
MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Paksi � ók
7030 Paks, Villany utca 4. 

Tel.: 75/511-240
e-mail: paks@mecsektakarek.hu
honlap: www.mecsektakarek.hu

A TAKARÉK MEGÚJULT.
A TAKARÉK ÚJ ARCULATTAL, SZOLGÁLTATÁSOKKAL ÉS KIEGÉSZÍTŐ PÉNZÜGYI GARANCIÁVAL VÁRJA ÖNT.
MEGTAKARÍTÁSOK, ELEKTRONIKUS BANKI SZOLGÁLTATÁSOK, 
HITELEK, NYUGDÍJPROGRAMOK,
ÉLET- ÉS VAGYONBIZTOSÍTÁSOK

LAKOSSÁGI ÜGYFELEK ÉS VÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE.

Gastroblues
Fesztivál

8-9. oldal

Paksi Hírnök
XXV. évf. 13. szám 2016. július 8.ALAPÍTVA 1989-BEN



A Katedra Nyelviskola Paks 
oktatásszervező/ügyfélszolgálati 

munkatársat keres.

Jelentkezz július 13-ig fényképes önéletrajzzal 
a paks@katedra.hu-n vagy személyesen 

a  Tolnai út 26. szám alatt.

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

2 n Paksi Hírnök, 2016. július 8.



Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Nonpro�t K�.
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2016. július 29.

Döntés után
Júliustól nem lesz közcélú parko-
lási hely az egykori tüdőgondozó 
parkolója, döntött rendkívüli ülé-
sén a képviselő-testület. A parko-
ló korábban az úgynevezett kor-
látozott idejű várakozási övezetek 
egyike volt. Időközben egyrészt a 
tüdőgondozó átköltözött a Pak-
si Gyógyászati Központba, így 
az udvar parkolási célú használa-
ta jelentősen csökkent, másrészt a 
testület korábbi döntésével érté-
kesítésre jelölte ki az ingatlant.
– Az Erzsébet Nagy Szálloda és 
a Deák Ferenc utcai rendelőin-
tézet melletti parkolók tovább-
ra is használhatók lesznek köz-
célú parkolási helyként, így 
nem okozhat parkolási nehéz-

séget a környéken, ha az épü-
let új tulajdonosa esetleg lezár-
ja a parkolót – hangzott el az in-
doklásban a testület rendkívüli 
ülésén. Süli János polgármester 
azt mondta, az időkorlátos par-
kolási övezetek száma elegendő 
a városban. A tapasztalatok azt 
mutatják, hogy a paksi polgá-
rok jellemzően betartják a par-
kolási szabályokat, így mindig 
van szabad hely a kijelölt öveze-
tekben. Éppen ezért nem bün-
tet, legfeljebb felszólít a közte-
rület-felügyelet. Ameddig ez 
működik, nem lesznek �zető-
parkolók Pakson, ígérte a pol-
gármester, hozzátéve: azért sze-
retnének elkerülőutat és köz-

vetlen lehajtót az autópályáról 
az atomerőműnél, hogy a bőví-
tés idején minél kevesebb plusz 
terhet rójon a városra a növek-
vő járműforgalom. A parko-
lási problémák enyhítése végett 
rendeletben szabályozták a kö-
telezően kialakítandó megálló-
helyek számát az új építésű tár-
sasházak esetében. – A Dózsa 
György úti parkolási nehézsé-
gek pedig az üzletek udvarában 
kialakított parkolók, illetve a 
Villany utcai nagyparkoló hasz-
nálatával lennének enyhíthetők 
– hangsúlyozta Süli János.
A képviselő-testület 2014-ben 
döntött a város településrende-
zési terveinek felülvizsgálatáról, 
ami elsősorban a tervek maga-
sabb szintű jogszabályoknak való 
megfeleltetését jelenti. Az eljárás 
véleményezési szakasza lezárult. 
A beérkezett szakhatósági véle-
ményeket rendkívüli ülésén tár-
gyalta a testület. – Az országos 
főépítésznél van az anyag, a ter-
vek szerint augusztus közepén le 
tudjuk majd zárni a helyi építési 
szabályzat felülvizsgálatát, és fel-
oldjuk a tavasszal elrendelt vál-
toztatási tilalmat – tájékozta-
tott városunk polgármestere. Azt 
mondta, terveik szerint egy te-
lekegységre kevesebb lakás épít-
hető majd meg, így csökkenten-

dő a zsúfoltságot. A feltételeknek 
megfelelő, élhető udvarokkal ter-
vezett társasházépítések kaphat-
nak majd engedélyt, vitás esetek-
ben pedig a jövőben egy terve-
zőkből álló helyi tervtanács segíti 
a döntésben a város főépítészét.
Változatlan feltételekkel és kiki-
áltási áron új, nyílt versenytár-
gyalást indít a volt SZTK Rákóczi 
utcai épületére az önkormány-
zat – erről is döntött a testület.  
– Az első, júniusi versenytárgya-
láson nem volt jelentkező. Úgy 
gondoljuk, hogy – bár lehetne 
engedni az árból –, nem kíván-
juk olcsóbban eladni az épületet 
– mondta el Süli János. A rend-
kívüli ülésen hét zártkerti ingat-
lan belterületté nyilvánításához 
is hozzájárult az önkormányzat 
a tulajdonosok kérelmére, támo-
gatva azt a célt, hogy minél több 
építési telket alakíthassanak ki a 
vácikai városrészben.
Zárt ülésen véleményezte a tes-
tület a Tolna Megyei Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézmény Gazdag Erzsi Általá-
nos Iskolája és Kollégiuma intéz-
ményvezetői pályázatát. Az in-
tézményt működtető paksi ön-
kormányzat támogatta a jelenlegi 
vezető, Péri Csilla Andrea pályá-
zatát.

Dallos Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Kaposvárra látogatott az önkor-
mányzat turisztikai és városmar-
keting-bizottsága, ahol az ottani 
szakbizottság tagjaival találkoz-
tak. A tapasztalatcserén túl a jö-
vőbeni közös munkáról is egyez-
tettek.
Évek óta jól működő szakmai 
kapcsolatot ápol Paks Kaposvár-
ral a turizmus terén. Ez most to-
vább bővült a a helyi turisztikáért 
és városmarketing-tevékenysé-
gért felelős két szakbizottság kö-
zötti kapcsolatfelvétellel. A Pak-
son májusban megalakult grémi-
um tagjai június végén látogattak 
Somogy megye székhelyére.
– Szokták mondani, hogy a leg-
jobbaktól kell tanulni. Kaposvá-
ron láttuk, milyen háttérmun-
ka szükséges a látványos ered-

ményekhez. Fontos tapasztalat, 
hogy alulról építkező, a civilszer-
vezetekkel együttműködő, ko-
moly szakmai szervezetre épü-
lő bizottság tud csak jól dolgoz-
ni – mondta el Kovács Sándor, a 
paksi bizottság elnöke. – Fontos 
az is, hogy egységes turisztikai 
és városmarketing-koncepció-
val rendelkezzünk, és együttmű-
ködjünk a helyi civilek mellett 
a vállalkozókkal és az önkor-
mányzattal is. Azt is láttuk, hogy 
szakemberek bevonásával lehet 
jó koncepciót kialakítani.
Czink Dóra turisztikai referens, 
a bizottság referense hozzáfűz-
te: – Az, hogy Kaposváron épp 
Rippl-Rónai József köré épül a 
városmarketing, alapos kutatá-
sokon alapuló, komplex kon-

cepció eredménye. Pakson is 
a szakemberekkel és a város-
lakókkal közösen kell dönteni 
minderről. Lehet, hogy itt nem 
egy személy köré építkezünk 
majd, hanem visszanyúlunk a 
gasztronómiai hagyományok-
hoz, a város történelméhez vagy 
a Dunához.
Kovács Sándor arról is beszélt: 
bizottságuk volt az első, amely 
úgy gondolta, hogy megtölti tar-
talommal a Paks és Kaposvár 
között megszületett együttmű-
ködési megállapodást.
– Komoly lehetőségeket látok a 
paksi turizmus fellendítésében. 
A horgászturizmus terén felvesz-
szük a kapcsolatot a paksi egye-
sületekkel, és fontos állomás le-
het, ha majd megállnak Paksnál 

a Dunán közlekedő turistaha-
jók – tette hozzá Kovács Sándor, 
aki szerint meg kellene vizsgál-
ni, mennyire megfelelő rendez-
vényhelyszín a Duna-korzó és 
újragondolná a tervezett vízi-
színpad-projektet is. Véleménye 
szerint egy egyszerűbb, jóval ol-
csóbb vízi színpad és egy külön 
nemzetközi hajókikötő megfele-
lőbb lenne Paksnak.
A két város közötti kapcso-
lat szeptemberben a kaposvá-
ri szakemberek látogatásával 
folytatódik, akkor már a konk-
rét közös munkáról döntenek. A 
turisztikai és városmarketing-bi-
zottság további szakmai kapcso-
latfelvételeket is tervez a régió-
ban.

-dallos-

Kaposvárral cseréltek tapasztalatot

Bármely egyszerű probléma megoldhatat-
lanná fejleszthető, ha eleget töprengünk raj-
ta. Ezt a Woody Allen-idézetet tette ki iro-
dája falára Badics Istvánné, mert azt tartja, 
hogy a problémákat a lehető leggyorsabban 
és leghatékonyabban kell megoldani. A szo-
ciális osztály vezetője vehette át idén a pol-
gármesteri hivatalban dolgozók elismeré-
sére alapított, kétévente adományozható 
Deák Ferenc-díjat. Badics Istvánné a szo-
ciális szférában három évtizede, a közigaz-
gatásban huszonöt éve dolgozik. Éva ápoló-
nőnek tanult, majd a szekszárdi kórházban 
helyezkedett el, aztán Tolnán volt körzeti 
ápolónő. Házasságkötése révén került Paks-
ra, az egészségügyben nem talált munka-
lehetőséget, viszont hallott róla, hogy ép-
pen megüresedett a városi vezető gondozó 
poszt. Bár fogalma sem volt arról, hogy ez a 
feladatkör mit takar, és neki való-e, megpá-
lyázta az állást, és elnyerte. A házi gondozás-
sal és az idősek klubja szervezésével kapcso-
latos feladatainak ellátása során hamar meg-
tapasztalta, hogy nem feltétlenül kell kötszer 
vagy injekció ahhoz, hogy segítsen az embe-
reknek, és szerte is foszlott minden korábbi 
aggodalma. Persze az egészségügyben szer-
zett tapasztalataira nagyban tudott támasz-
kodni, sőt alapjában véve hasonló képessé-
gekre volt itt is szüksége: türelemre és empá-
tiára. Köztisztviselői pályafutását 1991-ben 
a polgármesteri hivatal egészségügyi és szo-

ciális osztályán kezdte szociális ügyintéző-
ként. Kiemelkedően végezte munkáját, és 
ha kellett, informatikai feladatokban, a jog-
szabályok értelmezésében is mindig segítsé-
gére volt kollégáinak. Később helyettes osz-
tályvezetőként a vezetői feladatokat is meg-
ismerhette, így nem jött zavarba, amikor 
elődje, Csikai Gyuláné nyugállományba vo-
nulása után ideiglenesen megbízták az osz-
tály irányításával, egy évvel később pedig, 
2006 őszén kinevezték az élére. Az ehhez 
szükséges felsősokú végzettséget még 2000-
ben megszerezte, általános szociális munkás 
szakon végzett. 
Ha valaki vezetőként kap elismerést, az a 
kollektíva munkáját is minősíti, amelynek 
az élén áll, mondja. – A szociális osztályon 
heten dolgozunk, kiváló a csapat, mindenki 
tudja a dolgát – összegzett. Ahogy fogalma-
zott, majdnem leesett a székről, amikor be-
jelentették a testületi ülésen, hogy neki ítél-
ték a Deák-díjat. Később megtudta, hogy a 
fél hivatal aláírta a felterjesztést. Ezek után 
mondja valaki, hogy a Paksi Polgármeste-
ri Hivatal nem tud titkot tartani, jegyezte 
meg nevetve. Évát jó érzéssel tölti el, ha ér-
demben tud segíteni a rászorulóknak, per-
sze előfordul, hogy erre nem ad semmilyen 
lehetőséget a szociális ellátórendszer, s csu-
pán annyit tehet, hogy legalább meghallgat-
ja az ügyfelet. Ilyenkor mindig Assisi Szent 
Ferenc gondolatai jutnak eszébe, miszerint: 

„ne az igazamat keressem, inkább vigasztal-
jak, ne engedelmességet kívánjak, inkább 
megértsek, ne a tiszteletet várjam, inkább 
szeressek… Mert csak ha átadjuk magun-
kat, akkor gyógyítunk, csak ha meghallga-
tunk, akkor vigasztalunk…”

Kohl Gyöngyi

Badics Istvánné kapta a Deák Ferenc-díjat
Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Befejeződött a csámpai közössé-
gi házig vezető kerékpárút kivite-
lezése. A Paks határától a telepü-
lésrészig vezető kerékpárutat még 
2013-ban adták át, most a másik 
oldalon, a hatos úti átvezetésé-
től a közösségi házig folytatták az 
építést. A projektben a buszmeg-
állókhoz vezető térköves járdák 
is elkészültek. A munkálatokat a 
Microcenter Paks K�. végezte, az 
összköltség 10,5 millió forint volt, 
amit az önkormányzat saját for-
rásból biztosított.                       -efgé-

Számos tanintézmény megszépül a nyáron

Hosszabb lett
a kerékpárút

Már felállványozták a Deák iskola 
alsó tagozatának régi épületét, el-
indult a külső felújítás. A szünidő 
alatt valamennyi önkormányza-
ti oktatási intézményben dolgoz-
nak majd a DC Dunakom Plusz 
K�. munkatársai.
Bár 2017 januárjától minden ön-
kormányzati oktatási intézmény 
fenntartása és működtetése az 
államhoz kerül, a város önkor-
mányzata továbbra is feladatának 
tekinti az eddig megszokott ma-
gas színvonal biztosítását a pak-

si tanulóknak. Az iskolák, óvo-
dák épületeinek nyári nagykar-
bantartására mintegy 80 millió, 
intézményei tisztasági festésé-
re több mint húszmillió forintot 
biztosít. Az elvégzendő munkák-
ra a közszolgáltatást végző DC 
Dunakom Plusz K�. képviselő-
jéből, az önkormányzat műsza-
ki osztályának munkatársaiból 
és az intézmények vezetőiből álló 
csoport tett javaslatot, �gyelem-
mel a korábbi években elkezdett 
felújítási ütemtervre. A szüksé-

ges forrás biztosításáról a képvi-
selő-testület döntött a költségve-
tés elfogadásakor.
A nyári felújítás a Deák és a II. 
Rákóczi iskolában kezdődött. 
Előbbi intézménynél a helyi vé-
delem alatt álló Dózsa György 
úti épületrészt az eredetihez 
hűen újítják fel: itt szigetelnek, 
nyílászárót és ereszdeszkázatot 
cserélnek a 23 millió forintos 
külső homlokzatmegújítás kere-
tében. Emellett újabb beépített 
szekrények korszerűsödnek a 

felső tagozatos épületben, a tor-
nateremben pedig a belső ajtó-
kat cserélik.
A II. Rákóczi iskolában is dol-
goznak már a szakemberek: 
mintegy 12 millió forintból új li-
nóleumburkolatot és ajtókat kap 
három épületszárny. A lakótele-
pi iskolában rövidesen a tornate-
rem felújítása is elindul, tao-s pá-
lyázat és önkormányzati hozzá-
járulás felhasználásával a terem 
padlózata korszerűsödik, a mun-
kálatok a tervek szerint 4-5 hétig 
tartanak majd.
A Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
umban és a Bezerédj Általános 
Iskolában, valamint a Paksi Be-
nedek Elek Óvoda tagóvodáiban 
a több éve elfogadott ütemterv 
szerint többek között a padlóbur-
kolatok felújítása folytatódik, 
csakúgy, mint a Deákban. A kö-
zépiskolában a földszinti belső aj-
tók cseréjére mintegy 4,6 millió 
forintot fordítanak. A Mesevár 
és a Kishegyi úti tagóvodában az 
udvari burkolatok egy része szé-
pül meg közel 17 millió forintból. 
A Paksi Napsugár Óvoda tagóvo-
dáiban a szükséges javítási, kar-
bantartási munkák mellett kódos 
beléptető készül. A nyárra terve-
zett nagykarbantartási munkála-
tokkal a tervek szerint a szeptem-
beri tanévkezdésre minden okta-
tási intézményben végeznek.

Dallos Sz.

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Atomerőmű

Élményekkel és tudással is gazdagodtak

MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt.

További információ:      
www.mvmpaks2.hu

www.facebook.com/MVMPaks2

Atom�zikusok nem lettek ugyan, de sok él-
ménnyel és tudással gazdagodva búcsúztak 
el a gyerekek az Atomenergetikai Múzeum 
június végén záródó táborától. Bán Bence, a 
kalocsai Eperföldi Általános Iskola hetedikes 
diákja vidáman és készséggel mesélt tapasz-
talatairól. Nem titkolta, a táborba azért jött 
örömmel, mert vonzó volt a balatoni kirán-
dulás és a többi tervezett program. – Most lát-
tam először a Balatont. Voltunk a veszprémi 

állatkertben, strandolni, a Paksi Képtárban és 
sokat tanultunk itt a múzeumban – sorolta. – 
Atom�zikusnak még nem nevezném magun-
kat, de az atomerőműről most már jóval töb-
bet tudok, mint régen, korábban csak annyit 
tudtam, hogy itt van, uránnal működik, innen 
kapjuk az áramot – mesélte.
Bolvári Anna, aki a kalocsai Belvárosi Általá-
nos Iskola 13 éves tanulója, arról mesélt, hogy 
faddiakkal volt egy szobában, akikkel nagyon 

jó barátságot kötöttek. – Biztosan lesz folyta-
tás – jegyezte meg. Mesélt arról is, hogy járt 
már egyszer a múzeumban, de most sok-
kal több mindent láttak. A diákok a tábor-
ban töltött idő alatt tanultakról játékos formá-
ban számot is adnak minden évben, két csa-
patba szerveződve. A Protonok és Neutronok 
idén nem bírtak egymással, a tábor történeté-
ben először döntetlennel végződött a verseny, 
aminek örömére búcsúzás előtt elfogyasztot-
ták a győzteseket illető tortákat.
– Igyekszünk változatos programot összeállí-
tani úgy, hogy legyen benne szórakoztató és 
érdekes, ugyanakkor át tudjuk adni azokat az 
atomerőművel és működésével kapcsolatos 
információkat, amiket fontosnak tartunk – 
fejtette ki a múzeum vezetője, Enyedi Berna-
dett. Azt mondta, örülnek, ha ezt úgy sikerül 
ötvözni, hogy a gyerekek jól érzik magukat, s 
közben sokat tanulnak. Ez a korosztály még 
szereti a játékos feladatokat, de már nyitott és 
érdeklődő a tudományos kérdésekre is – fűzte 
hozzá. A múzeumpedagógiai programba szo-
rosan illeszkedő esemény valójában egy juta-
lomtábor, ahová a TEIT-települések iskoláiból 
azokat a diákokat hívták meg, akik tanulmá-
nyi eredményükkel, közösségépítő munká-
jukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak a 
tanév során.                                                  -vida-

Kalocsa vitt mindent az első 
TEIT Családi Sportnapon, meg-
nyerték a futballbajnokságot és 
a főzőversenyt is. A programot 
Gerjenben rendezték a Társadal-
mi Ellenőrző, Információs és Te-
lepülésfejlesztési Társuláshoz tar-
tozó tizenhárom település rész-
vételével. A gyerekeket rengeteg 
izgalmas játék és feladat várta, 
de a felnőttek sem tétlenkedhet-
tek, a már említett főzőversenyen 
és labdarúgókupán tehették pró-
bára tehetségüket. Ám a családi 

sportnap elsősorban nem is a ver-
sengést, hanem az ismeretségek 
elmélyítését szolgálta. A Béres 
Alexandra által vezetett bemele-
gítést megelőzően a házigazda te-
lepülés polgármestere, Romhányi 
Károly köszöntötte a vendégeket, 
majd Gáncs István, a szervezet 
alelnöke beszélt arról, hogy fon-
tos a közösség összekovácsolása, 
mert az utóbbi másfél-két évben 
alaptalan vádak, támadások sora 
érte őket. Mint kifejtette, egyes 
települések szeretnének minden-

áron bekerülni a társulásba, vagy 
ha ez nem sikerül, ellehetetlení-
teni azt. Emlékeztetett rá, hogy a 
TEIT 1992-ben alakult, azóta egy 
sor vívmányt harcolt ki az atom-
erőmű 12 kilométeres körzetében 
élők számára, amit szeretnének 
megőrizni. Mint hangsúlyozta, 
a világ többi nukleáris létesítmé-
nyének környezetében élők is él-
veznek előnyöket, ezt szeretnék 
biztosítani továbbra is. Az egy-
begyűltek �gyelmét felhívta arra, 
hogy milyen sok infrastrukturális 

fejlesztés zajlott a településeken 
az elmúlt több mint húsz éven.  
– Tartsunk össze, legyünk büsz-
kék arra, hogy idetartozunk – 
húzta alá.
A gerjeni Gödrökben felállí-
tott színpadon a Duna Bács-Kis-
kun megyei oldalán fekvő TEIT-
települések művészeti csoportjai 
adtak műsort. A családi sport-
napon a társulás partnerei, azaz 
az RHK K�. és az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. képviselői is ott 
voltak egy-egy standdal.            -vt-

Először rendeztek családi sportnapot 

Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök
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Úgy törődni a betegekkel, ahogy azt a helyük-
ben ő is várná: empátiával és hozzáértéssel. 
Ezt tartja munkájában mindenkor szem előtt 
Treszl Edina, akit az egészségügyben dolgo-
zók elismerésére alapított Pongrácz Sándor-
díjjal tüntetett ki a város. Edinának nem oko-
zott fejtörést, hogy merre tanuljon tovább az 
általános iskola után. Ahogy mondja, már 
gyermekként rendre segítő helyzetekben talál-

ta magát, és mindig olyan szakkörökön, fog-
lalkozásokon vett részt szívesen, amelyek fó-
kuszában a segítségnyújtás állt, tehát nem volt 
kérdés, hogy az egészségügyi pályát választja. 
A szakközépiskola elvégzése után a paksi ren-
delőintézetben kezdett dolgozni, majd házi-
orvosi praxisban munkálkodott dr. Baranyai 
Ilona mellett. Eközben szerezte meg a körze-
ti közösségi szakápoló képzettséget, s amikor 
lehetősége adódott arra, hogy az egészségügyi 
ellátórendszerben új elemként megjelent házi 
szakápolási szolgálatot vezesse, nem habozott.  
Komoly kihívás volt ugyan, de egyrészt éppen 
ezért volt vonzó számára a lehetőség, más-
részt azért, mert a kötetlen munkaidővel lehe-
tővé vált, hogy visszaüljön az iskolapadba. Ezt 
meg is tette, és diplomás ápoló végzettséget 
szerzett. Amikor az ellátás kikerült az önkor-
mányzat égisze alól, saját vállalkozásban vitte 
tovább az otthonápolást négy kollégával. Sike-
res pályázatok révén újabb és újabb földrajzi 
területek ellátására kötött szerződést az OEP-
pel, s ma 19 munkatársával 19 településen lát-
ja el a betegeket. 
Ahogy a méltatásban elhangzott, az ottho-
ni szakápolás az egészségügyi ellátórendszer 
struktúrájába illeszkedő olyan szolgáltatá-
si forma, aminek keretében a kezelőorvos ál-
tal javasolt ellátást a beteg otthonában nyújt-
ják szakképzett ápolók, terapeuták. Ez le-

het logopédia, �zioterápia, gyógytorna vagy 
szakápolás, Edinának utóbbin belül a króni-
kus sebellátás a szakterülete. – Ez egy kórhá-
zi ellátást kiváltó szolgáltatás, amit igen szigo-
rú szabályok mentén végzünk – mondja Edi-
na. A szakmai irányítás mellett gondot fordít 
a betegekkel való találkozásra is, ami szüksé-
ges a bizalom kialakulásához és az ellátás leg-
megfelelőbb menetének meghatározásához. 
Néhány éve a tevékenységi kört kibővítették 
az otthoni hospice-ellátással, ami az otthon-
ápolás olyan speciális területe, ahol nem csak 
testi, �zikai, hanem lelki segítséget is nyújta-
nak a betegeknek. Az ehhez szükséges kép-
zéseket munkatársaival együtt elvégezték. 
Treszl Edina februárban felkérést kapott arra, 
hogy legyen a paksi Életfa Idősek Otthona 
és Gondozóháza intézetvezető ápolója, ami 
nagy elismerés volt számára. – A két mun-
kakört párhuzamosan ellátni csak komoly 
logisztikával lehet, de működik. Az új feladat 
megint csak nagyon érdekes, sokrétű és izgal-
mas, s én szeretnék ebben is éppen olyan ma-
gas színvonalon teljesíteni, mint a másik mun-
kámban – fogalmazott. Hozzátette, hogy a 
Pongrácz Sándor-díj kollégáinak is szól, visz-
szajelzés arról, hogy szükség van az otthon-
ápolásra, ami nagy felelősséggel járó munka, 
ezért naprakész, igen magas szintű szakmai 
tudást, elhivatottságot követel.             Kohl Gy.

Pongrácz Sándor-díjas lett Treszl Edina

Nagyné Lakos Mária matematika–�zika sza-
kos tanár vehette át idén az ESZI-gyűrűt az 
Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 
pedagógusnapi ünnepségén. A díjazott 1998-
tól dolgozik az iskolában, oktatómunkája fo-
lyamatosan magas színvonalú, tanítványai 
szeretik, tisztelik. A �zika népszerűsítésének 
elkötelezett híve, tanóráin az elméleti isme-
retek átadása mellett időt fordít �zikai kísér-
letek bemutatására, a különböző érdekes je-
lenségek szemléltetésére is. Minden évfolya-
mon lelkes híveket szerez a csillagászatnak és 
a nukleáris �zikának. Meghívására hozta el 
az iskolába a szegedi Partiscum Csillagásza-
ti Egyesület a mobil planetáriumot, évente ki-
rándulást szervez a diákoknak a Csodák Pa-
lotájába és az Elektrotechnikai Múzeumba, 
valamint rendszeresen elviszi őket a helyi rá-
dióba. A tehetséggondozásra és a felzárkózta-
tásra egyaránt nagy gondot fordít. Országos 
�zikaversenyeken több kiváló tanítványa el-
ért már sikereket. Hosszú évek óta vezeti az 
ESZI �zikaszakkörét, diákjaival számtalan-

szor részt vett különböző, �zikát népszerűsí-
tő bemutatókon az iskolában és azon kívül is. 
Nagyné Lakos Mária nevéhez fűződik a nép-
szerű Játékos Atom�zika elnevezésű vetél-
kedő. Aktív tagja a Szilárd Leó országos �zi-
kaverseny szervezőbizottságának. 2007-ben 
Ericsson-díjat kapott a matematika és �zika 
népszerűsítéséért, a Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért Alapítvány díjazottja, állt a méltatásban. 
Az ESZI-gyűrűt az ESZI Szakképzéséért Ala-
pítvány hozta létre 2005-ben, adományozó-
ja az ESZI Intézményfenntartó és Működte-
tő Alapítvány. A díjjal az iskola kiemelkedő 
pedagógiai, tanári, oktatói munkát végző kol-
légáit ismerik el, akik példamutató magatar-
tásukkal, munkafegyelmükkel és természe-
tesen az ESZI-ért végzett tevékenységükkel 
nagymértékben hozzájárulnak az intézmény 
sikeres működéséhez. A tizennégy karátos 
aranyból készült gyűrűn az ESZI felirat olvas-
ható, belső oldalán pedig a kitüntetett neve és 
az adományozás éve szerepel.             

-gyöngy-

Átadták az ESZI-gyűrűt
Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal

 Paksi Hírnök, 2016. július 8. n 7



A 24. alkalommal megrendezett Nemzetkö-
zi Gastroblues Fesztiválról Kozma Győző írt 
szakértő beszámolót a Paksi Hírnöknek.

A címbéli első megállapítás és titulus tulaj-
donképpen egy ismert lap zenei szakírójá-
nak véleményéhez kapcsolódik, aki a Pakson 
fellépő angol Joanne Shaw Taylort a minősé-
gi zenét nyújtó kivételes hangszeresek tábo-
rának tagjai közé helyezte. A második meg-
állapítás viszont azokhoz az együttesekhez 
és előadókhoz kapcsolódik, akik már az első 
fesztiválon vagy a ’90-es években is felléptek 
Pakson, aztán többször jöttek, néha szünetel-
tették működésüket, talán meg is szűntek egy 
időre. Mellettük az idei fesztiválra olyan zenei 
nagyságok is érkeztek, akiknek még nem volt 
koncertjük a rendezvényen. 
A korábban remekül működő felépítés-
be nem kellett belenyúlni, a klubkoncertek 
programjában elsőként paksi vagy Paksról el-
származott fellépők játszottak szokás szerint, a 
fesztivál három fő napján pedig nemzetközivé 
vált a klubrendezvény. Egyre inkább beválik 
az ún. kisszínpad, ahol az átszerelési szüne-
tekben minden zenész hozzáférhet egy rö-
vid produkcióhoz az ESZI-sportcsarnokban. 
Benkő Zsolt gitáros a házigazda szerepében 

hiba nélkül vezényelte a színpad program-
ját, hol Cli� Moore volt a partner, hol a so-
kat fejlődött paksi Pintér Petrának adta át a 
színpadot, de láthattuk azt is, ahogy önzet-
lenül varázsolta az aláfestő motívumokat az 
ország jelenleg leg�atalabb bluesgitárosa, Fe-
hér Ádám improvizációi alá. Zsolt emellett 
a templomi koncerten a közönségkedvenc 
Cli� Moore-ral is játszott, és egy folk-blues 
alapra helyezett improvizációval nyújtott 
emlékezeteset. 
Amúgy ez volt a 24. fesztivál a sorban. Gár-
dai György és �a, Gárdai Ádám, aki mostan-
ra már átvette a szervezői feladatok többségét, 
előzetesen elmondta, hogy már a negyedszá-
zados jubileum foglalkoztatja, és egy egész he-
tes ünnepben gondolkodnak, mikor is min-
den napra egy neves fellépő köré építenék a 
zenei programot. Ez a terv, kikotyogtam, ta-
lán nem árultam el nagy titkot. Kiderült az is, 
hogy idén éppen ezért nem is gondolkodtak 
világsztár meghívásán. Aztán fordult egyet 
a kerék, bekerült a nevek közé Walter Trout, 
majd Joanne Shaw Taylor.  
Walter a Canned Heat zenekarral került a köz-
tudatba, és a múlt század ’70-es éveiben már 
ismert zenész volt. Csatlakozott John Mayall 
együtteséhez, és a ’80-as években többször fel-

lépett Magyarországon is. A BBC 1993-ban a 
világ húsz legjobb gitárosának listáján előke-
lő helyre rangsorolta. Összesen 22 saját leme-
ze jelent meg. Nemrég szervátültetésen esett 
át, súlyos betegségéből gyógyult fel, és �ával 
egy zenekarban játszva emlékezetes koncertet 
adott a paksi fesztiválon. 
Kezdünk hozzászokni, hogy az Egyesült Ki-
rályságból évről évre kiváló női előadók, gi-
táros lányok érkeznek a fesztiválra. Joanne 
Shaw Taylor a világ legnagyobb fesztiválján, a 
Glastonburyn lépett fel a paksi előtt, majd ro-
hant is, hogy a következő nap a világ egyik leg-
jobbja, Joe Bonamassa zenekarával szerepel-
jen. 16 évesen Dave Stewart vitte el magával 
turnézni, aztán nem volt megállás. Brit Blues 
Nívódíjat nyert két egymást követő évben is 
mint a legjobb előadó és szövegíró. 2012-ben 
az angol királynő gyémántjubileumi ünnepi 
koncertjén szólózott Annie Lennox zeneka-
rának felkérésére a Buckingham palota előtt. 
Stevie Wonder agyba-főbe dicsérte. Idén au-
gusztustól Glenn Hughes zenekarához csat-
lakozik. Szeptemberben jelenik meg legújabb 
önálló lemeze, melynek dalaiból Pakson is be-
mutatott párat. Igazi színpadi jelenség, hosz-
szú szőke haja lobog, miközben veszettül szó-
lózik, és még jól is énekel.                                 Ü

Gitáros istenek és legendák 
a Gastroblues Fesztiválon

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Ü Az evangélikus templom kon-
certjeinek bevételét a főszervező 
Gárdai család évek óta hagyomá-
nyosan kárpátaljai testvérváro-
sunk, Visk magyar óvodájá-
nak újjáépítésére és fenntartá-
sára fordítja. Idén a fellépésre 
Shaun Booker és Sean Carney 
érkezett Amerikából. Shaun a 
szüleitől szívta magába a zene 
szeretetét. Lelkipásztor édesap-
ja hároméves korától rendszere-
sen vitte magával templomi szer-
tartásokra gospeleket énekelni, 
templomi kórusokban szerepelni. 
A színesbőrű énekesnő pontosan 
tudta, mi a feladata a paksi evan-
gélikus templomban. Gyönyö-
rű gospelgyűjteményt varázsolt 
elő erős érzelmi töltéssel, plasz-
tikus �nomsággal, a csúcsponto-
kon zengő, hatalmas erejű hang-
ja bizony könnyeket csalt a sze-
mekbe. 
A templomban, az ESZI-csar-
nokban és szabadtéren is fel-
lépett Veronica Sbergia a Red 
Wine Serenaders zenekarral. A 
tüneményes olasz hölgy az ujja 
köré csavarta a közönséget, ti-
pikusan mediterrán, vidám és 
közvetlen hangulatú koncertet 
adott. Amúgy a hölgyek ebben 

az évben is alaposan kitettek 
magukért. Klenk Réka hangja 
szárnyalt a templomi koncerten, 
Pleszkán Écska még az utcán is 
beszállt egy alkalmi zenekarba. 
A mindig feltűnő frizurát hor-
dó �atal lány az egyik legtöb-
bet fellépő szereplője volt a fesz-
tiválnak. 
A rendezvény leghosszabb kon-
certjét Little G. Weevil, Ripo� 
Raskolnikov, Big Daddy Wil-
son és Ian Siegal adta. A négy gi-

tármágus először egyenként le-
nyomta a saját műsorát, majd 
egy felemelő, együttes jammelés 
vette kezdetét. A kiváló zenészek 
hajnalig játszottak magyar kísé-
rőikkel. 
A címben említett legendák kö-
zül először Varga János csatlako-
zott a pénteki nyitónapon az Is-
merős Arcok hagyományosan 
erős programjához. A Magyar 
Atomot már nagyon vártuk, Tát-
rai Tibor, Solti János, Tóth Já-

nos Rudolf, Zsoldos Tamás idő-
utazást jelentő ütős műsora után 
Tibusz átsorolt a Skorpióba és 
kezdődött az újabb időutazás 
egy újabb legendával. A legen-
dák fellépését hagyományosan 
a szabadtéri programokra időzí-
tik. Török Ádám és a Mini körül 
vibrált a levegő, a Tűzkerék a szo-
kott magas színvonalat hozta. Ők 
a Gastroblues fesztiválon legtöb-
bet fellépő zenekar. 
A fesztivál szabadtéri koncertjein 
is felléptek paksiak, a BeatBack és 
az amatőrfesztivál-díjas Pagony. 
Még soha nem volt olyan hatal-
mas az érdeklődés, mint ezen a 
vasárnapon, különösen a legen-
dás P. Mobil együttes koncert-
jén. A korábban sokat betegeske-
dő Schuster Lóri láthatóan jó for-
mában vezényelte �atal csapatát, 
óriási hangulat volt, zajos sikerrel 
zárult a rendezvény. 
Negyedszázados lesz a feszti-
vál jövőre. A világ egy év alatt is 
hatalmasat változhat minden-
hol, itthon Pakson is. A szerve-
zők már mozgolódnak, optimis-
ták. A rajongók, mi, a blues ked-
velői pedig reménykedünk, hogy 
a fesztivál jövőre lesz a legjobb. 
Így legyen!               Kozma Győző

Nem lehetett könnyű az elsőségért küzde-
niük a csapatoknak a Gastroblues Feszti-
vál hagyományos labdarúgó-bajnokságán, 
ugyanis a pályát és környékét teljesen be-
lengte a főzőverseny ételeinek illata. Két 
meccs között kaptuk mikrofonvégre a kéz-
divásárhelyi csapat egyik tagját, Boros An-
talt, aki elmondta, hogy második alkalom-
mal van itt a városi csapattal, remek a han-
gulat, a zenei kínálat nemkülönben, s mivel 
tavalyról már volt tapasztalatuk, a gasztro-
nómiai kihívásra is kellőképpen felkészül-
tek, őzpörköltet tálaltak rókagombás már-
tással, ami bronzminősítést kapott. A Du-
nakömlődi Borbarát Kör több bográcsban 
készítette a kínálnivalót. Az egyikben az el-
maradhatatlan dunakömlődi halászlé ro-
tyogott, itt a főszakács az idei dunakömlődi 
halfőzőverseny bajnoka, Heiszler István 
volt, a másik kettőben pedig marhagu-
lyás, illetve pontypaprikás készült, előb-
bi Hanuszka Sándor, utóbbi Fritz János 
receptje szerint, sorolta a civilszervezet 
elnöke, Lisztmayer István. Arról is beszá-
molt, hogy a halászlé soha nem hiányoz-

hat a repertoárból, mellé választanak évről 
évre más-más étkeket. A jókedvű délelőtt-
re leginkább az vonzza őket, hogy hoz-
zájárulhatnak a viski óvoda támogatásá-
hoz, és nemcsak mint ételkínálók, hanem 
maguk is vásárolnak kóstolójegyeket. A 
dunakömlődi borbarátok ételeit megízlel-
ni valóban érdemes volt, mert mindhárom 
aranyminősítést kapott. Nem messze tőlük 
vert sátrat a Györkönyből érkezett társaság, 
amely szintén a közönségnap visszatérő 
résztvevője, mert ez egy jó lehetőség arra, 
hogy bemutassák a települést, ízelítőt ad-
janak ételeikből, italaikból, mondta el kép-
viseletükben Kuti Imréné. Az idén a sárga-
barack volt náluk a főszereplő, a zamatos 
gyümölcs megjelent önmagában, pálinka-
ként és 100%-os gyümölcslé formájában 
egyaránt, de györkönyi borok is kerülhet-
tek a poharakba, valamint kínáltak szalá-
mis falatkákat, fánkot, és azt is megmutat-
ták, milyen ínycsiklandó marhapörköltet 
tudnak készíteni. Az eredményhirdetésen 
kiderült, hogy aranyminősítésre érdeme-
set. A korábbi években egyébként a hagyo-

mányos györkönyi ételek közül megjelent 
kínálatukban például a töltött káposzta, 
amit nem rizzsel, hanem búzadarával ké-
szítenek és a salzbrezelt is kóstoltatták már 
a rendezvényen, amivel akkor a borkor-
csolyák kategóriájában különdíjat nyer-
tek. A györkönyiektől egy kőhajításnyira 
egész birkát sütött nyársra húzva, parázson 
a Kézdivásárhelyről érkezett For You elne-
vezésű formáció, a fenséges sült lett a kö-
zönségdíjas 317 kóstolójeggyel és egyben a 
zsűri különdíját is elnyerték. A Kovács Já-
nos Venesz-díjas mesterszakács elnököl-
te zsűri összesen 13 arany-, 4 ezüst- és 9 
bronzminősítést osztott ki. A legjobb éte-
lek között is a legjobb volt, azaz a legtöbb 
pontot kapta Farkasdi Sándor diszkoszban 
sült báránya, a hatos élmezőnyben szere-
pelt még az ételek között zablisztes pogá-
csa, túrófánk, dunakömlődi pontypapri-
kás, babgulyás és cukkinis lecsó, utóbbit 
Török Ádám készítette. A fesztiválfoci-
ra nevezett csapatok közül a paksi önkor-
mányzaté szerepelt a legeredményesebben.                                                 

Kohl Gy.
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TelePaks Televízió
az interneten is

Online adás: www.paksihirnok.hu

Nézze a TelePaks műsorát
számítógépen,

okostelefonon, táblagépen,
vagy akár SmartTV-n!

P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S  

A „Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány”
Kuratóriuma közzéteszi a 2016. évi 

pályázati feltételeit.

Az alapítvány célja:
- Hogy elismerje és ösztönözze azoknak a diákoknak a teljesítményét, akik az általános iskola 5. 

osztályától az első diploma megszerzéséig, az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmányi munka és 
a sport területén kimagasló eredményt értek el. 

- Elismerje a velük foglalkozó felnőttek eredményes tehetséggondozó munkáját.
- A kiváló eredményt elért � atalok részére felsőfokú tanulmányuk folytatásához ösztöndíjat biztosítson.

Pályázatot nyújthatnak be:
- Azok a diákok, (egyénileg vagy csoportban) akik az általános iskola 5. osztályától az első diploma 

megszerzéséig tartó idő valamely szakában paksi iskolában végzik tanulmányaikat, vagy állandó 
lakhelyük Paks.

- Azok a felnőttek, (egyénileg vagy csoportban) akik alapfeladatukon felül eredményes te hetség-
gondozó tevékenységet folytatnak paksi � atalok körében.

Felnőtt díjazására munkáltató is nyújthat be pályázatot.

Pályázni lehet:
- Szakmai és tanulmányi teljesítménnyel, amely bizonyítja a pályázó eredményességét, tehetségét.
- Megyei, regionális és nem központi szervezésű országos tanulmányi versenyen elért 1. helyezéssel.
- A központi szervezésű (valamely minisztérium, hatóság, Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által 

szervezett) országos tanulmányi versenyeken az első 15 helyezés valamelyikének elérésével.
- Valamennyi művészeti ágban egyéni és csoportos alkotással; koncerteken, előadásokon, fellépéseken, 

irodalmi pályázatokon elért eredményekkel.
- Az országos szakszövetségek és a Magyar Diáksport Szövetség által szervezett versenyeken elért 1-3. 

helyezéssel (sport kategória esetén).
- Tanulmányi ösztöndíjra az pályázhat, aki tanulmányai során eddig tartósan kiemelkedő eredményt ért 

el és a 2016/2017-os tanévben valamelyik hazai felsőfokú intézmény nappali tagozatán utolsó éves 
hallgató lesz. A pályázó tanulmányi átlagának 4,5 fölött kell lennie a 2015/2016-es tanév mindkét 
félévében.

Pályázat nem nyújtható be, amennyiben a pályázó
- 2013-ban, 2014-ben és 2015-ben ugyanabban a témakörben díjazott volt.
- Levelezős tanulmányi versenyeken elért eredménnyel kíván pályázni.

A pályázatok benyújtásának módja és feltételei:
- A pályázatot írásban, az előírt űrlapon kell benyújtani. 

Az űrlap beszerezhető: Paksi Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkárságán, a Pákolitz István Városi 
Könyvtárban, a Városi Múzeumban, a Csengey Dénes Kulturális Központban, a Paksi Képtárban, a 
Dunakömlődi Faluházban, az oktatási intézményekben, vagy letölthető a www.paks.hu honlapról.

- A hiányosan, illetve pontatlanul kitöltött pályázati adatlapokat, valamint a jelen felhívásnak nem 
megfelelő vagy a benyújtási határidő után beérkezett pályázatokat a kuratórium nem értékeli.

- A pályázat benyújtását követően hiánypótlásra nincs lehetőség, valamint a bíráló bizottság döntésével 
szemben nincs helye fellebbezésnek.

A pályázatnak tartalmaznia kell:
- lásd pályázati űrlap

A pályázat beérkezési határideje: 
2016. szeptember 16. (péntek) 12:00 óra

Benyújtási cím:  
Polgármesteri Hivatal Polgármesteri Titkársága 
Paks, Dózsa Gy u. 55-61.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítást a következő telefonszámon lehet kérni: 

Gutai István 
tel: 20- 519-61-98
Szinger Petra
tel: 75-500-565

A sikeresen pályázókat az elbírálást követően értesítjük és meghívót kapnak a díjkiosztó ünnepségre, amelyre az 
október 23-i ünnepségsorozat keretében kerül sor.

A pályázat eredményét a www.paks.hu honlapon is közzé teszi az alapítvány.

 Dávid József Gutai István
 a kuratórium elnöke a kuratórium titkára

10 n Paksi Hírnök, 2016. július 8.



Óriáskivetítőn követhették �gyelemmel a futballrajongók a Portugália elleni, fordulatokban és gólokban bővelkedő Eb-mérkőzést a Sárgödör 
téren az önkormányzat jóvoltából június 22-én. Ugyanezen a napon Paksról többen csatlakoztak a Menj Ma Mackóban Melózni Mozgalom-
hoz, és a Király Gábor által világszerte híressé tett melegítőnadrágban indultak dolgozni a végül csoportelsőséget hozó mérkőzés napján. 
Fotók: Molnár Gyula, Kövi Gergő és olvasónk.
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Néhány év szünet után, 2014 januárjában 
Hefner Erika hívószavára ismét összever-
buválódtak korábbi tanítványai. Drámajá-
tékra hívta őket, ám szinte azonnal színjáték 
lett belőle, mivel egy hónappal találkozásuk 
után már színpadra is álltak a Csengey-na-
pok keretében, ahol a ház amatőr csoportjai 
mutatkoztak be. Ezután csatlakoztak az idén 
is nagyon sikeres évadot záró Okuláré-pro-
jekthez. Hefner Erika drámapedagógus fon-
tosnak tartja tisztázni, hogy a drámajáték 
igazi vonzereje maga a játék adta szabadság, 
lehetőség az önfejlesztésre, önmagunk és 
társaink értékének felfedezésére. A dráma-
játékhoz nincs szükség közönségre, miköz-
ben a színjáték mások lenyűgözésére szolgá-
ló, társas, nyilvános produkció.
Az Okuláréra visszatérve Erika azt mondja: 
ez egy mindenki számára sokat adó, remek 
ötlet, aminek elindítója Ilyés Lénárd színész. 
Lényege, hogy alkalomról alkalomra felkér-
nek három kortárs drámaírót egy adott téma 
feldolgozására. A 20-25 perces darabokat a 
csatlakozó társulatok felolvasószínház kere-
tében mutatják be egyazon időben. Az Oku-
láré Hefner Erika szerint egyrészt jó a ma-
gyar drámaíróknak, mert ismertséget hoz 
számukra. A résztvevők és a nézők szavaznak 
a legjobb műre, így a győztes a következő al-
kalommal újra lehetőséghez jut. A kezdemé-
nyezés jó a rendezőnek is, mert mindig nehéz 
jó darabot találni, különösen az amatőr tár-
sulatok számára, és jó a színészeknek, mert 
nem kell megtanulni a szöveget, s rendszere-
sen játéklehetőséghez jutnak. 
A paksiak igen sok energiát fektetnek a felké-
szülésbe, és a többi társulattól eltérően nem 

asztalnál ülve olvassák a szerepeket: vannak 
jelzésértékű díszletek, jelmezek, szükség ese-
tén fénye�ektek, és nem ritka, ha egy-egy 
szereplő szinte kívülről fújja a szerepet. Ál-
talában két héttel a bemutató előtt érkeznek 
meg a forgatókönyvek, Erika kiosztja a sze-
repeket, s ha nincs közöttük megfelelő karak-
ter, kerít egyet. Felkérését megtiszteltetésként 
élik meg az érintettek, s többnyire nemcsak 
alkalmi a felbukkanásuk, hanem maradnak a 
társulatnál. A csoport vezetője arra ösztönzi 
tanítványait, hogy bátran vállaljanak a meg-
szokott karaktertől eltérőt, lépjenek ki kom-
fortzónájukból, hiszen ez az igazi kihívás.
Így, az évad végén, visszatekintésre kértük a 
drámapedagógust. Miként elmondta, a né-
zők legtöbbször Gyulai István alakításait lát-
hatták, aki 2006-tól a tanítványa, a Pro Artis 
dráma tanszakának elindítása óta szoros kö-
telék fűzi őket egymáshoz. Tehetségével elbű-
völi a közönséget a legkisebb szerepekben is. 
Többször volt már, hogy egy este mindhárom 
darabban fellépett. Erika hozzátette: István a 
csapat összetartásában, a fellépések szerve-
zésében is nagyszerű partner. Az utóbbi elő-
adások alkalmával Vida Zsolt is szerepet vál-
lalt a rendezésben, a fény- és hangtechnika, 
a háttér összeállításában, a kellék- és jelmez-
használat összehangolásában. 
– Mint minden pedagógusnak, nekem is fon-
tos, hogy legyenek olyan elhivatott tanítvá-
nyaim, akik továbbviszik, fejlesztik az általam 
végzett tevékenységet – vázolta Hefner Erika. 
Arról is beszélt, hogy nagy örömére két tehet-
séges �atal, Csipszer Bettina és Gracza Virág, 
akiknek kötődésük van az általa vezetett sze-
replőgárdához, most a Pesti Magyar Színi-

akadémia hallgatói. Móricz Norbert, az egy-
kori ESZI(n)pados tanítvány pedig, akit a 
munkája Angliába hívott, paksi tartózkodása 
során nagy élvezettel vállal fellépést. Tehetsé-
ge nemcsak a színpadi alakításaiban, de a fo-
tózásban is megnyilvánul.
Arról nem tudnak, hogy máshol vannak-e 
családtagok a szereplők között, de Pakson 
erre is van példa: Tibai Eszter és Csipszer Já-
nos, valamint a lányuk, Csipszer Bettina is 
szerepelt már az Okuláréban. Ugyanabban a 
darabban még nem játszottak, de lehet, hogy 
egyszer sor kerül arra is. Kelemen Ildikó an-
nak idején Adél lányát vitte próbára. Erika 
behívta, hogy ne a folyosón várakozzon – az-
óta lelkes tagja a társulatnak. Nem beszélve 
arról, hogy Erika férje, Vajda Tibor is állan-
dó szereplője az Okulárénak, hiszen mindig 
akad érett fér�szerep…
Hefner Erika színjátszói – összesen har-
mincegyen – az eddigi 11-ből 9-szer csat-
lakoztak a projekthez, azaz 27 darabot mu-
tattak be. A következő feldolgozandó téma a 
kurázsi lesz a következő évad elején. Előtte 
azonban Zalamerenyén egy képzéssel, mű-
helymunkával gazdagított táborban talál-
koznak a csatlakozott csoportok. 
– Szeptemberben pedig megünnepeljük a ma-
gunk drámás módján a Pro Artis drámatan-
szak beindításának tízéves évfordulóját, majd 
kezdődhet az új évad, építő drámafoglalko-
zásokkal, sikeres Okuláré-projektes felolvasó-
színházzal – mondta Hefner Erika. Azt is el-
árulta, nagy öröm lenne, ha volna egy stúdió, 
ahol bármikor próbálhatnak: egy padlás- vagy 
pinceszínház, kis fény- és hangtechnikával.                                                          

-vida-

Felolvasószínház nemcsak színészeknek

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Jó hangulat, reggeli nyüzsgés fogadja az újság-
írót a Soltform Bt. paksi üzletében. Érkeznek a 
kollégák és gyors egymásutánban két szállító is 
új árut hoz. A kis csapat összehangoltan dolgo-
zik, ki a most érkező hűtőszekrényekért megy, ki 
a vevőknek segít megtalálni a megfelelő műsza-
ki cikket. Weisz József a hűtőgépcsere-pályázat 
részleteit mondja el éppen egy vásárlónak. Még 
nem indult el a program, de a tájékoztatás min-
den részletre kiterjed. Az üzletvezető nem igyek-
szik rábeszélni a legdrágább megoldásra, hanem 
a vevő számára legmegfelelőbb darabot, konst-
rukciót ajánlja. Ez nála régi „beidegződés”, ami-
hez korábbi munkahelyén is következetesen ra-
gaszkodott.  – Sokan hiszik, hogy az üzlet a Mű-
szaki P&P utódja. – Józsikám átköltöztetek? – ez 
mindennapos kérdés. – Nincs ezzel semmi gond 
– jegyzi meg hozzátéve, hogy a Soltform Műsza-
ki üzlet éppen a legjobbkor nyitott, nem sokkal 
azután, hogy a P&P Műszaki megszűnt. Weisz 
József több mint húsz ott töltött év után csatla-
kozott a Soltform csapatához a paksi üzletben, 
amelyet Juhász Zoltán, a dunaföldvári bolt ve-

zetője indított útjára. – Az eddigi tapasztalat az, 
hogy a vásárlók körülnéznek, futnak egy kört, 
visszajönnek – számol be az üzletvezető hoz-
záfűzve, hogy míg a korábbi üzletben folyama-
tosan problémát okozott a parkolók hiánya, 
itt ilyen gond nincs, a szállítók és a vevők is ké-
nyelmesen meg tudnak állni az üzlet előtt, amit 
egyébként Pakson, a Tolnai út 2-ben lehet meg-
találni a gimnázium és az Atomcenter közötti 
üzletsoron. Ahogy a név is árulkodik, a tulajdo-
nos solti. Kecskés Lajos ügyvezető 1981-től van 
a szakmában, háztartásigép-szerelőnek tanult. 
A solti műszaki szervizet 1989-től üzemelteti, 
műszaki termékek forgalmazásával pedig 2005 
óta foglalkozik. Az első üzletet Solton, a követ-
kezőt 2014-ben Dunaföldváron nyitották, majd 
2015 szeptemberében megnyílt a paksi áruház. 
Ez utóbbi a legtágasabb, hiszen 250 négyzetmé-
teren válogathatnak a vásárlók. Minap elkészült 
a kirakat és az üzlet is új külsőt kapott tudván, 
hogy nemcsak az árukészlet, hanem a megjele-
nés is fontos. Ha már szóba kerül az árukészlet, 
Weisz József elmondja, hogy számukra a legna-
gyobb konkurenciát az internet jelenti, de amíg 
ott legalább két-három napot kell várni, amíg 
valami megérkezik, addig a Soltformban raktár-
készletről lehet vásárolni például hűtőt, fagyasz-
tót, tehát nem megy tönkre a hús, amíg megér-
kezik az új fagyasztószekrény vagy láda. Termé-
szetesen nem ez az egyetlen előnye az ember és 
ember közötti közvetlen, face to face kommuni-
kációnak. – Mi nem engedjük, hogy túlvásárol-
janak a vevőink, hanem segítünk kiválasztani a 
legmegfelelőbbet – foglalja össze az üzletvezető 
kiemelve, hogy számunkra az a jó üzlet, amikor 

mindkét fél jól jár. Ezzel együtt természetesen 
igyekeznek mindenkinek megtalálni a megfele-
lő darabot, mert vezérelvük, hogy „minden vevői 
igényt nem lehet kielégíteni, de törekedni kell rá”.
Az üzletben szakmai segítséget nyújtanak a 
többi konyhai gép, sütők, főzőlapok kiválasztá-
sához, használatához. Most van a klímaberen-
dezések szezonja. Jó tudni, hogy csak úgy le-
het vásárolni, ha regisztrált szakember szereli 
be. A Soltform mentesíti a vevőket az utánajá-
rástól, teljes körű ügyintézést biztosítanak a ki-
választástól a szerelésig. A következő dömping 
valószínűleg a hűtőgépcsere-program lesz, ami-
re már készülnek. – Volt már ilyen. Keresik, szere-
tik, működik – összegzi az üzlet vezetője. Ügyfél-
kapu kell a pályázathoz, a többit már a boltban 
is elintézik. A lényeg, hogy nem utólag kell és le-
het visszaigényelni a támogatást, hanem sike-
res pályázat esetén annyival kevesebbet kell �-
zetni. Ez az A+ energiaosztályú gépeknél 25 ezer 
forint, A++-nál  35, az A+++ esetében pedig 45 
ezer forint kedvezménnyel lehet újra cserélni a 
régi hűtőt. 
Búcsúzás előtt még a csapatról érdeklődünk.  
– Összetartó, jó csapat – mondja Weisz József, 
majd kollégáihoz fordulva kérdezi: – Tényleg, 
�úk, milyenek vagyunk? – Szépek, okosak, jók! 
– mondják kórusban. Aki hétköznapokon 9 és 
17:30 között, szombaton pedig 8 és12 óra kö-
zött felkeresi a Soltform Műszaki Üzletet a Vak 
Bottyán Gimnázium és az Atomcenter közöt-
ti üzletsoron, erről is meggyőződhet, de csep-
pet sem mellesleg nagy választékból, jó áron, 
szakértői segítséggel vásárolhat műszaki cik-
keket.                                                                        (X)

Hűtőgépcsere-program a Soltformnál
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Géniuszok nyomába eredhettek 
a látogatók a Múzeumok éjsza-
káján a Paksi Képtárban. A prog-
ram során megismerhették Picas-
so, Escher, Mondrian, Vasarely 
vagy éppen Vera Molnar mű-
vészetét, illetve különféle alko-
tói technikák segítségével olyan 
műalkotásokat hozhattak létre 
gyerekek és felnőttek közösen, 
melyeket e nagy elődök inspi-
ráltak. Vasarely művészete kap-
csán téma volt az optikai csaló-
dás, itt színes papírcsíkokkal le-
hetett dolgozni, készíthettek a 
vendégek M. C. Escher nyomán 
lehetetlen építményeket, példá-
ul önmagába visszaérő lépcsőt, 
aztán Vera Molnar stílusában 
fonalképet, de volt Picassót idé-

ző társasjáték is. Egyedülálló ze-
nei élménnyel is igyekeztek fe-
lejthetetlenné tenni a múzeumi 
éjszakát a szervezők: a Rozs-
nyói Péter Trió dzsesszkoncert-
jét hallgathatta meg a közönség. 
A koncert és a foglalkozások 
mellett minden órában rendha-
gyó tárlatvezetést tartottak, ami-
nek keretében be lehetett baran-
golni a képzőművészeti raktárt, 
megismerni az intézmény törté-
netét, gyűjteményét, kiállításai-
nak anyagát, illetve sok mindent 
meg lehetett tudni a szobrok, 
festmények, gra�kák tárolásá-
ról, a műtárgyak védelméről, 
kezeléséről. A programra közel 
száz látogató érkezett, jellem-
zően családok. A visszajelzések-

ből kiderült, hogy különösen el-
nyerte a tetszésüket a közös al-
kotás lehetősége, valamint nagy 
sikere volt a rendhagyó tárlatve-
zetésnek is, hiszen a képtárnak 
egy olyan részét volt mód bejár-
ni, ahova egyébként nincs bejá-
rása a közönségnek. 
A Paksi Képtár harmadik alka-
lommal csatlakozott a Múzeu-
mok éjszakája országos prog-
ramhoz, amit 2003 óta hazánk-
ban is a Szent Iván napjához 
legközelebb eső szombaton ren-
deznek meg. Ilyenkor késő éj-
szakába nyúlóan lehet megte-
kinteni a kiállításokat, és számos 
aktív programmal is várják az 
érdeklődőket az intézmények.                 

Kohl Gyöngyi

A dicséret mellett ajándék cir-
kuszjegy is járt idén a kitűnő bi-
zonyítvány mellé a Fővárosi 
Nagycirkusz jóvoltából. Tavaly 
a budapesti diákok már kaptak 
ilyen jutalmat, idén pedig a Ma-
gyar Cirkusz és Varieté Nonpro-
�t K�. az ország összes állami 

fenntartású általános iskolájára 
kiterjesztette a kezdeményezést. 
A Klebelsberg Intézményfenn-
tartó Központ örömmel fogad-
ta a lehetőséget és segített abban, 
hogy minden kitűnő tanulóhoz 
eljusson jól megérdemelt ajándék 
belépője, áll a Klebelsberg Intéz-

ményfenntartó Központ sajtó-
közleményében. Több mint 112 
ezer jegyet osztanak ki az ország 
közel 2000 általános iskolájában, 
ebből a paksi járásban összesen 
507, Pakson pedig 244 diák érde-
melte ki év végi eredményével az 
ajándék belépőt.                           -kgy-

Műsorral örvendeztették meg 
egymást és magukat is a kistér-
ség településein működő nyug-
díjasklubok, valamint a pak-
si fogyatékosokat ellátó klub a 
dunakömlődi faluházban tar-
tott találkozón. A Paks Kistér-
ségi Szociális Központ másodíz-
ben rendezett ilyen összejövetelt. 
Nemcsak a húszéveseké a világ 
mottóval. Mintegy százan vettek 
részt a rendezvényen Kajdacsról, 
Kölesdről, Nagydorogról és a há-
zigazda paksi intézmény Napsu-
gár Idősek Klubjából, valamint a 
Nyitnikék Klubból, ahol fogya-
tékkal élőket gondoznak. Süli Já-
nos, Paks polgármestere és Bor-
bás László igazgató köszöntője 
után sorra bemutatkoztak a klu-
bok nótákkal, versekkel, kisebb 
jelenetekkel, tánccal. A Lampert 
Mariann és Borbás László alkotta 
zsűri nem fukarkodott a dicséret-
tel, minden produkcióban talált 
értékelésre méltó momentumot, 
így mindenki emléklappal és az-
zal a kis ajándékcsomaggal tért 
haza, amit a szervező intézmény 
kollektívája nagy gonddal készí-
tett – tudtuk meg Nagyné Tosa 
Mónikától. Az ellátóház szakmai 
vezetője azt mondta, jó alkalom 
volt a találkozó az ismerkedésre, 
a hétköznapok egyhangúságának 
feloldására, sőt még a mozgás-
ra is, mert még a délelőtti torná-
kat szívesen elbliccelők is táncra 
perdültek a közös ebéd után. 

-vt-

Géniuszok nyomában

Cirkuszjegy a kitűnőknek

Nyugdíjasklu-
bok randevúja 

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Szent István király út 50.)
nyitva tartása:

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

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

14 n Paksi Hírnök, 2016. július 8.



Jó napot, mi újság?

Dr. Lengyel Róbert

Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

A város és a hivatali élet hétköz-
napi zajába hasító szirénaszó 
szolgál alapul a beszélgetés indí-
tásához dr. Lengyel Róbert sió-
foki polgármesternél tett láto-
gatásunkkor. A paksi Neutron 
kommandó egykori parancsno-
ka közel két esztendeje áll a Ba-
laton-parti város élén. A kér-
désre, hogy mit gondol e hang 
hallatán, mosolyogva mond-
ja, különösebben semmit, nem 
rendőrök, hanem tűzoltók vo-
nulnak…
– Aki zsarunak születik, zsaru-
ként hal meg – jegyzi meg, ha 
már korábbi hivatására tere-
lődött a szó. Elárulja, hogy bár 
letette az egyenruhát, lelkében 
mindig rendőr marad, nem vé-
letlen, hogy irodájában a vitrinek 
rendőrereklyékkel vannak tele, és 
ma is őrzi rendőrsapkáját. Nem is 
válik meg tőle, s ha egyszer eljön 
az idő, szeretné, ha mellé kerülne. 
Hogy mégis miért fordított hátat 
a munkájának, ami szavai szerint 
nemcsak a kenyere, hanem a hob-
bija, az élete volt egyben? Szerin-
te már nem az és nem olyan volt, 
mint amikor annak idején fel-

esküdött. Nem a rendőri mun-
kával, nem a rendőrséggel, ha-
nem a működési háttérrel, kör-
nyezettel volt gondja. Példaként 
mondja, hogy nem tud azono-
sulni azzal, ha egy rendőrség 
költségvetésébe előre be kell 
tervezni a bírságot, és annak ér-
dekében, hogy az teljesüljön, ci-
vil autóból kell sebességet mér-
ni. – Hat évvel ezelőtti dolgok-
ról beszélek, most nem tudom, 
mi van – teszi hozzá.
Dr. Lengyel Róbert éppen tíz 
éve búcsúzott el Pakstól, mert 
Siófokról, ami egyébként szü-
lővárosa, felkérést kapott, hogy 
vezesse a rendőrkapitánysá-
got. Öt és fél évvel később érke-
zett el az említett pillanat, ami-
kor – ahogy fogalmaz – elege 
lett, és úgy döntött, feladja gye-
rekkori álmát, a rendőri mun-
kát. Miután leszerelt, egy Sió-
fokon működő multicég jogta-
nácsosa, biztonsági szakértője 
lett. Az önkormányzati választá-
sok előtt többen is megkeresték 
jobboldalról, baloldalról, civi-
lektől, hogy legyen a kihívója a 
várost öt cikluson keresztül ve-

zető polgármesternek. Függet-
len jelöltként a szavazatok mint-
egy 63 százalékát megszerezve 
lett egy kormánypárti többségű 
testület élén Siófok polgármes-
tere. Azt mondja, sokat kockáz-
tatott ezzel, de számára fontos a 
kihívás és – mivel úgy gondol-
ja, hogy az ország nem jó irány-
ba tart –, az is, hogy tegyen ez 
ellen a maga szerény eszközei-
vel. A felvetésre, hogy újra vál-
lalná-e, nem ad egyértelmű vá-
laszt, de arra kitér, hogy bár tud-
ta, nem lesz egyszerű, mégsem 
gondolta volna, hogy ilyen sok 
becstelen támadás éri. Megfu-
tamodni, meghajolni – mint le-
szögezte – nem fog, de a város 
érdekében hajlandó kompro-
misszumokat kötni a józan ész 
határain belül, hogy az ne sérül-
jön a torzsalkodás miatt. Bizo-
nyos körökből kritikát, máshon-
nan „tapsvihart” vívott ki azzal, 
hogy részt vett a Jobbik korrup-
cióellenes munkacsoportjának 
munkájában. Erről azt mondja, 
nem kell mindenben egyetérte-
niük, de a korrupció elleni har-
cot fontosnak tartja. – Ember le-

gyen a talpán, aki megmondja, 
hogy ma ki jobboldali, ki balol-
dali – fejtegeti, miután arra is ki-
tér, hogy baloldali rendezvénye-
ken természetesen szintén részt 
vesz. – Nemzeti érzelmű, ízig-
vérig magyar ember vagyok, na-
gyon szeretem a hazámat és na-
gyon nem szeretem a korrupt 
politikusokat, és az általuk tá-
mogatott oligarchákat – összeg-
zi „pártállását”. 
A városra visszatérve arról szá-
mol be, hogy tavaly elérték az 
egymillió vendégéjszakát, a vá-
ros központi részeinek fejlesz-
tése után a járdák, a vízelveze-
tők, az utak rendbehozatalára 
koncentrálnak, és egy étterem-
lánc új egységet nyit a városban. 
Ezekről, polgármesterként vég-
zett munkájáról a közösségi mé-
diában számol be a választók-
nak, mert – mint rámutatott – a 
helyi sajtóban neki mint függet-
len polgármesternek erre nincs 
lehetősége. A hangjában bujká-
ló keserűséget nem lehet nem 
észrevenni, ezért adódik a kér-
dés, miért nem veszi a kalapját. 
– Én még soha semmit nem ad-
tam fel – reagál. Hogy mégis mi 
a szép a munkájában, az életé-
ben? – Nehéz lenne szép dolgo-
kat mondanom. Nyilván a �am. 
A legszebb dolog az volt, amikor 
apa lettem – válaszol. Olivér 21 
éves, Pécsett tanul, de édesany-
jával Pakson él. Lengyel Róbert 
nemcsak őt, hanem régi kollé-
gáit, barátait is látogatja, ha Pak-
son jár és ha ideje engedi, még 
ma is szívesen hódol itt hobbijá-
nak, a horgászatnak. Mint kide-
rül, Paks különleges helyet fog-
lal el a szívében. 
– Meghasonult állapotban va-
gyok, Siófokon születtem, itt jár-
tam középiskolába, itt dolgoz-
tam és dolgozom ma is, de ne-
kem már két hazám van: Paks és 
Siófok. Rengeteg pozitív élmény 
ért, amíg ott laktam, nagyon sok 
jó embert ismertem meg. Ha 
meglátom a németkéri útról az 
emeletes házakat, az erőmű fé-
nyeit, teleszalad a tüdőm leve-
gővel és szabadságérzésem lesz 
– árulja el.

Vida Tünde
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Somorácz Tamás: 
mindent egy lapra teszek fel

Aranyéremmel tért haza a moszkvai kajak-
kenu Európa-bajnokságról Somorácz Ta-
más. Az Atomerőmű SE versenyzője a kajak 
négyesek 500 m-es versenyében állhatott a 
dobogó tetejére. A Nádas Bence, Molnár Pé-
ter, Tótka Sándor, Somorácz Tamás összeté-
telű egység a döntőben magabiztos verseny-
zéssel ért a célba, a vetélytársak megszoríta-
ni sem tudták őket. Az 500-as négyes kiváló 
eredményével ellentétben az olimpiai rész-
vételt kivívó 1000 m-es távon versenyző 
kvartett várakozáson alul teljesített, ezért 
Storcz Botond szövetségi kapitány új válo-
gatóversenyt írt ki a K4 1000 m-es távon. 
Ezzel egy nem várt lehetőség adódik Tamás 
számára a július közepén, Szolnokon sorra 
kerülő síkvízi kajak-kenu magyar bajnokság 
előtt ismét lehetősége lesz harcba szállni az 
olimpiai részvételért. 
– Nagyon sűrű volt az első hat hónap, és re-
ményeid szerint még csak ezután jön a java.
– Valóban eseménydús volt eddig az év, re-
mélem, nem egyhamar lesz vége. Az idényt 
Gacsal Ákossal kezdtük 1000 méter páros-
ban, a tájékoztatóversenyen másodikak let-
tünk, de az első válogatón egy eléggé irre-
ális pályán csak hetedik helyen értünk cél-
ba. Következett Racice, 500 m egyesben és 

1000 m párosban is a negyedik helyet si-
került megszereznem. A második váloga-
tóra Szegeden került sor, ahol Ákossal K2 
1000 m-en negyedikek, K2 500 m-en hete-
dikek lettünk, K1 500 m-en pedig második-
ként értem célba. Az 500 m egyesben elért 
ezüstéremmel vívtam ki a helyemet az Eb-
négyesben.
– Moszkvában ez a hirtelen összerakott, egy-
mást nem ismerő négyes leiskolázta a me-
zőnyt.
– Tény és való: én még ilyen stabil négyes-
ben nem ültem. Itthon egyszer ültünk össze, 
és a hajó úgy állt, ahogy kellett, semmi bil-
legés, semmi zavaró dolog. Azt gondoltam, 
nem fogjuk bírni végig az 500 métert, mert 
Molnár és Tótka Sanyi tavaly 200 m-en lett 
világbajnok, és az csak 30 és pár másodperc, 
míg az 500 m-es távot egy perc húsz má-
sodperc körüli idő alatt evezzük le. Aztán az 
előfutamban világrekordot kajakoztunk – 
aminek nagyon örültünk –, és a döntőben is 
csak egy tizedmásodperccel mentünk rosz-
szabb időt, de ott már szembeszelünk volt. 
Magabiztosan, jó pályát menve értünk fel 
Európa csúcsára. 
– Rögtön az Eb után kiderült, hogy az 1000 
m-es négyes hajó gyenge szereplése miatt új 

válogatót ír ki a szövetségi kapitány, amit a 
szolnoki magyar bajnokság előtt rendeznek. 
Ebben az összetételben indultok vagy más 
formációba szerepelsz?
– Valószínűtlen, hogy ez a négyes együtt 
maradjon, Sanyiék sprinterek, új kvartett 
lesz, ebből a hajóból Nádas Bence marad és 
én, a másik két emberről még nem tudok. Ez 
egy új esély, hogy kijussak Rióba, amit na-
gyon-nagyon szeretnék. Ha összejött az Eb-
indulás, miért ne jöhetne össze az olimpiai 
részvétel? Kicsit már lemondtam az utóbbi 
hetekben az olimpiáról, ami meg is látszott 
az edzésmunkámon, de az Európa-bajnoki 
győzelem feldobott. A válogatóig hátralévő 
időben mindent meg fogok tenni, hogy az 
új négyes sikeres legyen. Mindent felteszek 
egy lapra, szeretnék ott lenni az ötkarikás já-
tékokon!
Bedecs Ferenc, az ASE kajak-kenu szakosz-
tályának vezetőedzője is reagált az új hely-
zetre, a kvali�kációt kiharcoló, végül az Eb 
7. hely miatt új válogatóra kényszerülő K4 
1000 m-es egység kapcsán. 
– Már az Európa-bajnoki eredmény láttán 
várható volt, hogy a szövetségi kapitány új 
válogatóversenyt ír ki a válogatási elvekben 
is leírtak alapján. Már az Eb előtt is készült 
egy B-variáció arra az esetre, ha a K4 1000 
m-es egység nem megy jól. Tamásnak is ki 
kellett tölteni az olimpiai részvételhez szük-
séges adatlapokat, úgyhogy a papírmun-
ka már megvan. Egész évben nagyon stabi-
lan versenyzett, a tájékoztatótól kezdve 500 
és 1000 méteren egyaránt. Nem tudhattuk, 
hogy ebből a négyestől mi fog kisülni, de azt 
mondják, ha egy csapathajó jó, akkor az már 
elsőre jó, és egy világcsúcsidőhöz minden-
nek össze kell jönni. Az új válogatón Boros 
Gergely is indul, idáig Fadd-Domboriban 
készült, és folyamatosan edzett. Azt mond-
ta – Kammerer Zoltánt idézve –, csak akkor 
hiszi el, hogy nem jutott ki az olimpiára, ha 
felszállt a riói gép, és ő nincs rajta. Valami-
lyen szinten az élet őt igazolta, menni és csi-
nálni kell, amíg az utolsó szalmaszálba le-
het kapaszkodni. Hamarosan kiderül, hogy 
milyen összetételű hajók vágnak neki a vá-
logatónak, akár még az is összejöhet, hogy 
Somorácz Tamás és Boros Gergely egy hajó-
ba ül az olimpiai repülőjegyért.             (joko)

Fotó: Molnár Gyula/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

Június utolsó hétvégéjén ren-
dezték a Judo Budapest Grand 
Prix-t, melyen Pupp Réka, az 
ASE versenyzője a 48 kg-os súly-
csoportban az ötödik helyen vég-
zett. 
– Milyennek értékeled a versenyt, 
elégedett vagy az ötödik hellyel?
– Az olimpia miatt kevésbé volt 
erős a mezőny, inkább a �atalabb, 
a „következő generáció” jött el. A 
koncentrációmmal volt egy kis 
hiba, azt hittem, minden rend-
ben, aztán amikor felmentem a 
szőnyegre, olyan volt, mintha tel-
jesen elment volna a kép. Ösz-

sze kellett szednem magam, hogy 
most versenyen vagyok és dzsú-
dózni kell. Amúgy hasznos volt, 
hazai közönség előtt jó lett volna 
elcsípni egy érmet, talán ezért is 
voltam túl izgatott. Nem vagyok 
annyira elégedett.
– A verseny előtt doppingellenőr-
zésed volt. Edződ, Braun Ákos egy 
közösségi portálon nehezményez-
te a rendhagyó időben végzett el-
járást.
– Pénteken este, az Aréna ho-
telben kivonult a magyar anti-
dopping a nyolcórai mérlegelés-
re. Kisorsoltak nyolc versenyzőt 

különböző súlycsoportokból, há-
rom lányt, köztük engem is, és öt 
�út, a szombati indulók közül, és 
ott jelentették be, hogy dopping-
ellenőrzésre visznek bennünket. 
Aki már egy hete fogyaszt, annak 
nem megy könnyen a mintaadás, 
pláne akkora mennyiség, ameny-
nyi kell. Inni ihattam, ameny-
nyit akartam, csakhogy ilyenkor 
először feltölti magát a szerve-
zet, és csak utána távozik a feles-
leg. Úgyhogy éjjel fél egyig ott ül-
tem, és vártam, hogy le tudjam 
adni azt az egy decilitert. Ráadá-
sul utána még kisorsoltak vissza-
mérésre is. Azt nem értem, mi-
ért nem verseny után jöttek az el-
lenőrök, így nagyon felborították 
a menetrendemet, közel három 
órával kevesebbet tudtam aludni.
– Milyen versenyek várnak rád?
– A junior versenyek jönnek 
sorjában, először itt Pakson az 
Atom Kupa, a junior Európa-ku-
pa, majd Prágában a junior Euró-
pa Kupa, azután Berlin követke-
zik. Szep tember elején Spanyol-
országban lesz a junior Eb, majd 
novemberben az U23-as Eb, és 
még ezenkívül is lesznek verse-
nyek.

Kovács József

Tovább bővült az ASE NB I-es 
fér� kosárlabdacsapatának kere-
te, Kovács Ákos újabb egy évet 
írt alá, így ősszel már nyolcadik 
bajnoki szezonját kezdi a Gesz-
tenyés úton. Salgótarjánból érke-
zik a 23 éves, 200 cm magas, 4-es 
poszton játszó körmendi neve-

lésű Sömenek Martin, Szombat-
helyről pedig a négyes és ötös 
poszton is bevethető, 205 cm 
magas, U20-as válogatott Bagó 
Martin. Mind a két játékossal 
1+1 éves szerződést kötött a klub.
Külföldi játékos igazolását is 
bejelentette az egyesület, a 27 

éves 192 centis litván Laurynas 
Samenas személyében, aki ko-
rábban hazája korosztályos vá-
logatottjaiban is szerepelt. A ket-
tes posztos játékos már dolgozott 
együtt egy bajnoki idényt az ASE 
új vezetőedzőjével, Gediminas 
Pet rauskasszal.                     -kovács-

Az Atlanti-óceán partján, a spa-
nyolországi Pontevedrában ren-
dezték a maraton kajak-ke-
nu Európa-bajnokságot. Kiszli 
Vanda az U23-as 22,6 km-es női 
K1-es versenyben meggyőző 
versenyzéssel védte meg Euró-
pa-bajnoki címét a második he-
lyen célba érő Miskó Noémival 
szemben. A felnőtt mezőnyben 
Csay Renáta, a maratoni szakág 
nagyasszonya tudta csak meg-
előzni az Atomerőmű SE ver-
senyzőjét, aki végig tartotta a lé-
pést a többszörös világbajnok 
ellenfelével szemben, és végül a 
dobogó második fokára állha-
tott fel, megelőzve a tavalyi vi-
lágbajnok cseh Kozicskovát.

Szolnokon rendezték a II. I�úsá-
gi és U23-as válogatóversenyt, 
melyen az ASE két versenyzője 
is kiharcolta a nemzetközi sze-
replést. Az i�úsági lányok kö-
zött Pupp Noémi az 500 m-es 
távot nyerő kajak négyes tagja-
ként utazhat Minszkbe, az i�ú-
sági világbajnokságra. 
Az U23-as mezőnyben a kenu 
kettesek 1000 m-es versenyé-
ben Koleszár Zoltán harcolta ki 
a plovdivi Európa-bajnokságon 
való részvételt.                           (kj)

Pupp Réka nem elégedett 
az ötödik hellyel

Kosárlabda: alakul a keret

Kiszli Vanda 
ismét Európa-
bajnok

Pupp Noémi 
és Koleszár 
Zoltán is  
világversenyen
indulhat

Fotó: Marjai János/MTI
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Lacza Gábor Is tvánné  
képvise lő  

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Gyutai Adriánnak a hétvégén az 
olaszországi Mugellóban kellett 
volna rajthoz állnia az olasz baj-
nokság második fordulójában, 
ehelyett a Hungaroringen ver-
senyzett. A hír hidegzuhanyként 
érte rajongóit, a Korda Racing 
paksi motorversenyzője pedig 
csalódottan beszélt az okokról.
– Eléggé le voltam törve, hiszen 
már az év elején megkötöttünk 
minden szponzori szerződést, 
ami az éves versenyzésemhez 
kell. Sajnos a Vallelungában tör-
téntek miatt ki kell egészítenünk 
a költségvetést. (Az olasz baj-
nokság első fordulójában Adrián 
kétszer is nagyot bukott, mindkét 
motorját összetörte – a szerk.) 
Maga a versenyzés költsége sem 
kevés, és ha sikerül egy ilyen 
szerencsétlen esést összehoz-
ni, az nagyon meg tudja nehe-
zíteni a dolgunkat. A menedzs-
mentem mindent elkövetett, de 
kevés volt az idő, így a mugellói 
versenyt ki kellett hagynom. 
Misanóra viszont nagyon ké-
szülök, remélem, ott rajthoz áll-
hatok, és végre lesz egy jó ver-
senyem. Szeretném az eredmé-
nyeimmel visszaadni a rengeteg 
segítséget és támogatást, és per-
sze egy kis dicsőséget hozni Ma-
gyarországnak.
A felröppent hírekkel kapcso-
latban, miszerint a motorok-
ban keletkezett 4,5 milliós kárt 
a versenyzőnek kell megtéríte-
nie, Adrián leszögezte: a Korda 
Racingnek és neki közösen kell 
állnia a költségeket. – Mindig 
próbálunk a legrosszabb esetekre 
is felkészülni, de sajnos a legrosz-
szabbnál mindig van rosszabb… 
A technikai sportoknál az anya-
gi háttér is meghatározó, itt nem 
elég, ha a versenyző jó a pályán. 
Mugello helyett a Hungaroring 
maradt Adriánnak a hétvégére. 

– A H-Moto team-től kaptam 
lehetőséget, egy stock R6-os 
Yamahával, amit nagyon kö-
szönök nekik. A Magyar Kupa 
3. fordulójában álltam rajthoz 
600-as kategóriában. 52 nevező 
volt, ami hatalmas szám az el-
múlt évekhez viszonyítva. Ah-
hoz képest, hogy most először 
mentem Yamahával, elégedett 
vagyok az eredménnyel. Ter-
mészetesen rengeteg van még a 
motorban, kellene néhány nap, 
hogy jobban hozzászokjak és a 
motort kicsit jobban beállítsuk. 
A versenyen végül második let-
tem, nagyon jót csatáztunk a 
dobogós helyekért, végre élvez-
tem a versenyzést. A csapatban 
jól éreztem magam, így egy kis 
öröm is ért a hétvégén. 
Ami a jövőt illeti, Adrián igyek-
szik folytatni az olasz bajnoksá-
got, bízik benne, hogy sikerül 
előteremteniük a hiányzó össze-
get. 
– Még négy verseny van hátra a 
szezonból, a célom az első öt kö-
zelében végezni. Sajnos az össze-
tett pontversenyben már elúszott 
a jó helyezés, de a fennmara-
dó versenyeken a lehető legtöb-
bet fogom kihozni magamból. 
Egy világbajnokságra nagyon 
jól fel lehet itt készülni. A közel-
jövőben pedig a Supersport-
vagy a Moto2-világbajnokság a 
célom, keményen dolgozunk, 
hogy ezt meg is valósítsuk – tet-
te hozzá.

Faller Gábor

Magyar bajnoki és Európa-baj-
noki helyezések, országos és vi-
lágrekordok fűződnek Tumpek 
Róbert erőemelő nevéhez, 
aki a májusi szerencsi ob és a 
júniusi gyulai Eb után még-
is úgy értékelt: nem úgy sike-
rült, ahogy eltervezte. – A sú-
lyokat nézve nem vagyok elé-
gedett – magyarázza a junior 
90 kg-ban induló versenyző, a 
Paks Powerli� ing Club alapító-
ja, hozzátéve: még 2013-ban is-
merkedett meg a sporttal, a rá 
következő évben már versenyen 
is indult. – A nagy súlyok hasz-
nálata, a hangulatos versenyek, a 
barátságos versenytársak és per-
sze a sikerélmény fogott meg az 
erőemelésben. A magyar me-
zőnyt tekintve 5-10 versenyző 
van a súly- és korcsoportomban 
– tudtuk meg Tumpek Róbert-
től, aki az Európa-bajnokságon 
elért junior abszolút második 
hellyel is büszkélkedhet.
Nemcsak ő, hanem a Paks Po-
wer li� ing Club többi tagja is 

szép sikereket ért el a WUAP 
Európa-bajnokságon. Hosszú 
Balázs az i�  75 kg-osok között, 
Csepella Balázs (i�  110 kg) és 
Adorján Ádám (junior 100 kg) 
a dobogó második fokára állha-
tott fel Gyulán, ahol Szigeti Ni-
kolett bronzérmes lett a junior 
56 kg-osok versenyében. Az Eu-
rópa-bajnokág előtt a WPC Erő-
emelő, Fekvenyomó és Felhúzó 
Magyar Bajnokságon is reme-
keltek a paksiak – Szigeti Niko-
lett, Loparits Jessica, Hosszú Ba-
lázs, Dominik Lázár, Adorján 
Ádám és Tumpek Róbert – ösz-
szesen 12 éremmel tértek haza.
Az erőemelés egy három gya-
korlatból – guggolásból, fekve-
nyomásból és felhúzásból – álló 
versenysport. Minden gyakor-
lat elvégzésére három lehető-
ség van, a cél a legnagyobb súly 
megmozgatása. Végül ebből áll 
össze egy összetett eredmény, 
ami alapján rangsorolják a ver-
senyzőket. 

-efgé-

Mugello kimaradt Ob-n és Eb-n is 
érmesek lettek
a paksi erőemelők
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A rejtvényben egy nagy múltú feszti-
vál nevét rejtettünk el. A megfejtése-
ket július 25-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre.  E-mail: 
szerkesztoseg@paksihirnok.hu.

Helyes válaszával 
Agricum ajándékcsomagot 
nyerhet!

A használtautó-vásárlás kockázatos te-
rep, annyi hibás, korábban sérült, tisztá-
zatlan előélettel rendelkező, manipulált 
kilométeróraállású kocsi nem volt a pia-
con, mint manapság. Az évi 130 ezer kül-
földről behozott használtautó és a közel 
félmillió belföldi adásvétel során számtalan 
átveréssel értékesített jármű kerül gyanút-
lan új tulajdonosához. 
A legtöbb bajt az új tulajdonosnak az autó 
olyan meghibásodása okozza, amely egy rö-
vidke próbaút során nem derül ki. A vásár-
lási lázban égő vevő nem veszi észre azokat 
a hibákat, melyek hamarosan jelentős költ-
séget okoznak. Fontos az autó nagyobb se-
bességű és hosszabb próbaútja például a 
menetszélzaj miatt, ami később nem orvo-
solható egyszerűen. Ne tévesszen meg sen-
kit a gépkocsi látványa. Ami kívülről szép, 
az még lehet belül romlott. Inkább legyen 
csúnyácska, de műszakilag egészséges, hi-
szen a polírozás olcsóbb, mint a motorcse-
re. Nem minden eladásra váró autónak le-
het női gazdája, nem tartottak minden autót 

garázsban, de sokszor már nem hihetünk a 
lepecsételt garanciafüzetnek sem, mivel po-
fonegyszerű hamisítani. A gyári biztonsági 
rendszerek hiánya vagy működésképtelen-
sége a használtautók 30-40%-ára jellemző. 
Ezek javítása, pótlása sokszor reménytelen, 
elérheti akár a vételár nagyságát is. 
Természetes, hogy mindenki jó állapotú, 
olcsó használtautót vásárolna, ám ilyen el-
vétve akad. Ki hiszi, hogy a nyugat-európai 
polgárok megbolondultak és elkótyavetyé-
lik kocsijukat azért, hogy a magyar vevők jól 
járjanak? Az eladások többségében a kocsik 
már lefutották azt a kilométermennyiséget, 
ami után jelentős költség a forgó-kopó ele-
mek javítása, főként a dízelmotorral szerelt 
kocsiknál. Nem tréfadolog, amikor egy ket-
tőstömegű lendítőkereket kell a kuplunggal 
együtt cserélni félmillió forintért a valóság-
ban 250-300 ezer kilométert futott autón, 
amit 170-180 ezer kilométerrel az órájában 
vettek meg.
Az autók egy részénél már ellenőrizhető 
a futásteljesítmény a www.kekkh.hu felüle-

ten. Ez az adat segíthet egy esetleges gya-
nú eloszlatásában vagy éppen megerősíté-
sében. 
A tapasztalt szakember bevonása elenged-
hetetlen a használtautó vásárlásakor. Fon-
tos, hogy ott vegyünk kocsit, ahol meg-
vannak a kellő jogi garanciák az esetleges 
problémák rendezéséhez. Még bizalmas 
viszony esetén is elemi szükséglet az autó 
alapos vizsgálata. 
Becslések szerint közel 150 ezer magánsze-
mély foglalkozik használtautók adás-véte-
lével Magyarországon, miközben alig há-
romezer bejegyzett vállalkozás létezik. A 
használtautók 80%-át magánszemélyek ad-
ják-veszik, sokszor felkészültség és jogi ga-
rancia nélkül, aminek egyenes következ-
ménye, hogy az új tulajdonosok mintegy 
20%-a a bíróságon köt ki vélt vagy valós 
igaza bizonyítása érdekében. 
Ha használtautó-vásárlás előtt áll, fontolja 
meg: Pick-szalámit nem lehet venni pá ri-
zsi  áron. 

Kovács Ferenc

Használtautó-vásárlás:
nincs Pick-szalámi párizsiáron

 Paksi Hírnök, 2016. július 8. n 19



Az idei Atom Kupa Play and 
Stay utánpótlás teniszverse-
nyen három korosztályban 19-
en (10 lány, 9 �ú) álltak rajthoz, 
akadt, aki több korosztályban is. 
A Paksi Sportegyesület teniszte-
lepén a házigazda PSE verseny-
zői közül Siklósi Márk arany- 

és bronzérmet, Fillér Dávid és 
Lisztmajer Panna ezüstérmet 
nyert – Panna két korosztály-
ban is a dobogó második fokára 
állhatott –, a szintén tehetséges 
Komlósi Csenge és Bálint Csen-
ge ezúttal nem ért el dobogós 
eredményt.                              -röné-

Az olimpiára készülő három 
paksi dzsúdós volt a Paksi Ipa-
ros- és Vállalkozói Kör legutób-
bi estjének vendége. Csoknyai 
László, Cirjenics Miklós és Bor 
Barna, az Atomerőmű SE spor-
tolói a Rio de Janerióig vezető 
kvali�káció legemlékezetesebb 
állomásairól tartottak élmény-
beszámolót a Prelátusban.
A sportolók felkészítője Han-
gyási László mesteredző. A tré-
ner keményen dolgoztatja ver-

senyzőit az utolsó hetekben 
is. Az alap állóképesség után a 
technikai elemek csiszolása kö-
vetkezik, de fél szemmel a lab-
darúgó Európa-bajnokságon 
a magyar válogatott sikereit is 
nyomon követték, ebből is me-
rítettek erőt a felkészülésre és 
a várva várt versenyre. A Paksi 
Iparos- és Vállalkozói Kör tagjai 
az est végén egy dedikált, nem-
zeti színű lobogót ajándékoztak 
az olimpikonoknak.              -efgé-

Teniszhírek

Irány Rio!


