
Rejtélyes fertőzés miatt 
maradt el a meccs

A Sárosdi pince volt a vendég Székelyföldért 
tüntetnek

Nótakör alakul

Lapunk hasábjain a Paksi FC 
OTP Bank Ligában szereplő lab-
darúgócsapatának téli felkészü-
léséről terveztünk írni. A Fehér-
vári úti futballcsapat háza tájá-
ról azonban az elmúlt napokban 
nem a fociról szóltak a hírek. Tör-
tént ugyanis, hogy az MTK elleni 
első tavaszi bajnoki előtt két nap-
pal arról jelent meg közlemény a 
Paksi FC honlapján, hogy a klub 
két munkatársánál bakteriális 
fertőzést diagnosztizáltak. „Az 
esetleges további megbetegedé-
sek kiszűrése érdekében a klub 
összes dolgozója laborvizsgála-
ton vett, illetve vesz részt. Ezek 
eredményei azonban csak a jövő 
héten érkeznek meg. Ezért a Ma-
gyar Labdarúgó Szövetséggel, 
valamint szombati ellenfelünk-
kel, az MTK Budapesttel egyez-
tetve, a PAKSI FC vezetősége azt 

a felelősségteljes döntést hozta, 
hogy a hétvégi bajnoki mérkőzés 
halasztását kéri egy későbbi idő-
pontra.” 
Az MLSZ elfogadta a Paks kéré-
sét és halasztott. (Az új időpont 
március . – a szerk.) A zöld-fe-
hérek vezetése sokáig nem nyilat-
kozott a probléma konkrét oká-
ról, a sajtóban egymásnak el-
lentmondó információk láttak 
napvilágot. A rejtélyes bakteri-
ális fertőzésről lapzártánk nap-
ján némiképp megnyugtató in-
formációkkal szolgált Haraszti 
Zsolt ügyvezető. A vezető kedden 
az MTI-nek elmondta, hogy a to-
vábbi megbetegedések elkerülése 
végett a klub összes alkalmazott-
ja múlt pénteken laborvizsgála-
ton vett részt, minden eredmény 
negatív lett. Hozzátette, ugyan 
normál esetben ez elegendő len-

ne, de a biztonság érdekében egy 
második tesztet, egy speciális vér-
vizsgálatot is elvégeztek, ennek az 
eredménye lapzártánk után ér-
kezik. Haraszti Zsolt megjegyez-
te, a szakmai munkára egyáltalán 
nem volt kihatással az eset, egy 
kisebb kihagyást követően folya-
matosan zajlott a munka.  Lap-
zártánk után érkezett: a klub hi-
vatalos oldala szerint tbc gyanúja 
merült fel, ezt szűrték ki a játéko-
soknál.

Faller Gábor 

A Sárosdi Pincészet régi ismerős-
ként látogatott el a Paksi Borbarát 
Klub meghívására a Prelátus pin-
céjébe. Az immár  esztendős 
kör összejövetelein az évek során 
megfordult már az ország borá-
szainak és borszakértőinek szí-
ne-java, ezúttal a szekszárdi bor-
vidék egyik kiemelkedő pincé-
szetének vezetői, Sárosdi Róbert 
és Judit fogadták el az invitációt. 

Természetesen nemcsak beszél-
tek a borról, hanem kóstolót is 
hoztak: a sor -es Chardon-
nay Rizlingszilvánival kezdődött 

-es Cabernet Sauvignon 
Barrique borral ért véget.
A Paksi Borbarát Klubot -
ban tizenöten alapították, az ötlet 
Kováts Balázs és Gárdai György 
fejéből pattant ki, a jelenlegi el-
nök, Herczeg József szintén bá-

báskodott az alapításnál. A klub 
zárt körű, de ez természetesen 
nem jelenti azt, hogy a tagok ne 
hívhatnának vendéget összejö-
veteleikre, a legutóbbira többek 
közt a Paksi Hírnök munkatár-

-
dig felhívják a klub szabályaira: 
meleg ételt, kávét, vizet nem le-
het bevinni a pincébe. Nők sem 
tehetik be a lábukat, kivéve,  ha 

-
ben egyszer a tagok megmutat-
ják feleségeiknek, mivel töltik 
idejüket. A borbarátok nemcsak 
összejöveteleiken találkoznak 
és a Prelátus alatti bormúzeumot 
működtetik, de aktív résztvevői a 
városi programoknak is: minden 
évben ott vannak a sillerfesztivá-
lon, a Gastroblues borbarát-talál-
kozóján és  a Sárgödör téri újbor-
áldáson, ahol két éve társegyesü-
letekkel együttműködve a paksi 
szőlészek és borászok zászlaját is 
elkészítették.

-kg-

Sárgödör téri nótakör alakul, 
melyhez várják új csatlakozók je-
lentkezését. Bunkóczi András szer-
vező elmondta, hat alapító fogott 
össze, hogy meghonosítsa a nó-
taestek hagyományát. A szerve-
ződő nótakör célja nem csupán a 
hagyományőrzés, a város rendez-
vényein is szeretnének megjelen-
ni: ha a repertoár összeáll, az őszi 
újboráldáson már közönség elé is 
lépnének. Bunkóczi András hoz-
zátette, addig is zártkörű próbák 
zajlanak, ahol nem csupán a dal-
csokor összeállítása, begyakorlá-
sa a feladat. Az első hivatalos fellé-

-
nés kíséretet, formaruhát is ki kell 
dolgozni. A tagok nem kizárólag 
a Sárgödör téri présháztulajdo-
nosok közül verbuválódhatnak, 
minden olyan bortermelőt, sző-
lőművelőt várnak soraikba, akik 
kedvelik a népdalokat és ápolnák 
ennek hagyományát.                                  

-matus-

A Paksi Konzervatív Baráti Kör 
felhívással fordul a városban 

 tiszteletbeli székelyhez 
és a szimpatizánsokhoz, hogy 
március -én személyes rész-
vételükkel támogassák a szé-
kely szabadság napjára szerve-
zett budapesti szimpátiatünte-
tést. A  órakor a Hősök terére 
szervezett rendezvényre 
kor különjáratú busz indul a 
Csengey központ és a Duna 
Hotel parkolójából. A rendez-
vényt szervező Székelyföldért 
Társaság és a támogató Civil 
Összefogás Fórum a magyar 
és székely zászlókat, a nemzeti 
szimbólumokat szívesen látja, 
de a pártzászlók mellőzését ké-
rik. A különbuszon előzetes je-
lentkezés alapján, korlátozott 
számban tudnak helyet biztosí-
tani. Jelentkezni a SPAR áruház 
mögötti Nemzeti Dohánybolt-
ban és a paksikonzervativok@
gmail.com címen lehet.

Gyermekgasztroenterológiai 
magánrendelés 
indult Pakson. 
Bejelentkezés: 

06-70/667-0610. 
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