező �lmet vártak. Adri �lmje a fontosabb 
képzőművészeti korokat úgy villantotta fel, 
hogy azok bárki számára felismerhetőek le-
gyenek. – Tudom, hogy sokan ódzkodnak a 
képzőművészettől, mert úgy gondolják, nem 
is érthetik. Számukra akartam sikerélményt 
adni – fogalmazott. Filmjének központi �-
gurája a ló. Nemcsak azért, mert szereti őket 
és lovagol, hanem lenyűgöző, sok művész ál-
tal megörökített mozgásuk miatt is. – Boldog 
vagyok, a pályafutásom szempontjából ez po-
zitív visszajelzés, de még sok munka vár rám, 
sokat kell fejlődnöm – értékelte a sikert. Az 
első feladat mindjárt a diplomamunka elké-
szítése. Terve, hogy az indiánok mondavilá-
gából merít és a sarki fényt övező legendákat 
dolgozza fel rajzanimációs technikával. Már 
készül a képes forgatókönyv… Persze van 
több álma, terve. Elárulta, hogy mindenkép-
pen szeretne klasszikus technikával, hagyo-
mányos trükkasztalon is �lmet készíteni, úgy, 
ahogyan például Dargay Attila Adri számára 
lenyűgöző Vukja készült.                               -vida-

Megjelent az új Kézjegy antológia

Az animációban szeretne kiteljesedni

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Harminc éve nyújtanak segítsé-
get az óvodákban, iskolákban dol-
gozó pedagógusoknak, és szin-
te nincs is olyan család Pakson, 
amelyik ne került volna kapcso-
latba velük, mondta Szabó Péter 
alpolgármester a Paksi Pedagó-
giai Szakszolgálatról köszöntőjé-
ben, az intézmény fennállásának 
jubileuma alkalmából rendezett 
szakmai napon. A ma is sokszor 
csak nevelési tanácsadóként em-
legetett intézményt 1986-ban az 
akkori városi tanács hozta létre. 
Kezdetben a Deák Ferenc álta-
lános iskolához kapcsoltan mű-
ködött egy-egy irodával, vizs-
gálóval, illetve váróval, fenntartá-
si költségeit a város biztosította, 
eszközkészletét a megye, fő fel-
adata pedig akkor még csak az is-
kolaérettségi vizsgálatok elvégzé-
se volt. A rendszerváltás után az 
önkormányzat pályázatot hirde-
tett az intézmény vezetői poszt-
jára. Király Gabriella soha nem 
felejti el azt az 1992-es, hajnalba 
nyúló testületi ülést, ahol megvá-
lasztották, s a több mint húsz évet 
sem, amíg vezette az intézményt. 
– Az első hét év az alapozásé volt, 
a második a stabilitásé, a megte-
remtett szilárd alapokra való épít-
kezésé, amikor már nem volt kér-
dés, hogy szükség van erre az in-
tézményre, a harmadik pedig a 
fénykor, amikor korunkat meg-
előző szakmai célokat is meg tud-
tunk valósítani a kollégáimmal. 
Az intézményt 1992-ben a Du-
na-part 8. szám alá költöztették, 
ahol a váró mellett egy játszó-ad-

minisztrációs szoba, illetve három 
foglalkoztató helyiség állt rendel-
kezésre. Aztán 2006 őszétől új, tá-
gasabb helyen működtek tovább, 
a városközpontban lévő irodaház 
két emeletének helyiségeit kapták 
meg, ahol a foglalkoztatók mellett 
tornaszobát és tárgyalót is ki tud-
tak alakítani, valamint egy meg-
felelő méretű irattárat. A jogsza-
bályi környezet és az oktatáspo-
litikai irányelvek változásának 
következtében az intézmény 
fenntartását 2013. január 1-jétől a 
Klebelsberg Intézményfenntartó 
Központ vette át, a korábbi fenn-
tartó önkormányzat a szakszol-
gálatot a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola egyik épületszár-
nyába költöztette, ott működik 
ma is. 2013. szeptember 1-jével 
alakult meg a Tolna Megyei Peda-
gógiai Szakszolgálat intézménye, 
azóta a paksi ennek részeként, 
Tolna Megyei Pedagógiai Szak-
szolgálat Paksi Tagintézménye 

Harmincéves a pedagógiai szakszolgálat

A modern hallókészülékek 
feltűnésmentes megoldást nyújtanak:

Vizsgáltassa meg hallását ingyenesen, 
és együtt elérjük, hogy ismét jól halljon!

* Az akció részletei: www.victofon.hu/akcióink. 
   A hirdetést és a hallókészülék kiskönyvét hozza magával.
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A fül formájához igazodva kényelmes viseletet jelentenek.

A televízió és a mobiltelefon használatát is megkönnyítik.

Kezelésük könnyen elsajátítható.
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Hallókészülék 
elem kupon

Ajándék sütőkesztyű 
ingyenes hallás-
vizsgálat esetén*

Bejelentkezés: 06-30/234-2572

7030 Paks, Táncsics M. u. 13., 
I. emelet

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

néven működik. Egyetlen kollé-
gával és egy feladattal kezdődött 
a paksi intézmény immáron har-
mincéves története, ma pedig a 
paksi járás 15 településén dolgoz-
nak, és huszonketten tíz szakszol-
gálati feladatot látnak el, amelyek 
a következők: gyógypedagógiai 
tanácsadás, korai fejlesztés, okta-
tás és gondozás, fejlesztő nevelés, 
szakértői bizottsági tevékenység, 
nevelési tanácsadás, logopédiai 
ellátás, konduktív pedagógiai el-
látás, gyógytestnevelés, óvoda- 
és iskolapszichológiai ellátás, ki-
emelten tehetséges gyermekek, 
tanulók gondozása, pályaválasz-
tási tanácsadás. – Annak idején a 
kistérségben, majd a járásban je-
lentkező igények, valamint a jog-
szabályi változások nyomán fo-
lyamatos volt a feladatbővülés, 
ami maga után vonta, hogy a ne-
velési tanácsadó szervezeti struk-
túrája, ezzel együtt pedig elneve-
zése is több alkalommal módosult 

– mondta Varga Szilvia, a szak-
szolgálat jelenlegi vezetője, aki 
előadásában a három évtized tör-
ténetét elevenítette fel. A születés-
napi rendezvény további előadá-
sain megismerhetett a hallgató-
ság egy új mozgásvizsgáló eljárást, 
valamint Béres Mária Montessori 
nyomán kidolgozott képességfej-
lesztő pedagógiai módszerét, amit 
ő maga mutatott be. A harminc-
éves születésnapi programra fotó-
kiállítással is készültek, valamint 
eszközbemutatót tartottak, ahol 
a kölcsönözhetők mellett a mun-
kájuk során használt saját készíté-
sű fejlesztőeszközöket is felvonul-
tattak. Mottójuk egy Goethétől 
való idézet, miszerint: „Ha vala-
kit olyannak látsz, amilyen éppen 
most, ezzel visszatartod őt a fej-
lődésben. De ha olyannak látod, 
amilyen lehetne, ezzel előre segí-
ted őt életútján.” Ennek szellemé-
ben munkálkodnak tovább.

Kohl Gyöngyi

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Újabb mérföldkőhöz érkezett a Paksról indult 
Örökségünk mozgalom azzal, hogy elkészült 
az új, közösségi videoklip, amit a közelmúlt-
ban mutattak be az Erzsébet Nagy Szállodá-
ban. A mozgalom felhívására több mint száz 
alkotás érkezett a világ minden tájáról, ezek 
képi anyagából állt össze a klip. 
– Úgy érzem, hogy ez a dal átöleli az egész vi-
lágon élő magyarságot, és erősíti bennünk azt 
az érzést, hogy örökségünk a hagyatékunk is 
legyen. A klipekben érezhető megtartó ereje 
felszította bennünk a lángot, és igazán közös-
séggé formált – mondta Iochom Zsolt, a Szé-
kelyhon.ro újságírója, az Örökségünk moz-
galom klippályázatának zsűritagja azon az 
esten, ahol bemutatták az új, közösségi vi-
deoklipet. A premier apropóján felidézték a 
mozgalom történetét, ami 2013-ban kezdő-
dött azzal, hogy a Paks-Cseresznyéspusztán 
rendezett 20. határon túli magyar középis-
kolások táborában Gyulai István megírta 
az Örökségünk című dalt. Az általa vezetett 
PistiEst zenekar többek között ezzel a szám-
mal nyerte meg 2014-ben az Országos Ama-
tőr Pop-Rock-Jazz Fesztivált. Akkor határoz-
ta el a paksi sajtó három, �lmezéssel is foglal-
kozó munkatársa, Vida Tünde, Babai István 

és Kövi Gergő, hogy videoklipet készít hoz-
zá, mégpedig a Paks határon túli, magyar 
ajkú testvértelepülésein élő gyerekek közre-
működésével, mert ez szimbolizálja legjob-
ban a dal üzenetét. A klipet tavaly az októ-
ber 23-i paksi városi ünnepségen mutatták 
be, s mi tagadás, sokak szemébe csalt köny-
nyet. Ezt látva érezték úgy az alkotók, hogy 
nem szabad itt megállni, s merült fel bennük 
az Örökségünk mozgalom ötlete, amely mel-
lé állt Paks város önkormányzata, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. és a Nemzetpolitikai 
Államtitkárság. – A dalhoz készített első klip 
bemutatóján már éreztem, nem szabad, hogy 
csak ennyien éljük ezt át. Ez a dal kapaszko-
dót adhat az anyaországon kívül élő magya-
roknak identitásuk megőrzéséhez, amihez 
minden munícióra szükség van – mondta 
dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. kommunikációs igazgatója a bemu-
tatón. Hamvas István, a cég vezérigazgatója 
arról beszélt, hogy milyen kötődése van a ha-
táron túli magyarsághoz, Erdélyhez, és azt is 
kifejtette, hogy az atomerőmű igyekszik min-
den olyan célt támogatni, ami segíti pozitív 
társadalmi megítélését. – Az anyagi javakat 
meg lehet szerezni és el is lehet veszíteni, de 

egy ilyen szellemi termék, egy ilyen küldetés-
ben való részvétel olyan élmény, amitől sen-
ki nem tud megfosztani bennünket – ezt már 
Süli János, Paks polgármestere mondta a be-
mutatón, aki arra buzdított másokat, hogy 
hasonló ötletekkel kövessék a mozgalom pél-
dáját, mert azzal még több támasza lesz a ma-
gyarságnak anyanyelvünk megőrzéséhez.  
– Fel sem tudom fogni,  mennyien éneklik ezt 
a dalt világszerte – fogalmazott Gyulai István 
dalszerző, aki azt mondta, ez lelkiekben meg-
erősítette. Kiemelte, hogy a szavaknak min-
dig súlya van, de ha egy dalszövegben je-
lennek meg gondolatok, az már komoly fe-
lelősség. Az esten határon túlról érkezett 
videoüzeneteket is levetítettek a közönség-
nek, amelyek egyikében Böjte Csaba feren-
ces rendi szerzetes azt mondta, hogy min-
den egyes szál, ami összeköt, ami közössé-
get alkot, az érték. Az életnek sok arca van, s 
ha ennek a dalnak is sok arca lesz, akkor gaz-
dagabbak leszünk. A stáb, Vida Tünde, Gyu-
lai István, Babai István és Kövi Gergő tovább 
szeretnének munkálkodni ezért, gyarapítani 
a világtérképen lévő 130 pont számát, ame-
lyek azokat a helyeket jelölik, ahol már ének-
lik a dalt.                                                   Kohl Gy.

Középdöntőbe jutott az RTL Klub Konyha-
főnök című műsorában Meczker Tamás. Az 
ambiciózus �atalember jelenleg egy bécsi ét-
terem szakácsa, de Pakson élt és pályafutá-
sát is itt kezdte. Tamás élvezi a feszültséggel 
teli versenyt. – Ambiciózus és versengő típus 
vagyok, így nagyon vonzott a műsor – fogal-
mazott. Élményeiről elmondta, hogy eddig 
minden ott töltött nap nagyon izgalmasan 
alakult, hiszen az adott pillanatban ösztön-
szerűen kellett főznie, belevágnia dolgokba, 
ahonnan végül nincs visszaút. 
– Nagyon sokat tanultam saját magamról ed-
dig, hogy rögtönözve milyen ízekkel főzök, és 
megtapasztalhattam, milyen érzés nemcsak a 
konyhán, hanem egy óriási stúdióban, kame-
rák kereszttüzében szerepelve főzni – mesélte.
Jövőjét illetően úgy érzi, jó úton halad a saját 
egyedi stílus kialakítása felé, ami még ugyan 
nem teljesen kiforrt, de már megmutatko-
zik a tányérjain – vázolta hozzátéve, hogy az 
osztrák–magyar monarchikus ételeket és a 
házias konyhát szeretné új felfogásban és új 
technikákkal kivitelezni. Ennek tökéletesí-
tésén dolgozik nap mint nap.  A Konyhafő-
nök felvételeinek kezdetén Németország egyik 

legszínvonalasabb éttermében dolgozott, de 
úgy érezte, hogy ettől függetlenül még maga-
sabb szintre vágyik. Most Bécsben egy francia 
luxusszállodalánc exkluzív éttermében rész-
legvezető séf. Fontosnak tartotta megjegyez-
ni, hogy vezetősé�ük két Michelin-csillaggal 
büszkélkedhet.
Az elődöntő nem indult könnyen, mert nem 
sikerült kitálalnia az első feladatot, de már 
rögtön a második napon vigasztalódott, mert 
neki tetsző feladatot kaptak.  
– Azt várták tőlünk, hogy csak fekete és fe-
hér elemekből álló tányért vigyünk a zsű-
ri elé. Ez a feladat tetszett a legjobban, mert 
nagyon szeretem a tőkehalat, és azonnal tud-
tam, mit kell csinálnom, hogy egy jó tányért 
tudjak produkálni – mesélte.
A főzés mellett elhivatottan sportol és edz, 
a maratonra készül – hangzott el a műsor-
ban a 26 éves �atalemberről. Azt is elmond-
ták, hogy imád versenyezni és folyamatosan 
képzi magát, a gasztronómia mellett a bor a 
szenvedélye. – Egy igazi gasztromegszállott 
és minden vágya az, hogy megnyerje a ver-
senyt. Rengeteg praktikát tanult a nagyma-
májától, ezeket az alapokat szereti kombi-

nálni az új technikákkal. Nagy álma, hogy ő 
legyen a legjobban tálaló szakács Magyaror-
szágon – mondták a Bécsben dolgozó paksi 
�atalemberről, aki lapunknak azt is hozzátet-
te, mindent el fog követni, hogy bejusson a 
Konyhafőnök döntőjébe.                               -vt-

Az Örökségünk átöleli az egész magyarságot

Középdöntőbe jutott a paksi konyhafőnök

Fotó: RTL Klub
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Jó napot, mi újság?

Iochom Zsolt
A szavak erejével harcol Iochom Zsolt Kéz-
divásárhelyen született, Csíkszeredában élő 
médiaszakember. Amiért küzd, az a magyar 
nyelv és kultúra megőrzése. Elsőként a �a-
talokhoz igyekszik szólni. A közös hangot 
megtalálnia talán nem nehéz, hiszen maga 
is csupán 27 esztendős. Paksra, ha nem is 
hazajár, de meg-megfordult itt, négyszer di-
ákként, egyszer kísérőként vett részt a hatá-
ron túli magyar középiskolások táborában, 
legutóbb pedig az Örökségünk mozgalom 
keretében érkezett mint a klippályázat zsűri-
jének tagja. Anyaországi utazásának ket-
tős célja volt: előzőleg átvette Budapesten, a 
Honvéd Kulturális Központban a Nemzet 
Naptára Magyar Trikolór Tizenkét hónap-
ja pályázat fődíját. Ő az első, aki kétszer is 
megnyerte a fotópályázatot. 
Zsolt a kézdivásárhelyi Pető�, majd Nagy 
Mózes iskola után a Református Gimnázi-
umban érettségizett, aztán 2015-ben Csík-
szeredában átvette kommunikáció szakos 
diplomáját. Mivel szülei is a sajtóban dol-
goznak, édesapja újságíróként, édesany-
ja a hirdetési területen, beleszületett a mé-
dia világába. Először azonban mégsem ide, 
hanem a színpadra vágyott. Hatéves ko-
rától járt különböző színjátszó csoportok-
ba. Néhány évvel később, középiskolásként 
már a suliújságot szerkesztette, és a városi 

Polyp Tv adásaiban dolgozott. Tizenkét esz-
tendős korától be-beugrott édesapjának se-
gíteni, ha egy időben két eseményről kellett 
tudósítani és rendre megörökölte régi fény-
képezőgépeit, ha azt újra cserélte. Első jelen-
tősebb cikkét egy olvasótáborról – ha nem 
is a cseresznyésiről – írta. 2007-ben megke-
resték, volna-e kedve egy hírportálnak fo-
tózni és riporterkedni, amire igent mondott. 
Ma a Székelyhon.ro tudósítója, és miután a 
sajtóesemények zömmel délután, este van-
nak, főállásban egy társaságnál honlapok, 
Facebook-oldalak frissítésével foglalkozik.
Nemcsak ír, fotó- és videóösszeállításokat is 
készít. Hogy melyiket szereti jobban? Igazá-
ból mindegyiket, mert úgy érzi, nagyon jól 
kiegészítik egymást, együtt alkotnak egysé-
get. Bár megfontolt, mondhatni lassú beszé-
dű, az online újságírásban éppen azt szere-
ti, hogy pörgős. 
– Legutóbb egy hónapja volt, hogy 2:19-kor 
befejeztem egy cikket, aztán visszafeküd-
tem, és reggel 7-re, mire felébredtem, már tí-
zezres nézettsége volt. Úgy látszik, nemcsak 
én ébredtem meg – támasztja alá egy törté-
nettel. A gyorsaság fontos, tehát, ha az anyag 
úgy kívánja meg, a helyszínről tudósít, a fo-
tót egy szerverre küldi, ahonnan a szerkesz-
tőség azonnal fel tudja tölteni a weboldalra.
Írásai a Székelyhon.ro-hoz tartozó lapokban 

is megjelennek, ebből ma nagyjából féltu-
catnyi van. Amikor csatlakozott a kollektí-
vához, a 79-es szerkesztői sorszámot kapta, 
most már a 979-es sorszámnál járnak – ér-
zékelteti a nagyságrendeket.
Kifejezetten szereti azt a szabadságot, amit 
az online újságírás megenged, nincs terje-
delmi korlátok közé szorítva. Mint mondja, 
tapasztalatai szerint a napilapok általában 
a szenzációt hajszolják, ő viszont igyekszik 
pozitív dolgokkal foglalkozni. – Úgy érzem, 
nem kapnak elég hangsúlyt és �gyelmet az 
i�úságot érintő, a civil és az egyházi vonat-
kozású hírek. Én ezekre fókuszálok – árul-
ta el. A két munka miatt természetesen nap 
mint nap éjszakába nyúlóan dolgozik, de ez 
őt igazából inkább feldobja, mint fárasztja. 
– Nem lehet megunni, mindig másho-
va megyek, nagyon sok emberrel találko-
zom – magyarázza, miért szereti a hivatását. 
Emellett szívesen olvas, mond és ír verseket, 
utóbbiakat saját blogján publikálja, de egy-
szer mindenképpen szeretne egy olyan kö-
tetet készíteni, ahol verseit saját fotókkal il-
lusztrálja. 
Írásai érzelmi, vallási témájú művek és 
gyakran foglalkozik a székelység-magyar-
ság kérdésével. Küldetésének tekinti a ma-
gyarság megőrzésére való buzdítást. – Úgy 
gondolom, mindenkinek kötelessége ez. 
Aki nem tesz érte, az ellene tesz – szögezi le. 
2009 óta részt vesz az Összetartozunk szór-
ványprogramban, sokfelé megfordult, első-
sorban a �atalokat igyekszik megszólítani. 
Mint mondja, a szórványban más a helyzet, 
mint náluk, akik tömbben élnek. Példa-
ként Temes megyét hozza, ahol tíz év alatt 
30 ezerről 16 ezerre morzsolódott le a ma-
gyarság. Sok a vegyes házasság, a gyerme-
kek már nem beszélnek magyarul. – Első-
sorban a szó fegyverével harcolok. Úgy ér-
zem, az emberek hajlamosak arra, hogy 
panaszkodjanak, hogy ez se jó, az se jó, de 
inkább azt kell nézzük, hogy mi az az apró 
lépés, amit tehetünk a jó felé – mondja. Az 
meg sem fordult a fejében, hogy külföldön 
keressen boldogulást, mert úgy érzi, nem 
véletlen, hogy hova született, ott van dol-
ga. – Az ember a saját anyanyelvén tud in-
kább kibontakozni, alkotni. Az őseink örök-
ségét nekünk is tovább kell adni hagyatékul 
– folytatta. Ugyanerről ejtett szót az Örök-
ségünk klipbemutatóján, Pakson is. Azt is 
elárulta, hogy tíz év után újra Pakson járva 
a Cseresznyés-puszta táblát látva ráébredt: 
ami akkor mókának tűnt, milyen hatást gya-
korolt rá. – Olyan magot szórtak el bennem, 
amit játéknak fogtam fel, most viszont éle-
tem részévé, munkámmá, hivatásommá vált 
– fogalmazott.                                                           

Vida T.

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Sport

Jó évet zárt a kajak-kenu
Véget ért a versenyévad a kajak-kenusok szá-
mára, a zord idő beálltával szárazra kerülnek 
a hajók és kezdetét veszi a felkészülés a jövő 
évi versenyekre. Az ASE szakosztálya sikeres 
évet zárt, versenyzői hazai és nemzetközi ver-
senyeken állhattak fel a dobogó különböző 
fokaira. Az elmúlt hónapokról Bedecs Ferenc 
beszélt. A vezetőedző elmondta, hogy a na-
gyok már március elején vízre tették a hajó-
kat, a kicsik egy hónappal később. A verseny-
évad során sok szép eredmény született, az 
utánpótlás-versenyzők is kitettek magukért a 
nemzetközi színtéren.
– A közvetlen utánpótlás-versenyzők közül jö-
vőre Kiszli Vanda már csak a felnőttek, Pupp 
Noémi az U23-as versenyeken indulhat, Kole-
szár Zoltán pedig már az idén váltott i� ről U23-
ra. Ők milyen eredményekkel zárták az évet?
– Pupp Noémi az i� úságiak között kajak né-
gyes 500 méteren és maratonon egyes hajó-
ban egyaránt világbajnok lett. Kiszli Vanda az 
U23-as mezőnyben a maratoni Európa-baj-
nokságon és a világbajnokságon sem talált 
legyőzőre egyes hajóban. A felnőttek között 
is nagyon jól szerepelt, a világbajnokságon 
ezüstérmet akasztottak a nyakába. Kole szár 
Zoli 19 évesen nagyon jól mutatkozott be az 
U23-as síkvízi Eb-n, 500 m-en párosban a 
hatodik, 1000 m-en ugyancsak párosban az 
ötödik helyen ért célba. A maraton világbaj-
nokságon a felnőttek között indult párosban, 

és – már az elején kilyukadt hajóval – bronz-
érmet nyert. A serdülők között két verseny-
zőnk az olimpiai reménységek versenyén 
szállt hajóba: a kenus Hodován Dávid négyes 
hajóban a hatodik lett, míg Vajda Bence a ka-
jak egyesek 200 m-es versenyén ért hatodik-
ként célba. A szegedi versenyen elért ered-
mények értékét növeli, hogy eleve nem volt 
könnyű bejutni a magyar válogatottba, és 31 
ország versenyzőivel kellett megküzdeni a 
helyezésekért. 
– Mekkora a hátország, hányan követhetik az 
Európa- és világbajnokokat?
– Vannak ügyes gyerekek, akik szépen fejlőd-
nek, de még idő kell nekik. A kicsiknél jelen-
leg mintegy hatvanan járnak edzésre, sokan 
szorgalmasak és céltudatosak, közülük hú-
szan-huszonöten már versenyeztek is az idén. 
A nagyobbak, a közvetlen utánpótlás körül-
belül 30 fő, ők már járnak versenyekre.
– 2016 az olimpia éve volt. Rio előtt voltak 
eredmények, de nem sikerült maradandót al-
kotni.
– Két kajakos versenyzőnk volt hivatott kijut-
ni az olimpiára, Boros Gergely és Somorácz 
Tamás. Sominak nagyon ment, az Európa-
bajnokságon négyes hajóban aranyérmesek 
lettek úgy, hogy nagyszerű, nem hivatalos vi-
lágcsúcsot eveztek. Ezután különböző okok 
miatt, többszöri válogatás után, az olimpiára 
is sikerült neki kijutni, ahol a 11. helyen vé-

geztek. Boros Gerinek sajnos nem sikerült ki-
harcolnia a kiküldetést. Ezek után úgy dön-
tött, hogy egy évet még biztosan versenyezni 
fog, és a 2017-es év eredményeinek függvé-
nyében fog határozni, hogyan tovább.
– A kajak-kenu mellett már jelentősnek mond-
ható a sárkányhajózást űzők tábora, közülük 
hárman a világbajnokságról is érmekkel tértek 
haza.
–  Ezt nálunk csak a felnőttek űzik, mintegy 
ötvenen járnak edzésre. Akadnak köztük tel-
jesen amatőrök, akik 6-7 éve kezdték, és ki-
öregedett kenusok, kajakosok is. A moszk-
vai világbajnokságon Fehér Imre, Kirschner 
Zoltán és Prancz Zoltán is tagja volt a magyar 
küldöttségnek, és a különböző létszámú és 
összetételű hajókban két arany-, négy ezüst- 
és két bronzérmet lapátolt össze.
– Azzal kezdtük a beszélgetést, hogy tárolóba 
kerülnek a hajók és új munka kezdődik. Ho-
gyan zajlik mindez?
– Megkezdjük az őszi alapozást, amit a téli fel-
készülés követ. A válogatottak itthon Pakson 
készülnek egészen tavaszig. Akkor Boros és 
Somorácz olyan versenyzőkhöz csatlakozik, 
akik már az ő szintjükön vannak sebességben 
és tudásban. Jövőre i� úsági, U23-as, felnőtt 
Európa- és világbajnokság is lesz síkvizen és 
maratoni távon egyaránt, reményeim szerint a 
2016-oshoz hasonló eredményekkel. 

Kovács J.

A szövetségben történő válto-
zások miatt egy év kihagyás-
sal tért vissza Paksra a koráb-
ban bocsa, ma már ra� a néven 
is ismert háromnapos verseny. 
Tavaly a diákolimpiai küz-
delemsorozatot sem tartották 
meg, de a Deák Ferenc Általá-
nos Iskola a sportág egyik fel-
legvára maradt. A tornaterem-
ben mindennap négy órán át 
tartottak a küzdelmek, a helyi-
ek mellett Györkönyből, Bölcs-
kéről Mo hácsról és Pitvarosról 
is érkeztek, mintegy ötvenen. 
– Úgy rendezzük kisebb verse-
nyeinket, hogy összevonjuk a 
korosztályokat és a kategóriá-
kat, így az amatőrök megmér-

kőzhetnek az A-osztályos játé-
kosokkal, a � atalok pedig a ru-
tinos versenyzőkkel – mondta 
el Szrapkó István, a Magyar 
Golyósportok Szövetségének 
társelnöke. 
Három pályán párhuzamosan 
zajlottak a küzdelmek, az ér-
deklődők kiélezett mérkőzé-
seket láthattak. I� úsági kate-
góriában Barkovics Borbá-
la, párosban Szrapkó Boglár és 
Fóti Gábor diadalmaskodott. 
Seniorban Poór József győ-
zött, aki a bajnoki évad végén 
dobogóra szeretne állni, ezért 
volt fontos, hogy most Pakson 
is versenykörülmények között 
gyakorolhatott.                    -röné-

Ismét raffa Pakson

Friss hírek és információk
a városról, az atomerőműről

és a sportéletről:
w w w.paksihirnok .hu

Oldalunkon 
a TelePaks Híradókat 

is visszanézheti.

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992
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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

A harmadik a tizenegyediket fogadta, vagy-
is a Videoton FC labdarúgócsapata a Paksot 
látta vendégül az OTP Bank Liga 13. fordu-
lójában. A Pancho Arénában remekül kezd-
te a találkozót a PFC, Hahn János találatával 
már a harmadik percben megszerezte a ve-
zetést Csertői Aurél gárdája. Az előny azon-
ban tiszavirágéletűnek bizonyult: a 10. perc-
ben Géresi 30 méterről vette be Székely kapu-
ját. A hazaiak tovább rohamoztak, a vendégek 
pedig védekeztek. Újabb találat a 24. percben 
esett, Pátkait buktatta Bertus a 16-oson belül, 
a megítélt büntetőt Scsepovics magabizto-
san értékesítette. Vezetése birtokában sem állt 
le a Videoton, de a 35. percben egy szabadrú-
gás után kis híján egyenlített a Paks: a vendég-
látók kapusa a gólvonalon védte Vernes feje-
sét. Egy perccel később Szolnoki előreívelését 

Scsepovics vette le, és a védők közt a kapuba 
talált. 3:1 után, de még a térfélcsere előtt em-
berhátrányba került a látogató, Szabó János 
gólhelyzetben buktatta Negót, ezért villant a 
piros lap. A szünetet követően előbb Pátkai 
még nagy helyzetben rontott, de ugyanebben 
a percben Hadzic közeli lövésével szemben 
már tehetetlen volt Székely, 4:1-re módosult 
az állás. Az 51. percben tovább fogyatkozott 
a Csertői-csapat, Kecskés a második sárga 
lap után mehetett idő előtt zuhanyozni. A 63. 
percben esett a találkozó utolsó gólja, amit is-
mét a vendéglátók lőttek, Lazovic is feliratko-
zott a táblára. A végeredmény 5:1. 
A székesfehérváriaktól elszenvedett nagyará-
nyú vereség után az Újpestet fogadta a Paks, 
mindkét gárda javítási szándékkal lépett pá-
lyára. A meccset a PFC kezdte agilisabban, 

előbb Koltai, majd Hahn lövése jelezte: a Paks 
mindenképpen otthonában tartaná a három 
bajnoki pontot. A vezetést mégis az Újpest 
szerezte meg Kovács Gábor hathatós közre-
működése mellett. A védő röviden passzolt 
haza, a labdára Balázs Benjámin lecsapott, 
és máris 0:1 állt a táblán a 9. percben. A hi-
degzuhany után mezőnyfölényben játszott a 
Csertői-alakulat, de a vendégeknek is akad-
tak helyzetei, a szünetig nem esett gól. A tér-
félcsere után az 55. percben Kulcsár harcolt ki 
tizenegyeset, a labda mögé Báló állt, a bünte-
tőt Banai hárította, majd az ismétlést is meg-
fogta az újpesti kapus. A hajrára a paksi tréner 
minden bevethető támadóját pályára küldte, 
19-re lapot húzott és bejött: a PFC a 88. perc-
ben egy oldalszabadrúgás után Szakály révén 
betalált. A ráadásban kis híján ismét megsze-
rezte a vezetést a látogató, de Kemenes hibá-
ja után előbb a felső léc, majd a kapus hárított. 
A végére még egy kiállítás is a jegyzőkönyv-
be került, Kecskés Ákos második sárga lap-
ja után mehetett idő előtt az öltözőbe. A vég-
eredmény maradt 1:1. 
A Paks 14 fordulót követően a tabella 11. he-
lyén áll. – A csapat erejét mutatja, hogy a két 
hiba sem törte meg. Le a kalappal a játékosok 
előtt, hiszen nyolcvanöt percig megalkuvást 
nem tűrően futballoztak. A hajrában már ren-
geteget kockáztattunk. Persze a vége alakulha-
tott volna máshogy is, hiszen hátul kinyíltunk, 
és az Újpestnek is voltak helyzetei. Dolgozom 
tovább, ahogyan eddig is – értékelt a lefújás 
után Csertői Aurél vezetőedző.                      -efgé-

Nem jön össze a győzelem

Nem jutott a legjobb 32 közé a Paks a Ma-
gyar Kupában, miután kikapott az NB II lis-
tavezetőjétől, a Balmazújvárostól. A mély ta-
lajú pályán a hazaiak már az ötödik percben 
megszerezték a vezetést, egy kavarodást köve-
tően Belényesi közelről Székely kapujába lőtt. 
Ezt követően a PFC mezőnyfölényben futbal-
lozott, de igazán nagy gólszerzési lehetőség 
egyik oldalon sem volt. A térfélcsere után, az 
51. percben büntetőhöz jutott a vendéglátó, a 
tizenegyest Máté értékesítette. 2:0 után élede-

zett a paksi támadójáték, szerencsés találattal 
szépített a Csertői-egylet: Szalai beadása Ba-
kosról pattant saját kapujába. A 65. percben 
egyenlített a PFC: egy szabadrúgásvariáció vé-
gén Hahn közelről fejelt a hálóba. A hajrában 
már szinte mindenki a kétszer 15 perces hosz-
szabbításról beszélt, amikor a 84. minutumban 
egy szögletet követő kavarodásból Bakos talált 
a paksi kapuba. A hátralévő percekben már 
nem tudott újra egyenlíteni a zöld-fehér gár-
da, a végeredmény 3:2 lett.                          -faller-

Tovább folytatja győzelmi szériá-
ját a Paksi FC II. labdarúgócsapata az 
NB III-as bajnokság Közép-csoportjá-
ban. Osztermájer Gábor alakulata a Mó-
rahalom és a Dabas-Gyón FC ellen ara-
tott sikerei után, a következő játéknapon 
Békéscsabára utazott, ám a pálya alkal-
matlansága miatt nem játszották le a ta-
lálkozót. A közjáték azonban nem vetet-
te vissza a zöld-fehéreket, akik a legutóbbi 
fordulóban a korábbi NB I-es Pécsi MFC-t 
verték meg 1:0-ra a Fehérvári úti stadion-
ban. A paksiak a 10. helyen állnak. 

Búcsú a Magyar Kupától

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  

A szombathelyi � askó után az Atomerőmű 
SE kosárlabdacsapata a Jászberény csapatát 
fogadta a Gesztenyés úton. A sérült Watkins 
pótlására érkezett Anthony Morse már helyet 
kapott a keretben, de az átigazolási szabályok 
miatt egy külföldi játékost ki kellett hagyni, a 
választás Hillre esett. Az ASE kezdte jobban 
a mérkőzést, a negyedik perc elején 8-0-nál 
időt kért a Jászberény, a hazaiak pontjain Tiby 
és Samenas osztozott. Jót tett az edzői eligazí-
tás a vendégeknek, a hatodik perc végén már 
Gediminas Petrauskas kért időt, 12-11-re fel-
jöttek a kék-fehérek. Ezután kétszer is átvette a 
vezetést a JKSE, de Medve és Will triplái után 
ASE-előnynél ért véget az első tíz perc. Akado-
zott a paksi gépezet a második negyedben, a 
vendégek átvették a vezetést, és fokozatosan el-
húztak. Will közelije után egy pontra feljött az 
Atomerőmű, de egy újabb jászberényi roham 
után már 29-40-et mutatott az eredményjel-
ző. A végén még két büntetőt is értékesített a 
JKSE, amely tetemes előnnyel vonulhatott az 
öltözőbe. Nagyobb sebességi fokozatban kez-
dett a Paks, és Medve triplája után felzárkózott 
36-44-re. Jött válasz a túloldalról, de ez nem 
törte meg a hazai lendületet, Kovács Ákos zic-
cere után időt kért Stevan Tot. Ezután felvált-
va estek a kosarak, betalált egy középtávolival 
az új szerzemény, Anthony Morse. A negyedik 
negyed elején Forte duplájával 53-57-re feljött 
az ASE, de két gyors jászberényi góllal ismét 
nyolc pontra nőtt a két csapat közti különb-
ség. Három támadást is eredményesen fejezett 
be az Atom, és Kovács Ákos ziccere után 59-

61-et mutatott az eredményjelző. Egyenlíteni 
azonban nem sikerült, a végjátékban sorra ér-
tékesítette büntetőit a JKSE, és biztosan nyerte 
a mérkőzést. ASE–JKSE: 69-77.
– Türelmesek vagyunk, nem szeretnénk kap-
kodni, de természetesen elképzelhető, hogy 
lépni fogunk, ha a teljesítmény nem javul – 
nyilatkozta a BB1.hu-nak Pavlik Jan szakosz-
tályvezető a mérkőzést követően, hozzáté-
ve: Petrauskasnak van tapasztalata a hasonló 
helyzeteket illetően, pályafutása során szin-
te mindig új csapatokat kellett összeraknia, 
sokszor első európai idényüket töltő amerika-
iakkal. – A légiósok is küzdenek a helyzettel, 
sokszor talán túl görcsösek, és azt sem tudják 

megcsinálni, amire valójában képesek lenné-
nek – fogalmazott Pavlik.
A következő fordulóban Kaposváron adott 
volt a lehetőség a javításra, hiszen a vendég-
látók sem a legjobban kezdték a bajnokságot. 
Rosszul indult a mérkőzés, nem tudtak mit 
kezdeni Medvéék a hazaiak letámadós játéká-
val, sokszor alig sikerült időben áthozni az el-
lenfél térfelére a labdát, és a befejezésekkel is 
gond volt. A negyed végére tízpontos előnyt 
szorgoskodott össze a Kaposvár. A második 
negyed már más játékot hozott: Morse, majd 
Tiby is betalált, sikerült három pontra farag-
ni a hátrányt. Sok volt a fault mind a két ol-
dalon, a tudásából már többet mutató Hill, 
valamint Tiby pontjaival nyílttá vált a meccs, 
sikerült egy kosárnyira felzárkózni a nagyszü-
netre. A harmadik felvonásban az ASE akarata 
érvényesült, kezébe vette a meccs irányítását. 
Tiby, Hill és Kovács Ákos vezérletével szem-
re is tetszetős játék folyt a pályán, aminek kö-
szönhetően a negyed közepén a vezetést is át-
vette az Atom. Sajnos a center Anthony Mor-
se a 26. percben kipontozódott. A negyed vége 
a Kaposvárnak sikerült jobban, döntetlen-
re hozták az állást a harmincadik percre. Na-
gyon jól indult az utolsó tíz perc, Samenas ko-
saraival kilencpontos előnyt szerzett az ASE, 
de a 35. percben a litván játékos megkapta 
ötödik faultját. Két perccel a vége előtt Morse 
után újabb magas ember, Matt Tiby is kipon-
tozódott, és a hátralévő időben kegyetlenül ki-
használta palánk alatti fölényét a vendéglátó. 
KKK–ASE: 78–72.                                   Kovács J.

Vereség itthon és idegenben
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

Hagyományteremtő szándék-
kal szervezett városi bajnoksá-
got a Paksi Darts Sportegyesü-
let a  sportág népszerűsítése ér-
dekében, és hogy  a paksiak és a 
környékbeliek versenykörülmé-
nyek között mérhessék össze tu-
dásukat.
– Másfél éve alakultunk meg hiva-
talosan, növekvő létszámunk mi-
att lassan teremgondokkal is szá-
molnunk kell. Hamarosan olyan 
bázist kell találnunk, ami meg-
felelően segíti a felkészülést –  
mondta el Tibai Attila a szerve-
zet elnöke. A versenyt 501-re, a 
pro� któl eltérően nem dupla, ha-
nem szimpla kiszállóra játszották, 
de ezt leszámítva minden feltétel 
és szabályrendszer ugyanaz volt, 
mint a világ bármely pontján. A 
kiváló dartsos koncentrál, kizárja 
a külvilágot, � gyel a légzésére, de 
Égner Attila szerint van, ami még 
ennél is fontosabb. – Napi szin-
ten sokat kell gyakorolni és a leg-

több versenyre el kell menni, mert 
ott mutatkozik meg igazán, kiből 
lesz jó játékos – tette hozzá a Pak-
si Darts Sportegyesület alelnöke.
Az Atom� tt Centrumban 32 fér-
�  és 7 hölgy próbálta ki tudását. 
A lányokat egy csoportban in-
dították, körmérkőzéses rend-
szerben, így mindenki hat mecs-
cset játszott. Az így összegyűj-
tött pontszámok során alakult ki 
a végső sorrend. Az első három 
helyezett: Meczker Mária (Paks), 
Csipai Henrietta, (Paks) és Ador-
ján Erika (Dunaszentgyörgy). A 
fér� ak mezőnyét nyolc csoportba 
sorsolták. Közülük végül Keszegh 
András diadalmaskodott, meg-
előzve a tengelici Séta Gábort, 
valamint a szintén paksi Darnai 
Gábort. A legmagasabb kiszállót 
Keszegh András dobta 101-gyel, 
míg a legtöbb 180-at dobó játékos 
különdíját a dunaszentgyörgyi 
Lacza Zoltán vehette át.

Faller G.

Dartsbajnokság


