Nagy felelősség tanárnak lenni – vallja Gálosi János, akitől nyolcvanadik születésnapja alkalmából kérdeztük: jó napot, mi újság?
15. oldal

Paksi Hírnök
XXVI. évf. 3. szám

ALAPÍTVA 1989-BEN

2017. február 10.

Paks volt
a találkozó
egyik fő témája
4. oldal

Fotó: Árvai Károly/Kormány.hu

A TAKARÉK MEGÚJULT.

MECSEK TAKARÉK Szövetkezet Paksi fiók
7030 Paks, Villany utca 4.
Tel.: 75/511-240
e-mail: paks@mecsektakarek.hu
honlap: www.mecsektakarek.hu

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.

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben
NYOMTATOTT ÚJSÁG

1/1 extra oldal (205×282 mm)
1/1 oldal (188×260 mm)
1/2 extra oldal (205×141 mm)
1/2 oldal (188×128 mm)
1/4 oldal (92×128 mm)
1/8 oldal (92×62 mm)
1/16 oldal (44×62 mm)
1/32 oldal (44×29 mm)

–
–
–
–
–
–
–
–

99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)
55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

A hátsó borító felára 20%. Színes felár: nincs.
További információ: Fonyó Ingatlan és Média Iroda – 30/557-3645. E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

PAKSIHIRNOK.HU

Címlap fejléc – (728×90 px méret, a címlapon legfelül, a logó mellett) – 2000 Ft/nap + áfa
Címlap belső (728×90 px méret, a címlapon két rovat között) – 1000 Ft/nap + áfa
Címlap belső extra (728×180, a címlapon két rovat között) – 1500 Ft/nap + áfa
Cikk fejléc (728×90 méret, minden cikk fölött) – 1000 Ft/nap + áfa
Gyártás: a komplexitástól függően 2.000–20.000 Ft + áfa
Kedvezmények: 30 naptól: 20%, 60 naptól: 30%, éves: 50%
További információért hívja Kövi Gergő főszerkesztőt a 20/918-6669-es telefonszámon.

TelePaks Televízió
már az interneten is!

Online adás: www.paksihirnok.hu
Nézze a TelePaks műsorát
számítógépen, okostelefonon, táblagépen,
vagy akár SmartTV-n!
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Teljes körűen megújul a Hunyadi utca
A munkaterület-átadással március 16-án
indul a Hunyadi utca teljes körű felújítása,
a projekt keretében a Zrínyi utca Rákóczi és
Ősz utca közötti szakasza is korszerűsödik.
A beruházás megvalósításáról tavaly határozott a képviselő-testület, de nem szerették
volna a téli hónapokban indítani a kivitelezést, ezért döntöttek az idei tavaszi kezdésről. A munkaindító megbeszélésen a részletekről tárgyaltak az önkormányzat szakem-

berei, valamint a kivitelezéssel megbízott B
Build&Trade Kft. és a Térkő Gép Kft. képviselői. Egyeztettek többek közt a hulladékszállítási rendről, a heti kooperációk időpontjáról, az állapotfelmérés menetéről és
arról is, hogy március 2-ra hirdetik meg a
lakossági fórumot. – A városházára várjuk
az érdeklődőket, a rendezvényen már a beruházás tervezett ütemezéséről és a közlekedési lehetőségekről is tájékoztatást kapnak
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az utca lakói – hívta fel a figyelmet Bagdy
László tanácsnok, a körzet képviselője.
A felújítás keretében föld alá kerülnek a légvezetékek, megújul az ivóvízrendszer, kiépül a csapadékvíz-elvezető hálózat, térkő
burkolatot kap az úttest és a járda, valamint
a zöldfelület rendezése is szerepel a tervekben. A beruházásra nettó 235 millió forintot
biztosít a képviselő-testület, a befejezés határideje július vége.
-dal-

www.jumbotravel.hu,

jumbo@jumbotravel.hu,

ir od a
+36209660406

Valentin napi
bor-és csokikóstoló

Csodálatos
erdély
2017.07.24-29.
6nap / 5éj félpanzióval
75.000Ft / fő

2017.02.18. Wein&Speiz
Jegyek vásárolhatók a
Jumbo Travel Utazási Irodában
Az est ára: 3950 Ft
Busz költsége: 2000 Ft

KalandoK
a Fertő-tavi
MeseparKban!
2017.05.27.
Szórakozás az egész családnak

7.800 Ft / fő
travel

7030 paks, dózsa György u.14.
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Paks volt a Putyin–Orbán-találkozó
egyik fő témája
A paksi bővítés volt az egyik fő témája Vlagyimir Putyin február 2-i látogatásának.
Az orosz elnök azt mondta, Oroszország
nagy jelentőséget tanúsít a paksi atomerőmű bővítésének.
Az MTI Orbán Viktor miniszterelnököt
idézve azt írta, hogy amennyiben az Európai
Unió is úgy látja, akár már az idén megindulhatnak a terepmunkálatok a paksi bővítéssel
kapcsolatban, legkésőbb jövőre pedig elindulhat a tényleges kivitelezés.
Vlagyimir Putyin elmondta: bár a megállapodások 80%-os orosz hitelről szólnak, Oroszország az elől sem zárkózik el, hogy akár teljes
egészében ők finanszírozzák a bővítést, ehhez
azonban módosítani kell a megállapodást.
Hozzátette: a bővítés 10 ezer új, magasan képzett munkaerőt igénylő, jól fizető munkahelyet teremt majd Magyarországon és előmozFotó: Árvai Károly/Kormány.hu
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dítja a gazdaság fejlődését. A 12 milliárd euró
értékű beruházással duplájára lehetne növelni
a paksi atomerőmű villamosenergia-hozzájárulását a lakosság kiszolgálásában. Ez egyébként jelenleg 40%, fogalmazott az orosz elnök.
– Nincs napirenden a paksi hitelszerződés
újratárgyalása – idézi a MediaWorks összeállítása a magyar kormányfőt. Orbán Viktor hozzátette, hogy bár sokat javult Magyarország mozgástere a pénzpiacokon, de van
egy, a „magyar érdekeknek megfelelő” megállapodásunk. – Alig várjuk, hogy ténylegesen megkezdődjenek a munkák, a gazdasági kérdésekre később visszatérhetünk – fogalmazott hozzátéve, hogy meggyőződése
szerint a megállapodások megfelelnek az EU
elvárásainak, így hamarosan megszülethet a
döntés a még függőben lévő kérdésről. Ezek
után már az idén megkezdődhetnek a paksi bővítés előkészítő munkái, jövőre pedig a

tényleges kivitelezés is elindulhat, fejtette ki
Orbán Viktor. Az orosz elnök látogatásának
idejére időzítette Paks-szekciójának megalakítását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK). Az új egységet a Magyar–Orosz
Tagozaton belül mintegy ötven magyar vállalat alapította meg. A február 2-án, Budapesten alakult munkacsoport információval,
kapcsolatrendszerével kívánja segíteni, hogy
a magyar ipar, a helyi vállalkozók minél nagyobb arányban részt vegyenek a paksi atomerőmű bővítési munkájában – olvasható a kamara honlapján. A szekció két hónapon belül
felméri a Paks II beruházás üzleti lehetőségeit, és operatív programot dolgoz ki a magyar
vállalkozások lehetőségeiről.
Az alakuló ülésen a szekció ötfős elnökséget
választott, a munkacsoportot Tóth Imre, az
MKIK Magyar-Orosz Tagozatának tiszteletbeli elnöke vezeti.
Ü

Ü Alelnök lett Petró Tamás, a Projektmenedzsment Szerviz Kft. ügyvezető igazgatója és Rózsa Imre, az MKIK Magyar–Orosz
Tagozat elnökségi tagja. A szekció elnökségébe választották Cziczer János Ferencet, a
Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara alelnökét és Schleining Andrejt, a Csongrád megyei Land-Biz Kft. ügyvezető igazgatóját. Tóth Imre azt mondta, hogy felveszik
a kapcsolatot orosz partnereikkel, köztük az
orosz szövetségi kamarával, és szívesen konzultálnának a Roszatom szakembereivel.
– Az MKIK támogatja a Paks II beruházás
megvalósulását, és a magyar szakembereket alkalmasnak tartja a projekthez kapcsolódásra, hiszen a paksi atomerőmű első négy
blokkjának építésében és üzemeltetésében
már tapasztalatokat szereztek – hangsúlyozta
Tóth Imre. Felhívta a figyelmet arra, hogy az
atomerőmű-építésre szigorú szabályok vonatkoznak, ezért a magyar vállalkozásokat,
munkaerőt fel kell készíteni rá, a szakmunkásoknak lehetőséget kell biztosítani arra,
hogy az Oroszországban épülő atomerőművekben már most dolgozhassanak, és ezáltal
munkatapasztalatot szerezhessenek.
Kazarin Alexandr, a Roszatom tervezéssel
foglalkozó egységének, a szentpétervári AO
Atomproject vállalat vezérigazgatója kiemelte, hogy a paksi atomerőmű új blokkjainak
tervezéséhez az Európai Bizottság jóváhagyását követően látnak hozzá. Általánosságban elmondta, hogy már a tervező munka
kezdeti szakaszába is bevonják a tenderen kiválasztott helyi partnereket, köztük a tanácsadókat, mérnököket, hiszen fontos a helyi
jogszabályok, rendeletek ismerete.
Alekszej Lihacsov, a Roszatom orosz állami
atomenergetikai konszern vezérigazgatója a Világgazdaságnak nyilatkozott az elnök
látogatásának napján arról, hogy cégük 34
blokkot épít a világ 12 országában: Európában, a Közel-Keleten, Észak-Afrikában valamint az ázsiai csendes-óceáni térségben.
A Pakson építendő blokkokról azt mondta,
zászlóshajónak számító VVER–1200-as 3+
generációs blokkjaik egyedileg kombinálják
az aktív és passzív biztonsági rendszereket,
ami számottevően csökkenti az emberi tényező hatását; a biztonsági rendszerek képesek kiküszöbölni a legsúlyosabb, tervezési alapon túli, feltételezett balesetek hatásait
is, és megakadályozzák, hogy sugárzó anyag
kerüljön a környezetbe. A projekt megfelel
az összes, a fukusimai baleset után támasztott korszerű biztonsági követelménynek.
Ilyen blokkokat építenek a leningrádi atomerőmű 2-es területén, Fehéroroszországban, Bangladesben és Finnországban is zajlik egy ilyen engedélyezése.
Vida Tünde

Több száz milliós hiányt kell
pótolni a költségvetésben
Az iparűzési adó éves szinten több milliárdos bevételt jelent a városnak, ezen áll vagy
bukik, hogy lehet-e fejlesztéseket végezni,
hangzott el a TelePaks Kistérségi Televízióban, ahol dr. Blazsek Balázs volt a stúdió
vendége. A címzetes főjegyző elmondta: az
iparűzési adó 2%-os mértékét jogszabály határozza meg. Pakson a legnagyobb adóalany
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., ám ha beindul az új blokkok építése, akkor az építők
is megfizetik majd az adót.
– Figyelni fogunk arra, hogy a két százalékot mindenki befizesse majd a városkasszába. Az iparűzési adóból származó bevétel,
ha kis mértékben is, de folyamatosan csökken, ennek oka, hogy ha csökken az atomerőmű által termelt villamos energia átvételi
ára, akkor ez az önkormányzatnál több száz
millió forintos adóbevétel-kiesést jelent.
Szakértők bevonásával vizsgáljuk, hogyan
lehet ezt a hiányt pótolni, hiszen ha optimális az iparűzésiadó-bevételünk azoktól a cégektől, amelyekről azt gondoljuk, hogy ezt
meg tudják fizetni, akkor nem kell a város
más adóalanyait terhelnünk – hangsúlyozta Blazsek Balázs.
A befolyt iparűzési adó összege alapján Paks
a legnagyobb adóerő-képességgel rendelkező városok közé tartozik, emiatt jelentős
szolidaritási adóra kötelezte az állam: 2017ben közel egymilliárd forintot kell megfizetnie az iskolák működtetésének államosítása kapcsán a központi költségvetésre háruló kiadások csökkentésére.
– Az épületek tulajdonosa nem változott,
csak a fenntartás került el az önkormányzattól. Ugyanakkor nem mehetünk el amellett,
hogy az iskolákba továbbra is paksi gyerekek járnak. Hasonló a helyzet az egészségügy és egyéb szolgáltatások terén – hangsúlyozta a címzetes főjegyző, aki arról is
beszélt, hogy az építményadó kapcsán szakmai vitájuk van a legnagyobb adófizetővel.
– Az önkormányzat álláspontja szerint az
atomerőmű épületállománya jóval nagyobb
értéket képvisel, mint amennyit a tulajdonos
bevall, szerintünk az élettartam-hosszabbítással az épületek forgalmi értéke nőtt – ismertette az önkormányzat álláspontját.
– Az MVM korábbi vezetése nem ápolt felhőtlen viszonyt Paks vezetésével. A Nemzetgazdasági Minisztériumon keresztül törvényességi észrevételt tettek a paksi vagyoni
típusú helyi adókat, a telekadót és az építményadót érintően. Emiatt tavaly év végén
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korrigált érték számítási alapúvá kellett alakítanunk az építményadó után a telekadót
is. Az adónövekedést eredményező döntés
értetlenséget és jogos felháborodást váltott
ki a paksi vállalkozók között. Türelmet kérek az érintettektől, az önkormányzat látja a
problémát, ám amíg nem zárul le a szakmai
vita a legnagyobb adóalannyal, kénytelenek vagyunk ezt a kérdést függőben tartani.
Ugyanakkor dolgozunk azon, hogy milyen
mentességi rendeleten keresztül kaphassák
vissza ezt az adót azok a helyi vállalkozók,
akiket igen kedvezőtlenül érintett a változás.
– Amióta adót szedünk, megkapjuk a kritikát, hogy nem látszik a városon a költségvetés nagysága – tért át a büdzsé kiadási oldalára Blazsek Balázs, hangsúlyozva, hogy az
önkormányzat szeretné megtartani a megszokott, magas színvonalú szolgáltatásokat.
Ezért nem adja állami kezelésbe a rendelőintézetet, támogatja továbbra is az iskolaépületek állagmegóvását és felújítását, az utcafelújításoknál pedig törekszik a teljes körű
rekonstrukcióra. – Pakson megszokta a lakosság, hogy sorra megújulnak a tömbbelsők, virágos a város és eltakarítják a havat.
Csökkenthetnénk az üzemeltetés színvonalát, ám akkor csökkenne a városlakók komfortérzete is – szögezte le. A címzetes főjegyző hozzátette: nőhetnek a város bevételei, ha
gazdasági szempontból vonzó feltételeket
teremtenek a beruházás iránt érdeklődő cégek számára, amelyek így itt létesíthetnek
telephelyet a környező települések helyett.
-dallosPaksi Hírnök, 2017. február 10. n 5

Fontos fejezetet zárt le a Mezőföldvíz
Sikeresen zárult 2016-ban egy jelentős korszak a Mezőföldi Regionális Víziközmű Kft.
történetében: befejeződött a 2012-ben elkezdődött integrációs folyamat és a cég végleges működési engedélyt kapott.
Több komoly kihívással kellett egyidejűleg
megküzdenie a paksi közszolgáltató társaságnak ebben a korszakban: a „békeidőben”
szokásos, normál üzemeltetésen túl, teljesíteni kellett a kormányzati célokat a rezsicsökkentéssel, jelentős infrastrukturális beruházások menedzselésével, a pénzügyi stabilitás fenntartásával, a szükséges fogyasztói
egyenérték elérésével. Emellett el kellett kezdeni a felkészülést – paksi sajátosságként az atomerőmű-bővítésre is.
– A küldetést teljesítettük – fogalmazott
Csapó Sándor. A cég ügyvezetője szerint
a legnagyobb kihívást a végleges működési engedély megszerzésének feltételéül szabott 150 ezer fogyasztói egyenérték
megszerzése jelentette: ma már 47 településen szolgáltat a 49 tulajdonossal működő Mezőföldvíz Kft. A pénzügyi stabilitás fenntartása sem volt egyszerű feladat,
folytatta a cégvezető. Biztosítani kellett az
üzemeltetetés és az integráció költségeinek forrásait, miközben a rezsicsökkentés miatt a bevételek 10%-kal csökkentek,
ami a jelentős összegű ágazati különadóval (közművezetékadóval) együtt összességében 20-25% forráskivonást jelentett. Ekkora tartalék nem volt a – korábban is már
nonprofit elven üzemeltetett – cégben, a főtulajdonos paksi önkormányzat kétszer is
tőkeemeléssel segített, tette hozzá.
Közben az uniós forrásból már végrehajtott
és folyamatban lévő ivóvízminőség-javító és csatornahálózat-korszerűsítő beruházások 10 milliárd forintnyi fejlesztést jelen-

tettek a cég üzemeltetési területén, és zajlott
a felkészülés az atomerőmű-bővítés miatt megnövekedett feladatokra. Első lépcsőben korszerűsítették a paksi szennyvíztelepet, az ivóvízellátást illetően pedig elkészült
egy koncepcióterv, amely alapján a Paks II.
beruházás és a város megnövekedő kapacitásnak ellátása is biztosítható, mondta el az
ügyvezető. Az új lakóparkok ivóvíz-ellátásának biztosításához is bővíteniük kell a jelenlegi kútkapacitásokat, a víztisztítórendszert
és a hálózatot. Szeretnének szolgáltatni a
Paks II beruházási területén is, hiszen ez
egyrészt presztízskérdés, másrészt hozzájárul majd a cég stabil eredményességéhez.
A 2013-ban elindult rezsicsökkentés éves
szinten mintegy 150 milliós árbevétel-kiesést jelentett a cég számára, az ágazati különadó bevezetése pedig 2016-ban 210 millió forint kiadást. A 2,5 milliárd forint árbevételű cégnél, ahol a bevételek 80%-a az
alaptevékenységből származik, nagy eredmény volt, hogy 2014-ig szinte nullszaldó
körüli eredményt realizáltak. Ez csodaszámba ment – szögezte le az ügyvezető, aki szerint fenntarthatóvá tenné az ágazatot a közművezeték-adó eltörlése, illetve a bruttó vízdíj áfa-tartalmának csökkentése.
Évente 3-5% a be nem folyó bevétel, aminek kapcsán Csapó Sándor hangsúlyozta: nem tehetik
meg, hogy elzárják a csapokat. A fogyasztóknak azt javasolják, ne hagyják felhalmozódni a
tartozást, havi kisebb részletekben kezdjék meg
a törlesztést. A nemfizető fogyasztók számára
többletköltséget jelent, ha a hátralékot jogi úton
(bíróság, végrehajtó segítségével) kell behajtani. A lakossági hátralékon kívül vannak közületi, gazdasági társasági tartozások, valamint önkormányzati és az állami intézményektől – kórházaktól, iskoláktól – be nem érkezett díjak is.

A Paks II beruházási területén is szolgáltatna a Mezőföldvíz Kft. Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

– Ebben az ágazatban nem lehet kiemelni a
tíz legnagyobb összegű tartozást felhalmozót és bírósági eljárást indítva a behajtásra
gyors eredményeket elérni, mert sok kicsi
tételből halmozódik nagy összeggé a minősített követelés. A jövőben egyre inkább élni
fogunk a lehetőséggel, hogy a vállalkozások
és gazdasági társaságok esetében a fogyasztó
költségére szüneteltessük a szolgáltatást, ha
a felszólítások ellenére sem fizetnek – szögezte le Csapó Sándor.
Az alaptevékenységen túl építőtevékenységet is folytat a Mezőföldvíz: Pakson utcafelújításoknál is dolgoznak fővállalkozóként vagy alvállalkozóként az ivóvízrendszerek korszerűsítésén, 2015-ben pedig a
Vácikában lezajlott fejlesztés fővállalkozója
volt a cég. Az ebből származó összeg a cég
árbevételének mintegy 20%-át adja. 2017.
évi stratégiájuk alapja a vállalkozási tevékenységek bővítése, a legalább 30%os arány elérése. Erre van esély, hiszen az
uniós pályázati forrásból megvalósuló fejlesztések idén a Mezőföldvíz Kft. szolgáltatási területén is folytatódnak, 6-7 településen ivóvízminőség-javító program indul,
ez 6-700 millió forintos beruházás, emellett milliárdos szennyvízhálózatos programok is kezdődnek. Iparipark-fejlesztést
tervez Bonyhád, Pécsvárad és Dunaföldvár,
ha ezekben a projektekben is alvállalkozóként dolgozhatnak, biztosítható az idei esztendő finanszírozása.
– A küzdelemből sokat tanultunk és csak
edzettebbek lettünk. A legfontosabb az volt
számomra, hogy a társaság vezetését – direkt
hatalmi vagy gazdasági befolyásolástól mentesen – hagyták a felelős szakmai döntései és
legjobb tudása szerint dolgozni – fogalmazott
a cégvezető.
Dallos Sz.

Az Ady Endre utca is a DC Dunakom Plusz Kft. kivitelezésében újult meg. Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Több építőmunkára készül
a DC Dunakom Plusz Kft.
Első jelentős nagyberuházásuk a Barátság és
a Szabó Erzsébet utca által határolt tömbbelső-felújítás volt, amit azóta öt másik követett. A DC Dunakom Plusz Kft. ügyvezetője, Puskás János a TelePaks Kistérségi Televízióban idézte fel a cég történetét és beszélt
az aktualitásokról. Az említett tömbbelsőfelújítás kapcsán – még DC Dunakom Kft.ként – komoly lakossági ellenérzéssel szembesültek. – Az ott élők tartottak a felújítás
miatti zajoktól és attól is, hogy hangoskodó
fiatalok kedvelt helye lesz a terület – mondta el az önkormányzati cég vezetője, hozzátéve: a bontás során többször kiderült, hogy
a közművezetékek nem a tervrajzon jelzett
helyen húzódnak, így előfordult áramkimaradás és vízhiány is. – Ezek után állandó
szakfelügyeletet rendeltünk meg a közműszolgáltatóktól és így minimálisra csökkentek a szolgáltatási hibák. 2014 óta nemcsak
tömbbelső-rekonstrukciót bíznak a cégre,
hanem utcafelújításokat is. A kft. a környéken egyedülálló módon rendelkezik inerthulladék-kezelési és újrahasznosítási engedéllyel. Az építőipari hulladékot az utcafelújításoknál, az új burkolat alapjában
használjuk fel – fogalmazott Puskás János.
Mivel utcafelújításkor gyakran hónapokra
le kell zárni egy szakaszt, a cég munkatársai
napi kapcsolatban vannak a lakókkal, akik
panaszaikkal közvetlenül hozzájuk fordulhatnak. – Próbáljuk mindig azonnal orvosolni a problémát. A lakók szerencsére elfogadják, hogy egy ekkora építkezés kellemetlenségekkel jár, és tudják, hogy az eredmény – a
szép környezet, az ingatlanok értéknövekedése – megéri a türelmet.

Azzal, hogy az önkormányzat saját cégét bízza meg a munkálatokkal, a pénz helyben marad, elkerülhető a hosszadalmas közbeszerzési eljárás, nő a helyi foglalkoztatottság és
paksi alvállalkozókat vonnak be a kivitelezésbe. Ezek a célok vezérelték a város korábbi vezetését és vezérlik a jelenlegit is, amikor a
cég építőipari tevékenységét erősítették az utcavagy a tömbbelső-felújításokkal. – 2016-ban
a meghívásos közbeszerzési értékhatár 100
millió forintra csökkentése miatt kevesebb
feladatot tudtunk vállalni az ún. in-house
szerződések keretében, ekkor az Ady Endre
utcában, a múzeum előtti téren és a Váci utcai tömbbelső rekonstrukcióján dolgoztak a
szakembereink. Idén újra 300 millióra emelkedett az értékhatár, így több munkára készülünk. Szeretnénk elnyerni a Kurcsatov és
Ifjúság utca közötti tömbbelső-rekonstrukció
munkáit. Emellett több utca felújítására is elkészültek a tervek, de a megbízásokról csak
a városi költségvetés elfogadását követően
tudunk tárgyalni a városvezetéssel – mondta el Puskás János. Hozzátette: többször érte
vád a helyi építőipari vállalkozásokat a kapacitáshiány és a felkészületlenség okán, ám a
cég tapasztalatai ezt nem támasztják alá: kis
segítséggel több vállalkozás is megfelel a közbeszerzés által támasztott követelményeknek,
szerződött helyi partnereik időre és megfelelő minőségben dolgoztak.
Építőipari tevékenysége mellett a DC Dunakom Plusz Kft. településüzemeltetőként a
parkok és játszóterek gondozásáért, a helyi
köztemető üzemeltetéséért felel, emellett az
intézmények takarítása, a környezet-egészségügy (szúnyogirtás, síkosságmentesítés) és

az önkormányzati bérlakás- és helyiséggazdálkodás is feladata. A több mint nyolcvanféle feladat ellátásán körülbelül másfél száz alkalmazott és mintegy 80-100 közfoglalkoztatott dolgozik. A cég dolga a közmunkások
foglalkoztatása is, ők végzik az árokpartok
tisztítását, a fűnyírást és a parlagfű irtást.
Korábban a helyi iskolák karbantartását is a cég
végezte. Miután a működtetés átkerült az államhoz, a Szekszárdi Tankerületi Központ egy
másik helyi cégnek adott megbízást. – Érzékenyen érint minket a döntés, hiszen komoly bevételkiesést jelent. Több mint tíz éve végeztük
az iskolák karbantartását, ideértve a nyári szünetekre időzített nagyfelújítási munkákat, az
intézményi játszóterek működtetését, a zöldfelületek kezelését és a síkosságmentesítést.
A cégnek a bérlakások üzemeltetésében
is változásra kell készülnie, mivel a rendszer átszervezésén dolgozik az önkormányzat. Veszprémi példa alapján, a Máltai Szeretetszolgálat közreműködésével tervezik működtetni a lakásgazdálkodást. Az elképzelés
egy közös tulajdonú lakásszövetkezet kialakítása. Puskás János reménykedik benne, hogy
a karbantartás és a felújítás a cég feladata marad. A cég az atomerőmű-bővítés kapcsán is
szeretne minél több lehetőséget megragadni,
hiszen a DC Dunakom Plusz Kft. széles tevékenységi palettája révén minden területen
képes megfelelni a megnövekedett igényeknek. – Cégünk tavalyi összárbevétele szűk 1,5
milliárd forint volt, ennek 2%-a az elvárt nyereség, ezt most is teljesítettük. Reméljük, így
lesz ez a jövőben is, dolgozunk rajta, hogy
az említett bevételkieséseket pótoljuk – tette
hozzá Puskás János.
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Atomerőmű

Könyvritkaságok az erőmű múzeumában
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Ex libris – Egy magángyűjtő könyvritkaságai címmel látható új kamarakiállítás
márciusig az Atomenergetikai Múzeum
fogadóterében. A múzeum munkatársa,
Beregnyei Miklós gyűjteményének különleges darabjait, köztük paksi vonatkozású köteteket mutat be a tárlat. A megnyi-

tón dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató ajánlotta az érdeklődők figyelmébe a
könyvritkaságokat. Beregnyei Miklós sokat foglalkozik helytörténettel, ezen belül
kifejezetten érdekli a sajtótörténet, így először – úgy a ’70-es évek táján – folyóiratokat kezdett gyűjteni.

Közben a látókörébe került néhány kötet
– főként történelmi vonatkozású –, amelyeknek „nem tudott ellenállni”. Több köztük Tolna megyei, sőt paksi vonatkozású,
amelyekbe a múzeum tárlatán is belepillanthatnak a látogatók. Két, Jámbor Pál által írt kötetet választott a gyűjteményéből.
Az egyik azért különleges, mert a magyar
irodalom történetét írta meg benne, s abból tanított Szabadkán, a főgimnáziumban.
A másik egy verseskötet, amit akkori diákjának dedikált. Beregnyei Miklós kiemelte még azt az 1848/49-es szabadságharcról elsőként megjelent összefoglaló művet,
melynek szerzője Horváth Mihály, az egyetlen főpap, aki támogatta Kossuth politikáját,
amiért halálra is ítélték, bár nem végezték ki.
Az Atomenergetikai Múzeumban látható
legrégebbi könyv egy latin nyelvű történeti
munka, amely az Augustusok életével foglalkozik, és 1698-ban jelent meg. Ritka és
látványos darabja a kiállításnak az 1805-ben
kiadott, 1180 oldalas teljes Biblia, amelynek
belső borítólapjára kézzel írta be egykori tulajdonosa a Himnuszt.
-vt-

Ismét sajtófotódíjat nyert Vincze Bálint
Harmadik díjat nyert Vincze Bálint a 35. Magyar Sajtófotó Pályázaton Úton, útfélen című
munkájával. A paksi atomerőmű munkatársa, aki mára ismert természetfotóssá vált, a
Természet és tudomány (sorozat) kategóriában kapott díjat. Ez a harmadik alkalom,
hogy dobogós helyezést ért el az országos pályázaton, amelyen minden évben, így most is,
képek ezrei kerültek a zsűri elé. Előzőleg kedvenc témájával, az ürgével szerepelt sikerrel,
ezúttal pedig egy több éven át készült, szomorú témájú sorozattal. A hét kép elgázolt állatokat ábrázol. Mint Vincze Bálint mondta,
sajnos mindennapos dolog, hogy egy-egy állat az aszfalton fejezi be életét. A fotós is sokszor volt tanúja ennek, és mivel a fényképezőgép mindig nála van, lencsevégre kapta a
szerencsétlenül járt állatokat: mókust, őzet,
sünt, sőt még egy – az ütközést szerencsésen
túlélő – bagoly is szereplője lett a sorozatnak.
Vincze Bálint elmondta, fekete-fehér képekről van szó, mert úgy gondolta, hogy színesben ez a téma még felkavaróbb lenne.
Még két Tolna megyei díjazottja van az idei
pályázatnak. Mártonfai Dénes, a Tolnai
Népújság fotórovatának vezetője „A me8 n Paksi Hírnök, 2017. február 10.

gyékben dolgozó legjobb teljesítményt nyújtó fotóriporter” különdíjat, valamint Vidéki
foci című sorozatával a Sport (sorozat) kategória első díját nyerte el. A bonyhádi Ritzel
Zoltán Természet és tudomány (sorozat) ka-

tegóriában ért el 2. helyezést. A Magyar Sajtófotó Pályázatra beérkezett sok ezer kép
legjobbjaiból a Capa Központban nyílik kiállítás március végén.
-vida-

Te győztél! – Vincze Zoltán díjnyertes sorozatának egyik fényképe

Programokkal teli év elé néznek
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

A farsang jegyében tartanak családi napot február 25-én 10 órától a Paksi Városi
Múzeumban, ahol rémisztő busómaszkokat
és más álarcokat lehet majd készíteni, ki lehet próbálni a hagyományos farsangi alakoskodás szokását, lesz vetítéssel egybekötött előadás a karneválok történetéről és kötetlen beszélgetés a farsangi időszakról az
intézmény történész munkatársával. Ez a
legközelebbi alkalom, amikor rendezvényre várják a lakosságot a múzeumba. Nagyrendezvényeket változatlanul országos kezdeményezésekhez kapcsolódva tartanak,
ilyen lesz a Múzeumok Éjszakája, amelyet a
tavaly kölcsönösen megfogalmazott igénynek megfelelően, az Atomenergetikai Múzeummal közösen szeretnének megvaló-

sítani, aztán következik a Múzeumok Őszi
Fesztiválja. Ez közel egy hónapot ölel fel,
így számos, a központi témával harmonizáló, de a helyi gyűjteményre is támaszkodó tartalommal készül majd rá a múzeum.
Ami már most biztos, hogy ebben az időszakban lesz a múzeumban egy időszaki
népviseleti babakiállítás. Emellett még két
időszaki tárlatot terveznek az idei esztendőre. A múzeum ad otthont márciusban a
Bencze Barnabás-rajzpályázatra beérkező
munkáknak. Dr. Pongrácz Sándor hagyatéka, amelyet megvásárolt az önkormányzat, a
múzeum raktári anyaga, ebből szeretnének a
Pongrácz-díj átadása kapcsán kiállítást rendezni, tájékoztatott a tervekről dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna. A múzeum igazgató-

Az Atomenergetikai Múzeum is csatlakozik a Múzeumok Majálisa, a Múzeumok Őszi Fesztiválja és a Múzeumok Éjszakája országos programhoz, derült ki a TelePaks Csengőszó oktatási magazinjának februári adásából, aminek témája az intézmény múzeumpedagógiája volt. Enyedi Bernadett, a múzeum vezetője
elmondta, hogy múzeumpedagógiai programjukban elsősorban a természettudományok, ezen belül is a fizika népszerűsítésére fókuszálnak, emellett cél a múzeum, az atomerőmű és az
atomenergetika megismertetése is, mégpedig széles koroszályt
felölelően. Évek óta tartanak 7. és 8. osztályosoknak kihelyezett fizikaórákat, 2015 tavaszától pedig már középiskolásoknak
is, illetve 2014 őszétől foglalkozásokat az óvodák nagycsoportosainak. Szerdánként 13 órától fizikashow-t tartanak a múzeumban, ahova előzetes bejelentkezés nélkül is várják az érdek-

ja azt is elmondta, hogy a tavalyi karácsonyváró rendezvényük sikerén felbuzdulva idén
is terveznek ilyet, csak még tartalmasabb
programkínálattal és több árussal. Nyáron
szeretnék befejezni a két éve fellelt, 4. századi római temető feltárását, és ha lesz rá
mód, akkor más területeken kisebb szondázó ásatásokat, terepbejárásokat is végezni. A
nyáron ismét három héten át tartanak gyermektábort, július 10-én kezdődik az első,
aminek a témája a halászat lesz, aztán július 17-től lesz a második turnus római tematikával és végül augusztus 31-től a harmadik
környezet- és nemzetvédelem témakörrel.
Erről már Kákai Emese múzeumpedagógus
tájékoztatott, aki elmondta, hogy szakítva
a korábbi gyakorlattal idén nem a jeles napokhoz kapcsolódóan szervezik a múzeumpedagógiai alkalmakat, hanem mindegyik
kiállítási egységhez kidolgoznak különböző
foglalkozásokat, amelyeket aztán egész éven
át bármikor igénybe vehetnek a nevelési-oktatási intézmények az ország minden szegletéből. Egyedül a húsvét lesz kivétel, akkor
ugyanis április 6-7. és 10-12. között várják
majd a gyermekcsoportokat írókázásra. A
jeles napok kapcsán családi napokat fognak
tartani, mint amilyen a már említett farsangi, de lesz például a Föld napjához kapcsolódó is áprilisban. Mindemellett folytatni kívánják a Férfi-nő kapcsolatok évszázadokon
át elnevezésű programot megújult köntösben, és egy középiskolásoknak szóló levelezős városismereti vetélkedő terve is ott lapul
már a múzeum munkatársainak tarsolyában. A Budapesten rendezendő Múzeumok
Majálisán két év kihagyás után ismét ott lesz
a Paksi Város Múzeum, hogy bemutassák,
népszerűsítsék az új állandó kiállítást, a Paksi Metszetet.
Kohl Gyöngyi

lődőket. Az Atomenergetikai Múzeum fontos programja az általános iskolásoknak szóló, Teller Edéről elnevezett vetélkedő, és
a nyári múzeumi tábor, amit idén megújult tartalommal szerveznek, változatlanul jutalomtáborként a TEIT településein működő általános iskoláknak. – Arra törekszünk, hogy a múzeum
foglalkozásai, programjai informatívak, ugyanakkor szórakoztatóak legyenek. Ha kellemes élményként gondolnak vissza vendégeink a múzeumban töltött időre, akkor hozzájárulunk az atomerőmű társadalmi elfogadottságának növeléséhez is – emelte ki
Enyedi Bermadett. A múzeum vezetője arról is beszámolt, hogy
tovább szeretnék erősíteni a város intézményeivel való együttműködést. – Szükség van az összefogásra, hogy olyan változatos
programokat tudjunk kínálni, ami vonzóvá teszi Paksot – fogalmazott.
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Váljék egészségére!

Orvosdiagnosztikai laboratórium
Új sorozatunkban a Paksi Gyógyászati
Központ dolgozóinak segítségével mutatjuk be városunk egészségügyi ellátórendszerét olyan érdekességekről és újdonságokról is szót ejtve, amik közérdeklődésre tarthatnak számot.
A Paksi Gyógyászati Központ orvosdiagnosztikai laboratóriumában naponta
120-160 pácienst fogadnak, de vannak időszakok, amikor ennél is többen fordulnak
meg a vérvételes székekben, mondja dr. Sipos Katalin, a laboratórium vezetője. A vizsgálatokhoz szükséges minták levétele gyorsan lezajlik, aztán a váróterem elcsendesedik ugyan, de a kulisszák mögött továbbra is
nagy a nyüzsgés, hiszen a munka dandárja,
az analízis, ott zajlik. Egy átlagos napon körülbelül kétezer vizsgálatot végeznek, ezek
sorában lehetnek klinikai kémiai (enzimek,
fehérjék, ionok a vérben), hematológiai (a
vér alakos elemei, azok száma és minősége), véralvadási vizsgálatok, vérsejtsüllyedés, hormonszintek meghatározása, allergiavizsgálatok, vizeletvizsgálatok, székletből
vér kimutatása. Dr. Sipos Katalin vezetésével nyolcan dolgoznak a laboratóriumban,
akiktől a minták analizálása nagyfokú precizitást követel, hiszen a vér- és vizeletvizsgálat az orvosi diagnosztika fontos eszköze. A
vérvételre héttől tíz óráig van lehetőség, ami
nem véletlen, ugyanis ez a legideálisabb időszak erre. Ha már itt tartunk, érdemes megemlíteni, hogy vizelet esetében a reggeli első
középsugarasból lehet a legmegbízhatóbb
eredményeket kapni, illetve hogy a vizeletet
vihetjük is, ám ebben az esetben kérdezzük
meg, hogy mire kell ügyelni, fontos ugyanis, hogy a hiteles eredmény érdekében külső szennyeződésektől mentes legyen a minta. A laborleletek aznapi vizsgálatok esetében hétfőtől csütörtökig 14.30-tól 15.30-ig
vehetők át, pénteken 14 és 15 óra között, ha
pedig régebbiről van szó, akkor minden nap
11 és 12, valamint 13 és 14 óra között lehet
érte menni. Az orvosi beutalón feltüntetett
vizsgálatok elvégzéséhez különböző gépek
állnak rendelkezésre – mondta dr. Sipos Katalin kiemelve, hogy az elmúlt néhány esztendőben több eszköz helyébe újabb, korszerűbb került, jelenleg pedig a vizeletvizsgáló, illetve a vérsüllyedéses automata
cseréjét tervezik. A labor vezetője elmondta,
hogy gépparkjuk időközben bővült is, ami
lehetővé tette különböző térítésköteles vizsgálatok bevezetését. Az intézmény honlap10 n Paksi Hírnök, 2017. február 10.
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ján is megtalálható tájékoztatóból látható,
hogy ezek köre igen széles. Kérhetők allergiavizsgálatok, különböző hormonvizsgálatok, például pajzsmirigy-, progeszteron-,
tesztoszteron-, és inzulinvizsgálat, de meg
tudják nézni a D-vitamin-szintet is. Utóbbival kapcsolatban dr. Sipos Katalin kiemelte,
hogy az újabb kutatási eredmények szerint
nem csak a csontanyagcserében van kulcsfontosságú szerepe a D-vitaminnak, hanem
a szervezet immunfolyamataiban is, ezért
figyelmet kell fordítani rá, és ha szükséges,
pótolni. A felsoroltakon túl tumormarkerek
és tumorpanelek is szerepelnek a térítés ellenében kérhető vizsgálati palettán, utóbbiFotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

ak sorában van emlődaganat-, férfidaganat-,
nőidaganat-, petefészekdaganat panel és
női meddőségi vizsgálati panel. Egyes vizsgálatok kizárólag térítés ellenében vehetők
igénybe. Mások beutalóval térítési díj nélkül,
illetve bizonyos esetekben, ha nincs beutaló,
akkor térítéssel. A térítéses vizsgálatok előnye, hogy a sorbanállások nagy része kikerülhető, és ebben az esetben szükség szerint
tanácsokkal látják el a laboratórium munkatársai a pácienst. A laboratórium vezetője arról is tájékoztatott, hogy a nőgyógyászattal együttműködve a budapesti Magzati
Diagnosztikai Központban végzett, nem kötelező Down-kór és egyéb genetikai szűrővizsgálatokra leveszik és továbbítják a mintát térítés ellenében. A szolgáltatás megfizethető, a különböző vizsgálatok ára a pár
száz forinttól a néhány ezer forintig terjed,
a „legborsosabbak” az allergiavizsgálatok és
a tumorpanelek, ám ezek ára is csupán 5-14
ezer forint között mozog. Dr. Sipos Katalin
kiemelte, hogy ha valaki szeretne igénybe
venni fizetős vizsgálatot, bármikor érdeklődhet személyesen, telefonon, illetve előzetes egyeztetés nélkül bármelyik hétköznapon 9.30 és 11 óra között bemehet a laboratóriumba. A leletek rendszerint másnapra
elkészülnek. Dr. Sipos Katalin azt tanácsolja, hogy a páciensek ne merüljenek bele az
eredmények elemzésébe, következtetéseket
pedig végképp ne vonjanak le belőle, a kiértékelést hagyják az orvosra.
Kohl Gy.

Történetek a ládafiából
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

Az elmúlt egy évben, a világ számos pontjára eljutott az Örökségünk mozgalom híre.
Ezreket sikerült bevonniuk Bécstől Kézdivásárhelyig, Kanadától Új-Zélandig a magyar
nyelv megőrzését, a magyarság megtartását
szorgalmazó mozgalomba, hangzott el azon
a sajtótájékoztatón, amit Potápi Árpád János
nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Süli János, Paks polgármestere, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. részéről Hamvas István vezérigazgató és dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató, valamint Vida Tünde, az Örökségünk mozgalom producere tartott az Erzsébet Nagy Szállodában.
Vida Tünde összegzéséből kiderült, hogy az
elmúlt évben több mint száz videót kaptak,
amelyekből és saját felvételekből egy új, közösségi klipet készítettek, amit a mozgalom
Facebook-oldalán több mint 300 ezren néztek meg októberi közzététele óta, az eredeti klip pedig a félmilliós nézettséghez közelít a

Youtube-on. A mozgalom ötletgazdája beszámolt arról, hogy továbbra is várják a dalt előadók felvételeit, emellett idén Történetek a ládafiából címmel olyan filmekre írnak ki pályázatot, amelyekben a történelmi eseményeket
megélt szülők, nagyszülők mondanak el tanulságos történeteket „a magyarság szubjektív történelemkönyvéből”. – Állítsd kamera elé szüleidet, nagyszüleidet, a nagy öregeket, akik
megélték mindazokat az eseményeket, amiket
a fiatalok legfeljebb a történelemkönyvekből
ismernek – biztat a pályázat felhívása. Olyan
tízperces videókkal lehet pályázni, olyan beszélgetéseket várnak, amelyek kitérnek a hagyományok, a közösség, a magyarság megőrzésének fontosságára. A visszaemlékezéseket
megörökítő videókat díjazzák, illetve ezekből
és saját felvételekből egy újabb, a világ magyarságát bemutató film összeállítását tervezik.
Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár elmondta, hogy indulásakor

szkeptikus ugyan nem volt a mozgalom sikerét illetően, de azt nem gondolta volna, hogy
ilyen nagy számban csatlakoznak hozzá.
– Bárhol jártam azóta a világban, mindenhol találkoztam olyan magyar közösségekkel, amelyek valamilyen módon foglalkoztak
a dallal – mondta, megemlítve: külön öröm,
hogy a Kőrösi Csoma Sándor Program és a
Petőfi Sándor Program ösztöndíjasai szinte
mindannyian a mozgalom mellé álltak, segítették, támogatták.
– A paksi atomerőmű igyekszik minden
olyan célt támogatni, ami segíti pozitív társadalmi megítélését – erről már Hamvas István,
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója beszélt, hozzátéve, hogy az Örökségünk
mozgalom erősíti az összetartozás érzését,
megismerhetik általa Paksot, ezért is állt az
atomerőmű a kezdeményezés mellé és támogatja ebben az esztendőben is.
Süli János polgármester elmondta, hogy a
paksi önkormányzat szintén támogatja idén is
a mozgalmat, ám mértékéről csak a költségvetés elfogadása után tud nyilatkozni. Kiemelte, hogy Paksnak több határon túli településsel van sokéves testvérvárosi kapcsolata, de
a mozgalom nemcsak Galántával, Viskkel és
Kézdivásárhellyel, hanem más magyarok lakta településekkel is segít ápolni a kapcsolatot.
Dr. Kovács Antal, az atomerőmű kommunikációs igazgatója az új pályázattal kapcsolatban elmondta, hogy számára a nagyszüleitől
hallott történetek mindig nagy jelentőséggel
bírtak, nevelő célzattal maga is elmeséli ezeket gyermekeinek. – Akkor is fontosak ezek a
történetek, amikor a közös gyökerekről beszélünk, hiszen a személyes élményeken keresztül egy közösség történelme is kirajzolódik,
hozzátehetnek a kollektív magyar örökséghez,
amiből mindannyian tanulhatunk.
-kgy-

Deákos diákok győzelme
Paksi győzelem született az általános iskolások versenyében a Tamásiban rendezett Kincses Tolna Megye elnevezésű vetélkedőn. A
Tolna Megyei Önkormányzat az agrártárcától
nyert forrásból szervezte a tudáspróbát, amely
által a fiatalok jobban megismerhették a helyi
értékeket, tolnaikumokat és hungarikumokat,
adta hírül a Tolna Megyei Önkormányzat
Facebook-oldala. Paksról a Deák Ferenc iskola indított csapatot, amelynek tagjai Fritz Dorka, Rauth Hanna, Lengyel Attila és Spiesz Péter voltak. Felkészítő tanáruk, Cseh Gutai Judit
elmondta, hogy a vetélkedő napját megelőző-

en ki kellett tölteniük egy ötvenpontos tesztet,
illetve összeállítani egy helyi értéket bemutató anyagot, amelyet a verseny napján be is kellett mutatnia a csapatnak. A deákos formáció
a Duna-parti gesztenyefasort választotta, prezentációjukat a szervezők ajánlásának megfelelően riporttal, illetve ötlettel is kiegészítették, utóbbi esetében a Duna adta szabadidős
lehetőségekre koncentráltak. A verseny napján mindemellett további tizennégy feladat
várt rájuk. Az általános iskolák csapatai közötti vetélkedésben első helyezett Deákhullám elnevezésű paksi formációt az Őcsényi Gabócák

és a Dunaföldvári MLG-sek elnevezésű csapat
követte. Cseh Gutai Judit arról is beszámolt,
hogy a zsűri külön megdicsérte tanítványainak előadásmódját. Első helyezettként a Budapesten megrendezésre kerülő országos döntőben képviseli majd Tolna megyét a Deákhullám, amelynek tagjai már most készülnek az
újabb megméretésre. Ennek részeként el fognak látogatni Szekszárdra, Decsre, Sárpilisre
és Bátaszékre is, hogy minél többet megtudjanak Tolna megye értékeiről. A döntő májusban lesz és várhatóan közvetíteni fogja a Duna
Televízió.
Kohl Gyöngyi
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Lencsi nénit köszöntötték
Kilencvenedik születésnapja alkalmából
köszöntötte Hanol Ferencné született Wolf
Magdolnát – vagy ahogyan sokan ismerik az Akác utcában, Lencsi nénit – Süli János Paks polgármestere és S. Szabó Gabriella kommunikációs referens. Lencsi néni
tősgyökeres paksi földműves sváb családból származik. 1927. január 27-én látta meg
a napvilágot, gyermekkorát a Keskeny utcai
és a Kereszt utcai nagyszülői és szülői házban töltötte, majd a család 1937-ben költözött abba az Akác utcai házba, ahol később
férjével, Hanol Ferenccel is élt. Az ünnepelt
fiatal lányként kezdett dolgozni a konzervgyárban, majd miután megszületett két fia, a
Dunamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezetbe került, 1973-tól pedig a Ruhaipari Szövetkezet dolgozója volt, onnan vonult
nyugállományba 55 évesen. Ahogy mondja, a munkahely mellett még ott volt a család, valamint a ház körüli tennivalók, a kert,
a jószág, így aztán mindig kora reggel kelt
fel és későn este tért nyugovóra. Nyugdíjas éveiben nagyon sokat vigyázott öt unokájára, akiknek nagy kedvence volt a pötytyös kenyér, azaz a pirosarannyal pöttyözött
zsíros vagy vajas kenyér, amihez alkalomad-
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tán hagyma is dukált, de a nagyi természetesen az unokák minden kedvencét megfőzte és a sütőt is rendre használatba vette, hogy
például kakaós kalácsból, gyümölcsös lepényekből se legyen hiány.
Egyik unokája, dr. Hanol János kutatja a család történetét, s ebben a felettébb izgalmas,
érdekes munkában nagy segítségére vannak
nagymamája emlékei. Érdekességként em-

lítette például, hogy anyai dédnagymamája száz esztendővel ezelőtt vásárolta meg azt
a Sárgödör téri présházat, amelyben lassan
már a negyedik generáció folytatja a paksi siller készítésének hagyományát, és azt is
elmesélte, hogy nagymamájának édesapja
a Monarchia katonájaként a IV. Károly király adományozta vitézségi kisezüst kitüntetéssel tért haza az első világháborúból, amit
nagy becsben őriz a család.
Hanol Ferencné 1994-ben lett özvegy, azóta egyedül élt, aztán magas korára és egészségi állapotára tekintettel 2015-ben maga
kérte felvételét az utcában működő Akáckert Időskorúak Gondozóházába. Elmondta, hogy jól érzi magát, jókat beszélget a lakótársaival és sokat pihen, hiszen most már
ennek jött el az ideje. A családtól, gyermekeitől, menyeitől, unokáitól és két dédunokájától így sincs távol, hiszen mindannyian az
utcában vagy a környéken laknak, rendszeresen látogatják, ünnepekkor, családi események alkalmával pedig elviszik magukhoz. Természetesen megkérdeztük Lencsi
nénitől azt is, hogy szerinte mi a hosszú élet
titka, amire azt mondta: a jó közérzet.
Kohl Gyöngyi

Két új kiállítást nyitottak meg a Paksi Képtárban. A nagy kiállító térben Albert Ádám képzőművész Dekonstruált jelentés melankóliája
című tárlata látogatható, a galérián pedig Tranker Kata Hiányzó végtelen című kiállítása, mindkettő április 2-ig. Az alkotókról és a kiállításokról bővebb információ a Paksi Képtár honlapján (www.paksikeptar.hu) olvasható. Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Publikáló paksiak:
Kalimpától a Pannónia gőzhajóig
Ahogy a lapunk előző számában napirendre tűzött zenében, úgy az irodalmi életben
is rendre feltűnik egy-egy Pakson ismerősen
csengő név. Ezúttal három, ma ugyan már
nem Pakson élő, de a városhoz kötődő szerzőt kérdeztünk írói munkásságáról.
Decemberben a Kincskereső Gyermekkönyvtárban tartott könyvbemutatón a paksi közönség is megismerhette Stiglincz Milán Kalimpa című könyvét. A szerző humoros Facebook-posztjában elárulta, hogy
amikor az ESZI-ben elektrotechnikai technikus vizsgát tett, a vizsgabizottság elnöke
azzal bocsátotta útjára, hogy „Stiga, ígérd
meg, hogy nem nyúlsz semmihez, amiben áram van”. Valóban messze került eredeti szakmájától, hiszen idegenforgalmi
és kommunikációs végzettsége is van, s az
Egri Főiskolán szerzett angol szakos diplomáját a Veszprémi Egyetemen emelte mesterfokra, így angoltanár lett belőle, most pedig óvóbácsiként dolgozik. A szülők, mint
mondja, örülnek, hiszen a gyerekeknek
nagy szüksége van a férfimintára. Az ezzel
kapcsolatos megjegyzések pedig nemhogy
zavarnák, hanem inkább dicséretként tekint
rájuk.
A meseírásra tudatosan készült, sőt jelenleg
is egy meseíró tanfolyamra jár. Egy családi
napköziben találkozott a Mocorgó program
alapítójával, Varga Norbert gyógytornászszal, ő kérte fel a könyv megírására. A Mocorgó program „hőse” Kalimpa, a szeretetre méltó és nem mellesleg a gyerekek mozgásfejlesztésében rendkívül hasznos bábfiú,
aki kicsit esetlen ugyan, de hatalmas akaraterő és elszántság lakozik benne. A Mocorgó Varga Norbert mozgásfejlesztő gyakorlataira, játékaira és Szabó Tamás dalaira
épül. Ehhez társul immár a Milán által megírt könyv, aminek – nemcsak szerzője, hanem az eladási adatok és visszajelzések szerint is – igen jó a fogadtatása. – Hogy lesz-e
folytatás és ha igen, hogyan, arról konkrét
döntés még nincs, most örülünk a sikernek
és igyekszünk terjeszteni – mondja Milán.
Az viszont biztos, hogy neki vannak további
meseíró ambíciói. A Pagony főszerkesztője,
Kovács Eszter arra biztatta, hogy jelentkezzen újabb kéziratokkal. Egy már az utolsó
simításoknál tart, tudtuk meg Milántól, aki
azt reméli, hogy bár a hagyományos könyvek terhére egyre nagyobb teret nyernek az
e-book-változatok, a mesekönyv-nyomtatásnak nem áldozik le az ideje.

Teljesen más úton jutott el Frányó Kriszta ahhoz, hogy író legyen. Mint mesélte,
ő mindig mindenhol történeteket mesélt,
majd írt. Két testvérével és unokatestvéreivel játékból az általa megírt filmeket forgatták. Bárhol tanult, mindig tevékenyen részt
vett az iskolarádió és az iskolaújság munkájában. És mindig álmodozó volt. Például azt gondolta, hogy színházzal és filmmel
fog majd foglalkozni, aztán pedig azt, hogy
diplomata lesz. Pécsre járt spanyol szakos
gimnáziumba, az ELTE-n végzett nemzetközi tanulmányok szakon. A mesterképzéssel párhuzamosan elvégezte a Komlósi
újságíróstúdiót és – bár inkább az írott sajtó
vonzotta – először egy televízió szerkesztőriportere lett. Ma viszont már egy internetes
portálnál dolgozik és külpolitikával foglalkozik. A hírrel, hogy könyvének, a Legénylaknak már a folytatása is megjelent, meglep.
– Magánkiadónál jelent meg, nekem kellett
volna reklámozni, de éppen akkor sokasodtak meg a feladatok a munkahelyemen, így
nem volt se reklám, se könyvbemutató – fejtegeti. Pedig az első rész rendkívül jó kritikát kapott. – Ennek nagyon örültem, úgy
éreztem, hogy sínen vagyok – fogalmazott.
Elárulta, hogy az első rész egy banális ok
miatt született meg éppen akkor, amikor, hiszen mindig is voltak történetek. Egy állást,
amiről meg volt győződve, hogy neki találták meg, végül mégsem kapott meg, ő pedig bizonyítani akart: megírta és édesanyjának elküldte a könyv első húsz oldalát, majd
a sorban továbbiakat, mígnem teljes lett a
kézirat. A könyv először csak egyetlen példányban készült el, Kriszta kapta a családtól 25. születésnapjára. A később széles közönséghez eljutó Legénylak jó kritikákat kapott, jól megírt, szépen kidolgozott írásnak
nevezték, amelyben környezet, a karakterek jól elképzelhetők, szinte láthatók, van
dráma, titok, szerelem, barátság. Bizonyára lesz még alkalmunk kézbe venni Frányó
Kriszta-könyveket. Bár a Faktor.hu hírportálnál végzett kemény munka miatt sokszor
a „Bármit, csak betűt ne!” érzés keríti hatalmába, mégis gyakorta kapja elő a telefonját
akár a metrón utazva is, hogy belepötyögje
az éppen eszébe jutó történeteket.
A termékeny írók közé sorolhatjuk Fodor Veronikát, aki 2012 óta él Budapesten, de – mint
beszélgetésünk elején megjegyezte – szívesen jönne haza Paksra, ha találna munkát, de
ez humán területen rendkívül nehéz. Törté-

nész végzettsége és többek között könyvtárosi gyakorlata van, jelenleg a Hadtörténeti
Könyvtárban dolgozik. Első mesekönyve, az
Elvarázsolt kert Kovács Katalin kézdivásárhelyi alkotó illusztrációival még paksi mecénások támogatásával jelent meg. Könyve az
Aranyvackor pályázaton rendkívül jól szerepelt. Még ezt is túlszárnyalta a Holnap kiadónál, NKA-s támogatással megjelent Legendák a Pannónia gőzhajó fedélzetéről című
kötete, amelyhez Szimonidész Hajnalka készített illusztrációt. A könyv különlegessége a
legendaszókincstár, ami segíti az eligazodást
„a félig álomszerű, kitalált, félig valóságos,
történelmi világban”. A 2016 novemberében
polcokra került ismeretterjesztő meseregényt
a Magyar Gyermekirodalmi Intézet a legjobb
50 gyermek- és ifjúsági könyv közé sorolta. A
„hajós” könyv első fejezetével szintén sikerrel
pályázott az Aranyvackorra. Két másik kötete
esetében viszont már a Holnap Kiadó kereste
meg Veronikát, s kérte fel, hogy kapcsolódjon
be egy komolyzenei kezdeményezésbe. Ezek
olyan 6-10 éves korosztálynak szóló könyvek, amelyekhez egy-egy CD-melléklet jár.
Így született meg tavaly októberben az Állatok farsangja, és készült el a hamarosan megjelenő Muszorgszkij-zenemű-feldolgozás.
Az Egy kiállítás képei című műhöz képenként önálló, de egybefűzött történetek születtek Veronika tollából. – Nagyon szeretek írni,
most is dolgozom egy meseregényen, aminek
kiadására több kiadó is jelentkezett – mondta el Fodor Veronika, akivel az olvasók február 25-én találkozhatnak a Kincskereső Gyermekkönyvtárban.
Vida T.
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Egykori paksi diák a Vakfolt főszerepében

Pakson élt, járt iskolába és álmodott arról,
hogy egyszer színész lesz Rábaközi Gergő. Álma teljesült: több színház világot jelentő deszkái után a filmvásznon is láthatjuk. A paksi
művészeti iskola dráma tanszakának egykori
növendéke a főszereplője a Vakfolt című filmnek, ami diákprodukcióként indult, ám végül
a szintén Tolna megyei gyökerekkel rendelkező Osvárt Andrea állt producerként mellé.

Nem tud, de nem is akar a hollywoodi produkciókkal versenyezni a Slemmer Ádám által jegyzett film. Pénz nélkül, „szerelemből”
kezdték el forgatni 2014-ben. A szereplőket
a Földessy Margit- és Nemes Nagy Ágnes tanodákból toborozták. Akkor még Rábaközi Gergő az utóbbiba járt, most viszont már
a Kaposvári Egyetemen tanul Eperjes Károly
osztályában. Nem volt túl vonzó a felkérés,
hiszen csak munkát ígért, meg esetleg némi
hírnevet, már ha a pénztelenség ellenére sikerül elkészíteni a filmet. Az első találkozás
közte és az alkotók között azonban olyanynyira meggyőző volt, hogy Gergőt főszerepre kérték fel, ő pedig igent mondott. Izgalmas
volt a forgatás, mert viszonylag sokat kellett
„partizánkodni”, hiszen megesett, hogy olyan
helyen forgattak, ahol ehhez nem volt engedélyük, de alapvetően mindenki támogatóan viszonyult hozzájuk. Ugyanígy tett Osvárt
Andrea is, aki producerként melléjük állt, sőt
egy epizódszerepben fel is tűnik a vásznon.
A színésznő, akit éppen Rómában értünk el
egy olasz sorozat forgatásán, azt mondta: a fiatalok lelkesedése, a szakmához való hozzáállása magával ragadta, mert látta, hogy ők
nem munkának tekintik, amit csinálnak, hanem alkotni szeretnének. Segített a jogi környezetet rendezni, a befejezéshez támogatást

szerezni. Megszerette a filmet, s bízik abban,
hogy sikert arat a közönség soraiban, elsősorban a fiatalok között, hiszen alkotói is azok.
Rábaközi Gergő nem titkolta, hogy kaptak
kritikát is, de – mint kiemelte – aki helyén
tudja kezelni a filmet, pozitívan nyilatkozik
róla. Tekintve, hogy mennyi idő alatt, milyen
feltételek mellett hozták létre, összességében
elégedett a produkcióval, a maga teljesítményével viszont nem. – De egy színész mikor
elégedett a játékával? – tette hozzá. Terveiről
elmondta, hogy három célja van, játszani szeretne, a lehető legtöbb időt a családjával tölteni és szerelmével, akivel „nagyon-nagyon”
hosszú távú tervei vannak és publikálni. Egy
verseskötete már megjelent Egy tőről címmel. Megmutatta Eperjes Károlynak, aki azt
mondta, elég pontos Y-generációs korrajzot
ír le benne. Nemcsak verseket szeretne írni,
hanem regényt, színdarabokat is.
Szülőfalujához, Géderlakhoz szoros szálak
fűzik, paksi éveire szívesen emlékszik viszsza, hiszen sok barátot szerzett itt. Ma a családi bázis Tárnokon van, de ő a legtöbb idejét
Kaposváron tölti és – mint mondta – minden
erejével azon van, hogy megvalósítsa álmát,
ami már Pakson megfogalmazódott benne:
hivatását teljesítő színművésszé válni.
Vida Tünde

Leszámolnak a közönnyel
Hétköznapi hőseink címmel hirdetett beszélgetést a budapesti Bálint Ház lapzártánk
idejére, február 8-ára. Együttműködve a
Hősök Tere civilszervezettel olyan embereket mutatnak be, akik arra ösztönzik a környezetüket, hogy tegyenek másokért, számoljanak le a közönnyel. Az első alkalommal Al Ghaoui Hesna riporter, külpolitikai
újságíró mellett a paksi Heisler Judit bűnmegelőzési előadó volt a vendég.
Heisler Judit a Hősök Tere követe, Hesna
ugyanennek a mozgalomnak a nagykövete. – Olyan világban szeretnénk élni, ahol
természetes, hogy az emberek kiállnak másokért, magukért. Ezért fogtunk össze néhányan és hoztuk létre a Hősök Tere Kezdeményezést 2014-ben. Azt akarjuk elérni,
hogy Magyarországon társadalmi norma legyen az együttérzés és az, hogy teszünk egymásért. Ehhez adjuk meg a kezdő lökést és
azt a tudást, amivel a célunk elérhető – írják
magukról a kezdeményezést útjára indítók.
Heisler Judit a Paksi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében zajló tréningen
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ismerte meg a Hősök Terét. Elvük, miszerint tegyünk a közöny ellen, vállaljunk felelősséget tetteinkért és másokért, felkeltette az érdeklődését, már csak azért is, mert
szorosan kapcsolódik a munkájához, a bűnmegelőzéshez.
2016 nyarán Hősök Tere-követ lett, amit
különösen azért tart fontosnak, mert a kezdeményezés – sok máshoz hasonlóan – fővárosközpontú, az önkéntesek, követek és
nagykövetek zöme Budapesten igyekszik
ezeket az elveket népszerűsíteni, vidéken kevesen vannak. Judit elsősorban továbbra is
a munkája során, például a diákoknak tartott bűnmegelőzési előadásokon igyekszik
terjeszteni, népszerűsíteni az „Az vagy, amit
teszel!” gondolatot. Beszélget a gyerekekkel
arról, hogy miért fontos, hogy ne menjenek
el segítség nélkül senki mellett, aki erre rászorul. Gyakori kifogás, hogy nem értenek
az elsősegélynyújtáshoz, pedig sokszor egy
telefonhívás is életet menthet. – A kezdeményezés szellemét szeretném tovább vinni. Ez
talán egy kicsit „önző” is, mert, ha a közöny

Fotó: Bodajki Ákos

ellen teszünk, odafigyelünk egymásra, kevesebb lesz a bűncselekmény is. Nekem pedig
a munkám során ez a célom – mondta. Hozzátette, hogy ő ül ugyan Al Ghaoui Hesna
oldalán február 8-án, de bármelyik kollégája ott lehetne, hiszen munkájuk során ők
is hétköznapi hősként nyújtanak segítséget
másoknak.
-vt-

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Jó napot, mi újság?

Gálosi János
Kaposváron, ahol az egyetemet végezte, nem
talált munkahelyet Gálosi János, ezért költözött 1959-ben Paksra, tervei szerint egy évre.
Több mint ötvenhét év után, mint mosolyogva mondta, talán már nem tartozik – paksi
szóhasználattal – a gyüttmentek közé. Hogy
miért nem vette sátorfáját a terveknek megfelelően, arra egy régi mondással válaszol: aki
megkóstolta a paksi sillert, a paksi halászlét
és kapott csókot paksi asszonytól, az nem vágyik máshova.
A tanár úr nemrégiben betöltötte a nyolcvanat, egykori kollégái a Paksi Vak Bottyán
Gimnáziumban köszöntőt szerveztek neki.
Negyven évig tanított itt, igazgatóhelyettes
is volt. Amikor az akkori időkről, pedagógusként vallott vezérelveiről faggatom, viszszakérdez, hogy szabad-e korábbról kezdeni, hiszen az életét nagyon korai dolgok határozták meg. Például az, hogy akadt olyan
pedagógus, aki felfigyelt a „csóró parasztgyerekre” és mondta, hogy „a Janit be kell
íratni fölsőbb iskolába”. – Ha nem ismeri fel,
hogy valami spiritusz van bennem, Csokonai átka érvényesül: kanász marad, kinek a

nevelője kanász – fogalmazott. Ráadásul az
apja valóban pásztor volt. Ő viszont így nem
a nyáj mellé került, hanem ötödikes korában
Kaposvárra, a Sétatér utcai általános iskolába, ahol kis híján megbukott magyar nyelvből, ám hetedikben már városi helyesíróversenyt nyert. Szerencséjére minden iskolatípusban akadt egy-egy derék pedagógus,
aki meglátta benne a tehetséget. Kimagaslóan jó volt matematikából, hogy mégis a magyart választotta, arra csupán annyit, mond,
hogy gyönyörű nyelv a miénk a dallama, a
gazdagsága miatt. A magyar nyelv az irodalom tanítása és a történelem elválaszthatatlan egymástól és nehezen függetleníthető a
politikától, véli. Éppen ezért nagy felelősség, „szinte galád bátorság” tanárnak lenni.
Megesik, hogy a pedagógus bizonytalanságából, tévedéséből, máskor pedig hivatalból,
más érdekek által vezérelve sikkad, ferdül
el az igazság, ezek befolyásolják azt, hogy
mi hangzik el egy-egy órán. „Divatirányzatok” befolyásolják, mit illik elmondani, mit
kell elhallgatni például egy költőről. Persze
egyetért azzal, hogy nem kell üvöltve kia-

bálni, hogy egy költő vérbajos volt, vagy bűnös cselekedet fűződik hozzá, de nem is kell
szentté avatni azt, aki nem az.
Természetesen most is figyelemmel kíséri az
oktatással kapcsolatos híreket. Azzal kapcsolatban, hogy manapság az oktatásról rossz híreket hallani, határozott a véleménye: nem az
oktatással, hanem az oktatásüggyel van baj.
A pedagógusok igyekeznek legjobb tudásuk
szerint tenni a dolgukat, ahogyan ezt ő is tette. Mint mondta, ma vallási nevelési szempontú oktatás van kibontakozóban. – Én már
nem látom meg az eredményét, pedig nagyon kíváncsi lennék rá – teszi hozzá. Azt is
elárulta, hogy természetesen őt is befolyásolta, amit tanult, de utána sem járt vakon, így
próbálta megtalálni a helyes utat. Az 1956ban lezajlott történelmi eseménysorozatról
például soha nem mondta, hogy ellenforradalom, pedig évről évre tanította azt a leckét. – Nem hagyhattam ki, nem is akartam,
volt is róla mondanivalóm – jegyezte meg.
Hozzáfűzte, hogy másodéves bölcsészhallgatóként, „amit ésszel lehetett vállalni, vállalta”, ahogyan a többiek is tették. A megtorlástól nem tartott, világgá nem ment, sőt nincs
is jó véleménnyel azokról, akik ezt megtették.
– A tömeg mindig megvéd, mi nagy tömegben követtük el ezt a Kádárék szerint bűnt,
szerintünk emberséges szép hazafias cselekedetet – fejtette ki. Később ugyan nem volt
aktív közéleti szereplő, saját bevallása szerint különleges vállalása nem volt, de egy településhez kötötte a sors, s annak az ügye az
ő ügye is volt.
– Dajkáltam egy diákszínpadot, amiről azt
mondták akkor, hogy az ország egyik legjobbja. Máig is büszkék rá azok, akik odajártak. 60-80 jelentkező volt. A bőség átkától
szenvedtünk – mesélte.
Manapság viszont inkább a magány terhe
nyomja a vállát. Öt évvel ezelőtt egyedül maradt. Felesége, ahogy fogalmazott, módosítást
hajtott végre az életén. Nagyon megviselte, 26
kilót fogyott, de – ahogy a mondás tartja – az
élet megy tovább, ugyanúgy kel a nap és ragyogja be a Dunára néző házat, ahol napjait
jobbára a számítógép előtt tölti. Saját bevallása szerint már-már rabja a számítógépnek,
az internetnek. Zenét hallgat, videók, hírek
között válogat, a közösségi oldalon – ahogy
fogalmaz – csak vendég, semmit nem posztol, lájkol. Ami a költészetet illeti, nem rekedt
meg ugyan a szívének legkedvesebb költőnél,
József Attilánál, de az igazán fiatalokat már
nem igazán ismeri, mert a szeme már könynyen elfárad az olvasásban. Nemcsak olvas,
hanem ír is. Elkészült egy újabb – ezúttal életrajzi ihletésű – könyvvel, ami a virtuális fiókban, azaz a számítógép merevlemezén vár
jobb sorára.
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Sport

Lassan elfogynak…
Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

A Falco elleni siker jót tett az ASE játékosainak, a MAFC elleni idegenbeli mérkőzésnek
már sokkal nagyobb önbizalommal vágtak
neki Kovács Ákosék. A keretből újabb játékos dőlt ki, Watkins és Medve mellett, sérülése miatt, Bagó Martin is csak a padról tudott szurkolni a társaknak, a későbbi vizsgálatok kimutatták, hogy fáradásos törés
van a lábában. Jól indult a meccs, kemény
védekezéssel kevés pontot engedélyeztek
Tibyék a hazaiaknak, támadásban pedig közelről és távolról is jól céloztak, sikerült hét
pont előnyt szerezni a tizedik perc végére.
A második negyedben éledezett a MAFC,
nagyon kevés találat esett, de így is faragtak a hátrányból a fővárosiak. A nagyszünet
után újra a paksi csapat vette át az irányítást,
Samenas és Illés tripláival tíz pont fölé nőtt a
két csapat közti különbség. Hill addigra már
négy, többen pedig három személyi hibánál jártak ekkor, kezdte éreztetni hatását a
szűk rotáció. Az utolsó felvonás elején sok
volt a hiba, és kevés találat esett, kipontozódott Hill, de a mérkőzés végéig megtartotta
előnyét a paksi csapat, a negyed végén pedig
először az ASE felnőtt csapatában pályára
lépett ifj. Plézer Gábor. MAFC–ASE 68-81
(14-21, 16-12, 24-31, 14-17).
Hazai mérkőzés következett, az ugyancsak edzőváltáson átesett Sopron látogatott a Gesztenyés útra. A sérült és lábadozó
Watkins, Medve és Bagó nélkül kezdődött
a találkozó, de így is győzelmi reményekkel
vágott neki az ASE a mérkőzésnek. Rögtön
egymásnak estek a felek, a második percben Tiby zsákolása után 7-2-t mutatott az
eredményjelző. Sajnos ezután 11-3-as sop16 n Paksi Hírnök, 2017. február 10.

roni sorozat következett, több rossz megoldás jellemezte a paksi csapat játékát, 1217-nél időt kért Teo Čizmić. Nagyon jókor
jött Tiby triplája, ami után Illés is betalált
büntetőkből, Gilbert közelije után pedig
már csak 4 pont volt a hátrány a 10. perc
végén. Kovács Ákos büntetői, majd távolija után újra az ASE vezetett a második negyed elején, de a nagy rohanásnak és kíméletlen ütközéseknek köszönhetően pár percen belül Will és Samenas is megsérült. A
helyzetet gyorsan kihasználta a Sopron, és
ismét átvette a vezetést. A következő időszakban sok vitatott ítélet miatt tüntetett a
közönség, nyolc ponttal meglépett a vendég, de a hajrá jól sikerült. Gilbert közelről,
Illés távolról, Gulyás pedig ziccerből volt
eredményes, így sikerült feljönni egy pontra a 20. perc végére. Kihagyott paksi ziccerrel indult a harmadik negyed, amit rögtön
büntetett a kék-fehér csapat. Samenas még
visszatért pár percre, triplájával újra vezetett is az ASE, de sokáig nem tudta tartani
az előnyt. Az utolsó percekben fej fej mellett haladtak a felek egészen a negyed végéig, így az utolsó tíz percre maradt a döntés. Két vendégtriplával indult az utolsó felvonás, a hazai próbálkozások pedig rendre
kimaradtak, a harmadik percben időt kért
Teo Čizmić. Egyre jobban elfáradt az ASE,
de nem sok cserelehetősége maradt a paksi vezetőedzőnek. Fokozatosan elléptek a
vendégek, a 35. percben 10 pontra nőtt az
előnyük. Becsülettel küzdöttek a piros-kékek, de már nem maradt erejük a felzárkózásra. ASE–Sopron: 72-78 (19-23, 18-15,
15-14, 20-25).

Nagyon fontos mérkőzés következett, Jászberényben kellett volna nyerni, hogy ne szakadjon le nagyon a paksi csapat a tizedik
helyezettől. A maródiak mellé csatlakozott
Will Tamás, Samenas azonban sérülten is
vállalta a játékot. Az első negyedben triplazáport láthatott a közönség, a hazaiak hétszer, az ASE hatszor talált a gyűrűbe távolról, közelről azonban jobbak voltak Tibyék,
így a tíz perc után náluk volt az előny. A
második felvonás közepétől kezdett ellépni a Berény, a szűk rotáció miatt pár percre pályára lépett a még közel sem egészséges Watkins is. Eladott labdák, és kihagyott
helyzetek után, Illés Máté triplájának köszönhetően maradt „látótávolságon” belül
a Paks a 20. perc végén. A nagyszünet után
sem sikerült újítani, a hazaiak pedig fokozatosan növelték előnyüket, a játékrész második felében már tizennyolc pont is volt az
előnyük. A negyed végén jól sikerült a hajrá, Gilbert távolija után tíz pontra csökkent
a különbség. Az utolsó negyedben is sikerült
megszorongatni a hazaiakat, öt pontra csökkent a különbség Gilbert, Samenas és Tiby
triplái után. Sajnos három perccel a vége
előtt kipontozódott a litván játékos, a jászberényiek pedig újra tudták növelni az előnyüket, és nem engedték ki a kezükből a győzelmet. JKSE–ASE: 102-89 (25-27, 30-19, 1514, 32-29).
Kovács József
A jászberényi vereség után közös
megeg ye zéss el
szerződést bontott az ASE kosárlabdaklubja P.
J. Hillel, és a bajnokság hátralévő mérkőzéseire leigazolta Talor Battle-t.
A játékos az Amerikai Egyesült Államok
Pennsylvania államában, Harrisburgban
született 1988. szeptember 16-án. A 183
cm-es irányító a Penn State főikolán végzett, majd átjött Európába, ahol a francia
Cholet Basket, a német Telekom Baskets
Bonn, az olasz Capo d’Orlando, a belga Belfius Mons-Hainaut és az izraeli
Hapoel Tel Aviv csapatában játszott. A
február 11-i Kaposvár elleni hazai mérkőzésen – ha nem jön közbe semmi –
már számít rá Teo Čizmić.

A megye legeredményesebb testnevelője
Fotó: TelePaks Kistérségi Televízió

Poór József, a Paksi Deák Ferenc Általános
Iskola pedagógusa kapta idén a Tolna megye legeredményesebb testnevelője címet. A
Magyar Diáksport Szövetség tizenöt isko-

lát, húsz testnevelő tanárt és három rendezőt jutalmazott a diákolimpia elmúlt tanévének országos döntőin elért kimagasló eredményeiért és tevékenységéért.
– Tavaly egy arany-, két ezüst- és egy bronzérmet nyertünk, de úgy látom, hogy az előző évek sikerei is sokat nyomtak a latba a díj
odaítélésekor, korábban volt tanév, amit öt
arany-, hét ezüst- és egy bronzéremmel zártunk – kezdte a beszélgetést a díjazott, aki
szerint a városi röplabdabajnokság a bizonyíték arra, hogy sok diákkal sikerült megszerettetni a sportolást. A sorozatban ugyanis jelenleg három olyan csapat is játszik, amelynek tagjai korábban tanítványai voltak, de az
egykori növendékekkel a városi sportrendezvényeken is rendszeresen találkozik. A diáksportot 21 éve szervezi a testnevelő.
– Nagyon nehéz a koordinálás. Az iskolákban számos képzés közül válogathatnak a
diákok, ami olykor háttérbe szorítja a sportot. A versenynaptár összeállítása során annak örülünk, ha sok csapat jelentkezik,

ugyanakkor ez meg is nehezíti a lebonyolítást. Közismert a régióban, hogy szinte minden sportágban megszervezzük a városkörnyéki döntőt. Többek közt a labdarúgás és a
mezei futás is évek óta nagyon népszerű, de
az utóbbi időben az úszáson és a kézilabdán
is egyre többen vannak – tette hozzá. A sikereket nem sajátítja ki, mint mondja, a kollégák példás hozzáállása nagyban hozzájárul a
szép eredményekhez.
Poór József sport iránti szenvedélye már
egészen fiatal korában megmutatkozott:
ötödikesként már napközis olimpiát szervezett, 15 évesen vizsgázott labdarúgó játékvezető lett, két évvel később pedig a szombathelyi Nagy Lajos Gimnáziumban elsős diákokat trenírozott kosárlabda sportágban.
– A diákolimpia szervezését addig szeretném művelni, amíg fel tudok kelni és egy
mérkőzést le tudok vezetni. Azokat egyelőre nem nagyon látom, akik átvennék tőlünk
a stafétát – tette hozzá a díjazott.
Faller Gábor

A paksi pályán hasznosítja
a portugál tapasztalatokat
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök

Portugáliában járt tanulmányúton Péter Norbert, a Paksi FC asszisztensedzője, a gyerekkorosztályok szakmai koordinátora, az
U14-U15 egyik edzője. A zöld-fehér klub egy
edzőképzési program keretében kapott meghívást a nemzetközi konferenciára, amely során az SL Benfica utánpótlásakadémiájának
napi munkájába is betekintést nyerhettek. Magyarországról heten utaztak Lisszabonba.

– Saját költségemen utaztam, de ezekre a
szakmai utakra nem szabad sajnálni a pénzt,
véleményem szerint a tanulás a legjobb befektetés. A vendéglátó a Benfica Akadémia,
illetve maga a labdarúgóklub volt, a programot viszont az edzőképző világszervezet állította össze. A Portugáliában töltött öt nap
intenzív volt, reggeltől estig zajlott a gyakorlati és elméleti oktatás. Lehetőség nyílott az akadémia megtekintésére, illetve a
rendszer megismerésére is. Az ottani edzőkollégák és az igazgató is csak velünk foglalkozott, így könnyebb volt az akadémia
felépítését áttekintenünk – mondta el Péter
Norbert, aki szerint a Benfica akadémiája
a világ legjobbai közé tartozik. Rendszerük
nagyban hasonlít a magyarországi akadémiákéhoz, ám ott csupán négy-öt korosztállyal
dolgoznak. Emellett nagyon sok külső klubbal állnak kapcsolatban. A paksi szakember hozzátette: – Szembetűnő, hogy a gyerekek napi programja reggeltől estig tart: a
tanulástól, az egyéni képzéseken át a fizikai
felkészítésekig mindent beleértve. Sok időt
áldoznak az elméleti és a mentális képzésre. Az akadémia éves költségvetése nagyságrendileg 4 millió euró, az anyagiakat nagy-

részt játékoseladásokból biztosítják. Nemrégiben a Bayern München 35 millió euróért
vett tőlük egy húszéves futballistát (Renato
Sanches – a szerk.), a befektetés tehát, úgy
néz ki, megtérül. Érdekes volt, hogy folyamatosan vizsgálják, miben lehetne fejlődni,
a képzést és csapataikat továbbfejleszteni. Öt
évvel ezelőtt arra jutottak, hogy a versenyeztetés nagyon fontos, ezért olyan minőségű mérkőzéseket szerveztek a korosztályos
együtteseknek, ami közelít a felnőtt mecscsek iramához.
– Hasznos volt a tanulmányút azért is, mert
a gyakorlati képzés során a velünk foglalkozó edzők mellett nekünk is „be kellett állnunk”. Ez azért is volt jó, mert amit korábban
elméletben megbeszéltünk, azt a saját bőrünkön is megtapasztalhattuk. Amikor hazajöttem, már meg is tudtam mutatni egy-egy
konkrét feladatot. Az akadémián egy U19-es
mérkőzést és egy U16-os városi rangadót is
megtekintettünk, utóbbira háromezren voltak kíváncsiak a helyszínen. A program az
SL Benfica–Sporting Lisszabon felnőtt mérkőzéssel zárult. A Fény Stadionban 60 ezren
szurkoltak, az örökrangadót a hazaiak 2:1-re
nyerték.
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Két arany, egy bronz
Rendhagyó időpontban, január utolsó hétvégéjén, Kecskeméten rendezték a cselgáncs felnőtt magyar bajnokságot. Az
ASE színeiben Csoknyai László
(81 kg) és Cirjenics Miklós (100
kg) az első helyen végzett, Polgár Luca (52 kg) pedig bronzérmes lett. Bognár Péter (60 kg) és
Veres Patrik (100 kg) az ötödik,
Windischmann Bence (73 kg)
és Akkermann Gergely (81 kg)
a hetedik helyen zárta a versenyt.
Pupp Réka betegség, Bor Barna
sérülés miatt nem vett részt a viadalon. A két aranyérmest a bajnokságról és a további feladatokról kérdeztük.
Fotók: Babai István/Paksi Polg. Hiv.

Csoknyai László: – Az olimpia után tovább gyűjtöttem a
világranglistapontokat: a zágrábi Grand Prix-ezüsttel, és az abu
dzabi Grand Slam 7. helyével most
körülbelül a 24. helyen állok a világranglistán. Decemberben már
csak egy versenyünk volt, a csapatbajnokság, ami jól sikerült, de
már előtte és utána is alapoztunk.
Évnyitóként Ausztriába mentünk
edzőtáborba és a bajnokság előtti héten tértünk vissza a tatamira.
Aránylag jól sikerült felkészülni a
versenyre. Hasznos volt, hogy hazai versenyen tudtuk kipróbálni,
tesztelni az új szabályokat.
Az én szemszögemből nézve nagyon jól sikerült a verseny, ott
volt a fő riválisom, Ungvári Atti-

la, de a tavalyi bajnok Köller Milán és sok tehetséges fiatal is szőnyegre lépett. A 81 kg nagyon
sűrű, 20-25 induló mindig van.
Egész jó mezőny volt, de még
erősebb lehetett volna, ha a Krizsán Szabolcs egészséges és el tud
jönni. A döntő előtt három mérkőzést vívtam, a finálé pedig elég
kemény presztízscsata volt, mind
a ketten bizonyítani akartunk.
Rögtön egymásnak ugrottunk,
ennek ellenére a rendes időben
nem született akció, de intéseket
sem kaptunk. Hullámzó mérkőzés volt, az elejét én kezdtem jobban, utána Attilának volt jó periódusa, a végén pedig megint
nekem ment inkább. Az aranypontért való küzdelemben fölé
tudtam kerekedni, kihasználtam
a hibáját és el tudtam dobni.
Augusztus 28-án kezdődik a világbajnokság Budapesten, de addig még jön áprilisban a varsói
Eb. Az olimpia óta igyekszem
nem rágörcsölni a versenyekre,
ezért is sikerülhetett ilyen jól a
magyar bajnokság. Szeretném jól
érezni magam a szőnyegen és a
tudásom legjavát nyújtani. Az elmúlt években sok olyan verseny
volt, amit elgörcsöltem, erőlködtem. Most viszont jól mozogtam,
minden összejött földharcban
és állásban is. A következő nagy
versenyem a párizsi Grand Slam
lesz, utána maradunk edzőtáborban, majd Grand Prix Düsseldorfban, amit szintén edzőtábor
követ. A bakui Grand Slammal
hangolunk az Európa-bajnokságra, de ezeken kívül valószínűleg lesz még jó pár edzőtáborunk.
Az, hogy hány versenyem lesz a
világbajnokságig, az Laci bácsitól
(Hangyási László – a szerk.) függ,
az eredmények függvényében derül ki, mennyin kell elindulnom.

Cirjenics Miklós: – A szabályváltozások miatt hozták előre a bajnokságot, ez a verseny egyben válogató is volt az budapesti világbajnokságra. Az új szabályok sok
lehetőséget adnak, nagyon sok
fogást és taktikai elemet lehet beépíteni. Mivel négy percre csökkent az idő, egyetlen hiba is eldönthet mindent. Ez annak kedvez, aki fizikálisan nagyon erős,
de esetleg technikailag nem. Szerencsére a technikáimat ez nem
vette el, de nem csak nekem, mindenkinek alkalmazkodni kell.
Az én súlycsoportomban nem
volt nagy a létszám, de örülök,
hogy hazai riválisom, Fogasy
Gergő elindult. Már több éve
versenyzünk egymás mellett,
de még nem kerültünk szembe.
Vagy ő volt sérült, vagy én, külföldön pedig szintén elkerültük
egymást, úgyhogy itt volt az ideje, hogy küzdjünk egyet. Nem
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mondhatom, hogy nagy formában lettem volna, ausztriai edzőtábor után voltunk, keretedzésekre jártunk. Komolyan kellett
fogyasztanom a verseny előtt, fél
éve fogytam le utoljára 100 kgra, még Rióban. Kicsit megviselt, ezért nem úgy dzsúdóztam,
ahogyan kellett volna. Fordulatos volt a mérkőzés, először vezettem egy intéssel, utána dobott rajtam egy vazaarit, aztán
engem intettek, de én is dobtam rajta egyet, majd egy perccel a vége előtt a földön, fojtással nyertem. Sajnos a földharcban megpattant a combhajlító
izma, és már a dobogóra sem tudott felállni, későn kopogta le.
Sajnáltam, hogy megsérült, de ez
benne van. Az eredmény szempontjából a főpróba jól sikerült,
de egyáltalán nem vagyok elégedett azzal, amit csináltam a szőnyegen, ennél sokkal jobban tudok dzsúdózni, és remélhetőleg
ez hamarosan látszani is fog. Bízom benne, hogy, idén ki tudom
hozni magamból a maximumot.
Ha sérülés sem hátráltat, akkor
bármi lehet, most 25. vagyok a
világranglistán. A felkészüléssel
párhumazosan a tanulmányaimat is folytatom Pécsett. (joko)

Floorballsiker,
teremtorna
Első helyen végzett a diákolimpia kispályás floorball országos döntőjében a paksi Deák
Ferenc Általános Iskola 4. korcsoportos lány csapata Veszprémben. Az aranyérmet büntetőkkel nyerte meg a 7-8.
osztályosokból álló társaság: Deres Luca, Féhr Laura,
Lengyel Márta, Pritz Eszter és
Trapp Enikő. Testnevelő-felkészítő: Poór József.
Az immár hagyományos Farsang Kupa U9-es teremlabdarúgó-tornára 2017-ben a Du-

naföldvár, a Rácalmás, a Szentlőrinc és a Baja fogadta el a
meghívást, és természetesen a
két paksi klub, az Atomerőmű
SE és a Paksi SE is képviseltette
magát. A tornát a Baja egylete
nyerte, a Rácalmás és a Szentlőrinc előtt. Az ASE a negyedik, a
PSE az ötödik, míg a Dunaföldvár a hatodik helyen végzett. Az
egyéni díjak mellett a szakvezetők megválasztották a torna válogatottját is, amelybe Paksról
Steiner Zalán és Kródi János is
bekerült.
Faller Gábor

Sakkhírek
A bajnokság meglepetéscsapata,
a Diósgyőri VTK ellen mérkőzött az Atomerőmű SE NB I-es
sakkcsapata a 2016/17-es szezon ötödik játéknapján az Erzsébet Nagy Szállodában. A két gárda között mindössze egy pont
volt a különbség a vendégek javára, ezért nagy csatára volt kilátás,
mindkét fél a lehető legerősebb
összeállításában ült asztalhoz.
A piros-kék klub első csapatának tagjai végül két győzelemmel, hat döntetlennel és négy vereséggel zártak, ami azt jelentette, hogy összesítésben 7:5-re a
DVTK diadalmaskodott és megerősítette második helyét a tabellán. Az ASE továbbra is harma-

dik. Az NB I/B-s társaság megyei rangadót játszott a Deccsel,
a Charousek-csoportban. A kiesési rangadón a paksiak 7:5-re
győztek és megelőzték riválisukat a táblázaton. A találkozón öt
hazai siker mellett négy döntetlen és három vereség született.
-efgé-

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

Helyes válaszával a Képeskönyv – A régi Paks című
könyvet nyerheti meg. A
Kernné Magda Irén, Bencze
Barnabás és Kövi Gergő által jegyzett kötet számos régi
fotó és képeslap segítségével
idézi fel a város múltját.

A rejtvényben egy épület nevét rejtettük
el. A megfejtéseket február 20-ig várjuk a
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu.
A név mellé telefonszámot is kérünk.
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Obendorfer Edinának.

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vállalja 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
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Emelőkosaras gépek
kezeléséhez
munkatársat keresünk.
70/776-6149
www.felemel.hu
Napi hírek
és információk
a városról,
az atomerőműről:
www.paksihirnok.hu

TERMELŐI
BIO HOMOKTÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

TEIT
kalocsai
látogatóközpont

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:
H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

