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 Közélet

Biztonságos működés mellett 
indulhatnak a fejlesztések

Egy település éves költségvetésével kapcsolat-
ban jogos elvárás, hogy biztonságos legyen, ta-
karékos és a fejlődést szolgálja. Ezt szem előtt 
tartva készült el Paks városé 2018-ra, amit a 
képviselő-testület februári ülésén elfogadott. 
Általában kevesebb szó esik arról, hogy hon-
nan van bevétele a településnek, inkább az 
szokta érdekelni a közvéleményt, hogy mire 
költ az önkormányzat, pedig előbbi is fontos 
kérdés. A városnak működési célú államház-
tartási támogatásokból (pl. feladatalapú, illet-
ve társadalombiztosítási alaptól érkező támo-
gatások), közhatalmi bevételekből (helyi adók, 
a települési önkormányzatokat megillető áten-
gedett bevételek – gépjárműadó), működési és 
felhalmozási bevételekből (EU-s támogatások, 
ingatlanok eladása) van forrása. A bevételek 
35 százaléka a 2017. évi maradvány.
Az idei költségvetés főösszege meghaladja a 
16 milliárd forintot. A kiadásokat befolyáso-
ló változások egyike a minimálbér és a garan-
tált bérminimum jelentős, 12 százalékos növe-
lése. Tovább folytatódik az óvodapedagógusok 
béremelése, és emelkedik a szociális ágazatban 
dolgozók ágazati pótlékának összege, valamint 
folytatódik a kormány által előirányzott há-
romlépcsős béremelés az egészségügyben. Bár 
a köztisztviselők illetményalapja nem növek-
szik, a központi költségvetési törvény által biz-
tosított lehetőséggel élve, a munkaerő megtar-
tása érdekében a költségvetésben – a garantált 
bérminimum növekedéséhez igazodóan – 12 
százalékos emelés szerepel. 

A korábbi évekhez hasonlóan tartalékkal is 
számoltak a költségvetés összeállításakor, ami 
a bizottsági pályázatok, a részönkormányza-
tok, az egyéni képviselői keret, a polgármes-
teri és alpolgármesteri keret, valamint az előre 
nem látható feladatok fedezetéül működési és 
felhalmozási célt szolgál. A tartalékok a költ-
ségvetési kiadások 2 százalékát fedik le. 
Az intézmények továbbra is jó színvonalon 
működhetnek, eszközfejlesztési igényeikre 
132 millió forintot biztosít a város. A város-
üzemeltetési feladatok ellátása közel 3 milli-
árd 300 millió forintba kerül, ez a kiadások 
közel 20 százaléka. A szociális gondoskodás 
és a támogatások köre továbbra sem csökken, 
ezek a keret 6,5 százalékát teszik ki. A lakosság 
életminőségének javítását szolgáló kulturális, 
közművelődési, tájékoztatási és sporttevé-
kenységekre a költségvetési keret 4 százalékát 
fordítják. Az önként vállalt feladatok ellátásá-
ra tervezett kiadások a  feladatellátás 70 száza-
lékát teszik ki.  
A lakosság részéről leginkább talán a költség-
vetés fejlesztési fejezete tart számot a legna-
gyobb érdeklődésre, hiszen ez tartalmazza, 
hogy mennyit szán az önkormányzat város-
fejlesztésre, milyen beruházások valósulnak 
meg az adott esztendőben. 
Szeretnék felújítani az Energetikai Szakközép-
iskola és Gimnázium előtti aszfaltos járdát, 
ennek tervezésére és kivitelezésére 93 millió, 
a városközpont közterületeinek megújításá-
ra 57 millió, a sóstói gyermektábor konyhá-

jának korszerűsítésére 150 millió, a Hegy utca 
aszfaltozására 46 millió, a cseresznyési út-re-
konstrukció utolsó ütemének megvalósítá-
sára 66 millió forint szerepel a költségvetés-
ben. A Kresz parkban lévő sportpálya felújí-
tása 7,6 millió, a Bercsényi utcában tervezett 
burkolatfelújítás 75 millió forintból valósulhat 
meg, a lakóépületek korszerűsítési pályázatá-
ra 100 millió forintot különített el a képviselő-
testület. Tervek készítésére mintegy 473 millió 
forintot biztosítanak: ebből az összegből töb-
bek között a Vadász, az Anna, a Bercsényi, az 
Üstökös, a Kossuth Lajos, a Katona, a Nádor, a 
Mező, a József Attila, a Laktanya, a Mátyás ki-
rály és a Mária utcák felújításához készülnek 
el a tervek. Egy új kutyamenhely tervezésére 
50 millió, a Duna-parti gesztenyesor és kör-
nyezete felújításának terveire 44 millió, a Pak-
si Életfa Idősek Otthona bővítésének tervezé-
sére pedig 28 millió forint szerepel a rende-
letben. 
A saját forrás mellett pályázati támogatá-
sokkal is számolhat az önkormányzat beru-
házások tekintetében. 
A Fehérvári úti stadion a Nemzeti Stadion-
fejlesztési Program 2,1 milliárd forintos tá-
mogatásából készül el várhatóan az év vé-
géig. A Jedlik Ányos Terv keretében elnyert 
támogatással együtt 10 millió forintból a vá-
ros elektromos töltőállomást létesít két he-
lyen, ez a Protheus projekt keretében az idei 
év nyarán elkészül. Ugyancsak a Protheus 
projektben valósul meg az elektromos bu-
szok beszerzése és az elhelyezésükre szolgá-
ló garázs építése is, erre 1,7 milliárd forint 
érkezett IKOP pályázatból, és 9 millió forint 
értékben egy másik Európai Uniós pályá-
zat révén elektromos kerékpárok és töltő be-
szerzése valósul meg, ami kiegészül az ön-
kormányzat által erre a célra biztosított 20 
millió forintos fejlesztéssel. A TOGETHER 
elnevezésű közvetlen brüsszeli �nanszíro-
zású, több országot érintő projekt 84 mil-
lió forint forrást garantál épületenergeti-
kai megtakarítást eredményező fejleszté-
sek megvalósítására, így például okosmérők 
felszerelésére az önkormányzati intézmé-
nyekben, és megérkezett a Területi Opera-
tív Programból a Paks–Dunakömlőd kerék-
párút megépítésére elnyert pályázati összeg 
is a város kasszájába, így a beruházás előké-
szítése után várhatóan 2018 őszén indulhat 
a kivitelezés. 

Fotó: Molnár Gyula
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Megvenné a jég-
pályát a város

Olyan mintha csak tegnap nyi-
tották volna meg a paksi jég-
pályát, pedig már tizenhárom 
esztendeje annak, hogy az első 
köröket róhatták rajta a kor-
csolyázók. Ahogy 2005 nov-
emberében megírtuk, az ASE 
csarnok mellett nyílt meg a lé-
tesítmény, építését akkori ne-
vén a Paksi Atomerőmű Rt. �-
nanszírozta, hogy ezzel is bő-
vítse a tömegsport lehetőségeit. 
A 30×60 méteres, nyitott pálya 
rekordidő alatt 170 millió fo-
rintból készült el. Az azóta el-
telt évek alatt mindenféle tél-
ben volt részünk, enyhébb és 
kopogós, esős és havas is befo-
lyásolta a korcsolyázási kedvet, 
így a pálya forgalmát. A jégpá-
lya eddigi történetét különböző 
programok színesítették, példá-
ul Valentin-napi jégparti hely-

színe volt 2011 februárjában, 
a Paksi Hírnök, a TelePaks, a 
Fortuna Rádió és a Paksi Sport-
egyesület közös szervezésében 
pedig több alkalommal jégfar-
sangé. A 2017/2018-as szezon 
tavaly december 10-én kezdő-
dött és március 3-án ért véget, 
a pályára több ezren látogattak 
ki, és nemcsak családok, bará-
ti társaságok, szóló korcsolyá-
zók siklottak a jégen, hanem 
iskolai osztályok testnevelés-
órákat, óvodai csoportok fog-
lalkozásokat tartottak itt. Bana 
János alpolgármester elmond-
ta, hogy jelenleg üzemeltetési 
szerződés keretében működteti 
az önkormányzat az atomerő-
mű tulajdonában lévő komp-
lexumot, de szeretnék átven-
ni városi tulajdonba, a tárgya-
lások folyamatban vannak. Azt 
tervezik, hogy ha ez sikerül, le-
fedik a pályát, aminek így akár 
két hónappal is meghosszab-
bítható lenne az üzemelési ide-
je egy-egy szezonban, valamint 
kiadhatnák különböző rendez-
vényekre is. Hozzátette, hogy 
a tervek szerint büfével, mele-
gedővel és korcsolyakölcsön-
zővel tennék komfortosabbá a 
műjégpályát, ami a városveze-
tés reményei szerint a követke-
ző szezonra már a város tulaj-
dona lesz.                  

Kohl Gyöngyi

Huszonhárom jelölt indul a 
nem jogerős adatok szerint az 
április 8-i országgyűlési válasz-
táson Tolna megye 3. sz. vá-
lasztókerületében – közölte dr. 
Blazsek Balázs. A paksi válasz-
tási iroda vezetője elmondta, 
hogy március 5-én 16 óráig ad-
hatták le a jelöltek és jelölőszer-
vezetek az ajánlóíveket. Arról, 
hogy milyen sorrendben sze-
repelnek a jelöltek a szavazóla-
pon, sorsolással döntött a gré-
mium. Dr. Blazsek Balázs ar-
ról is tájékoztatott, hogy három 
fő nem szerezte meg a jelölés-
hez szükséges 500 aláírást, így 
őket a bizottság elutasította, a 
döntés még nem jogerős. Arról 
is beszámolt, hogy feljelentést 
tettek a választás rendje elleni 
bűncselekmény elkövetésének 
alapos gyanúja miatt, mivel az 
ajánlóíveken olyan személyek is 
szerepeltek, akik a választás ki-
tűzését megelőzően elhunytak. 
Az érintett pártok közül több 
esetében csak egy hamis alá-
írást találtak, de volt olyan jelö-
lőszervezet is, amelynek ajánló-
ívein húszat. Dr. Blazsek Balázs 
újságírói kérdésre elmondta, 
hogy ilyen sokan még nem in-
dultak a képviselői bársonyszé-
kért, eddig a 2014-es választá-
son volt a legtöbb jelölt, akkor 
tizennyolcan szerepeltek a sza-
vazólapon. Ahogy eddig, úgy a 

továbbiakban is beszámol a vá-
lasztásról a TelePaks Médiacent-
rum Nonpro�t K�., folyama-
tosan közzé tesz olyan felhívá-
sokat, beszámolókat, amelyek 
tájékoztatnak a Tolna megye 3. 
sz. választókerületében történt 
választási eseményekről. A mé-
diacentrum szándéka, hogy a 
képviselő-választási kampány 
televíziós, online és nyomta-
tott megjelenítése is törvényes 
és etikus legyen, azonos feltéte-
leket biztosítson a választáson 
induló jelölteknek. A számuk-
ra felkínált megjelenések felté-
teleit a TelePaks választási kó-
dexe rögzíti, ami megtalálható a 
telepaks.hu honlapon, a Válasz-
tás 2018 fül alatt.

-kgy-
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 Közélet

Fedél alatt tölthették a hideg 
éjszakákat a hajléktalanok
Tekintetüket a tévékészülékre 
szegezve öten ülnek a paksi Síp 
utcai hajléktalanok nappali me-
legedőjének társalgójában a Pak-
si Hírnök stábjának látogatása-
kor. Az éjszakát tizenegyen töl-
tötték itt. A március eleji kemény 
tél számlájára írható a „nagy-
üzem”, az, hogy a „kemény �úk” 
is beadták a derekukat, és ha csak 
néhány napra is, de beköltöztek.
Nemcsak a nagy létszám, ha-
nem a békés, sőt idilli hangu-
lat sem mindennapos. Borbás 
Lászlótól, az intézményt fenntar-
tó Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont igazgatójától tudjuk meg, 
hogy a minap kénytelenek voltak 
rendbontás miatt retorziót alkal-
mazni. Nyíltan beszél arról, hogy 
a kon�iktusok az italból, egyéb 
szerek használatából adódnak.
Nehéz motiválni a „lakókat”, hi-
szen a legtöbbjük inkább az ut-
cát, ezzel együtt a szabadságot 
választja, nem pedig a kötöttsé-
gekkel járó melegedőt. A mos-
tani hideg és a minap történt ki-
tiltás azonban kicsit megregu-
lázta a csapatot. Egybehangzóan 
mondják, hogy nincs italozás, 

mert különben irány megint az 
utca.
A paksi hajléktalanszálló bezárá-
sa és némi útkeresés után tavaly 
ősz óta fogadják a fedél nélküli-
eket a Síp utcai nappali melege-
dőben. – Ez soha nem lesz átme-
neti szálló, itt nem lesznek ágyak 
– mutat körbe Borbás László. A 
társalgón kívül egy apró iroda, 
két mosdó és egy konyha van az 
épületben. Éjszakára a társalgó-
ban fektetik le a matracokat, illet-
ve a szépen felújított ház udvarán 
elhelyezett fűthető konténerben.
A kezdeti bizalmatlanság után 
lassan mindenkinek megered a 
nyelve, megelevenedik az élettör-
ténete. Kiderül, hogy mindenkit 
ért valamilyen sorscsapás, de az 
is felsejlik, hogy ha lenne is más 
út, ezek az emberek a maguk vá-
lasztotta rögös úton akarnak ma-
radni.
Kovács Hajnalka 48 éves, 32 éve 
él együtt párjával, Géczi István-
nal, nyolc gyerekük született, a 
legkisebb is betöltötte a 18-at, vi-
déken élnek, ki erre, ki arra. Pár 
éve leégett a házuk Vácikában, 
aztán egy lakókocsiban éltek a 

Duna-parton, de az is kigyulladt. 
Egyikük sem dolgozik. Hogy 
Hajnalka miért nem, az nem 
derül ki. Párja most azért nem, 
mert kórházban volt, elfagyott a 
lába. Maradhatott volna még, de 
hazajött, mert nem igazán tűri a 
kötöttségeket. Saját bevallása sze-
rint hirtelen a természete.
– Most egyikünknek sincs jöve-
delme, de a jövő hónaptól kapom 
a szociálist – mondja az asszony. 
Hogy mégis miből jut ételre, ital-
ra? Guberálásból. Ha napi 2000 
forint összejön, az már jó, abból 
futja kávéra, dohányra, a hozzá-
való hüvelyre… Ezekről egyikük 
se tudna lemondani. Ennivalót 
kapnak innen-onnan, járnak a 
Segítők Házába, a Katolikus Ka-
ritászhoz, segítenek az emberek 
is, egy �atal házaspár például ka-
rácsonyra vett nekik két vado-
natúj paplant.
Utcán, padon tölti az éjszakákat 
Kecskeméti Iván is, ha nincs far-
kasordító hideg. 33 éve él Pak-
son, másfél éve az utcán. Elvált 
a feleségétől, azóta nincs ottho-
na, munkája is csak ritkán, mert 
– mint mondja – epilepsziás, azt 

pedig be kell írni a felvételnél, de 
nem jó ajánlólevél. Egy �a, egy 
lánya, tizenegy unokája van, ők 
élik a saját életüket, nem szíve-
sen lenne a terhükre.
Hogy van-e innen kiút? – Re-
méljük – reagál Hajnalka vél-
hetően nem meggyőződés-
ből. Iván viszont eltökélt. Azt 
mondja, mindenkinek saját ér-
deke, hogy tegyen a továbblé-
pésért. A csőszerelő végzettsé-
gű fér� átmenetinek tekinti ezt 
az állapotot.
– Nekem abszolút nincs semmi-
lyen tervem – kapcsolódik be a 
beszélgetésbe Sárközi János, aki 
két éve hajléktalan. Háromszor 
volt nős, az első feleségétől elvált, 
ott lett két gyerek, akikről azt 
sem tudja, hol vannak. – Egy ki-
halt mellőlem – folytatja. Az vé-
gül nem derül ki, mi lett a har-
madik asszonnyal. János a nevelt 
lányával Nagydorogra költözött, 
de nem tetszett neki a vő visel-
kedése, hát továbbállt. – Lerob-
bantam, nem tudtam tolni a ba-
bakocsit, amivel guberálni járok. 
Biciklivel tudok közlekedni, úgy 
fáj a lábam – meséli tovább.     Ü 

Fotók: Babai István
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Autósok szántották, vágták fel 
az ürgemezei strand mellett lévő 
domb talaját, tönkre téve a szán-
kópályát – panaszolta egy ol-
vasónk. Doma Árpád lapunk-
hoz eljuttatott levelében arról 
írt, hogy december óta vártak 
a gyerekek arra, hogy egy jót 
szánkózhassanak. Amikor vég-
re megjött a hó, kimentek há-
rom kisgyermekkel az ürgeme-
zei szánkódombra. Ahogy írta, 
azt tapasztalták, hogy tönkretet-
ték a szánkópályát: a leglanká-
sabb része teljesen használhatat-
lan volt, mert a havat és a földet 
is felvágták. Az északi oldalon is 
jártak az autók, de ott félszéles-
ségben még lehetett szánkózni, 
bár a pálya vége szintén fel volt 
szántva, ami miatt több szánkó-
zó is felborult – számolt be ta-
pasztalatairól. Arról is írt, hogy 
a strand és a garázsok közöt-
ti területen is végig keréknyo-
mok voltak, és felvágták a földet 
az autókerekek a strandra veze-
tő, újonnan készült járda mel-
lett is. Doma Árpád azt is jelez-
te, tudomása van arról, hogy a 

futópályát is többször megron-
gálták hasonló módon. A fenti 
viselkedés mélységesen felhábo-
rította a kint lévő felnőtteket és 
gyerekeket, ezért olvasónk beje-
lentést tett a rendőrségen, de hi-
ába várták a járőrt. Később azt a 
tájékoztatást kapta, hogy az ügy 
folyamatban van. A Paksi Rend-
őrkapitányság vezetője, dr. Kuti 
István arról számolt be, hogy a 
járőrök az említett napon ki-
mentek a helyszínre, de nem 
érték tetten a szánkódombot 
„megrongáló” autóst vagy autó- 
sokat, de a jövőben kiemelt �-
gyelmet szentelnek ennek a te-
rületnek. Azt kérte, hogy ha va-
laki hasonlót tapasztal, hala-
déktalanul hívja a rendőrséget. 
Felhívta a �gyelmet, hogy a te-
rületen tilos gépjárművel köz-
lekedni, amit egyébként egy be-
hajtani tilos tábla jelez is. Aki 
mégis megteszi, közlekedési 
szabálysértést követ el, a futó-
pálya és egyéb eszközök meg-
rongálása pedig tulajdon elleni 
szabálysértés. Doma Árpád le-
velében felvetette, hogy a tér�-

gyelő kamerarendszer bővítése 
során érdemes lenne erre a te-
rületre is kihelyezni egy beren-
dezést, a hasonló vandál tettek 
megakadályozására. Bana Já-
nos alpolgármester érdeklődé-
sünkre elmondta, hogy a tér�-
gyelő kamerarendszer bővítése 
folyamatban van, megvizsgál-
ják annak a lehetőségét, hogy a 
szánkódomb és a futópálya kör-
nyékére is telepítsenek kamerát. 
Hozzátette, várják a további la-

kossági javaslatokat, amelye-
ket lehetőség szerint �gyelembe 
vesznek majd a rendszer bőví-
tésénél. Az ügy kapcsán meg-
keresett Bodóné Rausch Má-
ria Magdolna, a Paksi Polgárőr 
Egyesület elnöke lapunknak azt 
mondta, hogy még nem értesült 
a problémáról. Azt ígérte, hogy 
a jövőben fokozottabb �gyelmet 
szentelnek a szánkódombnak és 
a futópályának.

-tünde-

KözéletKözélet

Autósoknak tiltott terület a szánkódomb

Ü Rokkantnyugdíjat kap, étel-
hez is hozzájut itt-ott, egyébkor 
a „természet lágy ölén” éjszaká-
zik. – Sokszor feljövök a hegyre, 
kirakják a kuka tetejére, amit ne-
kem szánnak – meséli. Egy, Bor-
bás Lászlóval folytatott rövid pár-
beszédből kiderül, hogy legutóbb 
ő volt a rendbontó. – Elvesztettem 
a fonalat. Éppen a születésnapo-
mon – mondja.
– Tegnap jöttem be egy pár napra. 
Még a bor is megfagyott, mínusz 
22 fok volt. Kijöttek a rendőrök, 
azt mondták, feltétlenül költözzek 
be – erről már Bodnár Gyula me-
sél. Miskolcról Kecskemétre ment 
esztergálni, onnan egy német csa-
ládhoz lovásznak. Tanyáról tanyá-
ra járt, mígnem Pakson kötött ki. 
Nádazott, de már nem tud fel-
menni a tetőre, combnyaktörése 
volt. Most kukázik, és igen fájlal-
ja, hogy a papír ára a felére csök-
kent, mert így nehezen jön össze 
a napi 1500 forint. Márpedig eny-

nyi kell a cigire, meg a napi két li-
ter borra. – Pár napot bent leszek, 
azt’ megyek vissza a vackomba – 
fűzi hozzá. Ez a Duna-parton, a 
víztoronynál van, harminc mé-
ter mélyen a föld alatt. Van öt 
macskája, meg egy zsák plüss-
macija. – Én vagyok az, aki húz-
za a kocsit, a plüssmacikkal – 
árulja el szinte büszkén.                      
Kihasználva a találkozás lehető-
ségét, ki négyszemközti beszélge-

tést kér Borbás Lászlótól, ki javas-
lattal él: lehessen a jövőben főz-
ni. Az igazgató nem zárkózik el. 
Azt mondja, most szokják egy-
mást. Próbálkoznak lakógyűlé-
sek szervezésével, azzal, hogy kö-
zösen alakítsák ki az életkörül-
ményeket. Fontos, hogy tisztaság 
legyen, rendezett körülmények 
között tölthessék az idejüket az 
otthontalanok. A közvetlen talál-
kozás jó alkalom arra, hogy bele-

csempésszék az ellátásba a szoci-
ális munkát: ha valaki meg akar 
kapaszkodni, segítenek munkát 
szerezni, egészségügyi ellátáshoz 
jutni, szükség esetén bentlakásos 
intézménybe irányítani, közössé-
get kovácsolni.
Az ellátóban négyen dolgoznak, 
és bár nem előírás, mindannyian 
szakirányú diplomával rendelkez-
nek. Az ottjártunkkor szolgálat-
ban lévő Ádám Edit azt mondta, 
nem könnyű ez a munka, első-
sorban lelkileg megterhelő, de se-
gít az ember értékrendjét helyre-
tenni. 
Extrém hidegben 24 órában nyit-
va van a melegedő, egyébként reg-
gel bezár a ház, és csak délután 
kettőkor lehet visszamenni. Az, 
hogy nappali ellátóként éjszaka is 
befogadja a hajléktalanokat plusz-
szolgáltatás, amit a jövőben is biz-
tosítani fog az intézmény – tájé-
koztat az igazgató.                       

Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula/illusztráció
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 Közélet

Az iskolai beíratás 
időpontja

Kirándulás a fődíj 
a tablópályázaton
Játssz cseresznyési kirándulásért! 
címmel tablókészítő pályázatot 
hirdetett paksi óvodai csopor-
toknak, általános és középiskolás 
osztályoknak Paks Város Önkor-
mányzata – jelentette be Czink 
Dóra, a Paksi Polgármesteri Hi-
vatal turisztikai, városmarketing 
és kommunikációs csoportjá-
nak vezetője. Arról is tájékozta-
tott, hogy a téma Paks és kör-
nyékének élővilága, a tablókat 
A0-s méretű műszaki kartonra 
kell elkészíteni, tetszőleges tech-
nikával. A pályamunkákat április 
13-ig lehet leadni a Paksi Polgár-
mesteri Hivatal első emeletén, a 
121-es irodában. A tabló hátulján 
fel kell tüntetni a készítő csoport, 
óvoda, osztály nevét. A pályázat-
ra beküldött munkákat lefotóz-
zák és felteszik a város Facebook-
oldalára. A Cseresznyéskert Er-

dei Iskolába szóló egész napos 
programmal egybekötött ki-
rándulás nyertese az a pályázó 
lesz, akinek a tablója a legtöbb 
"tetsziket" kapja. A tablókról ké-
szített fotókat április 18-án töltik 
fel a közösségi oldalra, szavazni 
május 2-ig lehet. Az eredmény-
hirdetést másnap tartják. Czink 
Dóra elmondta, azt szeretnék 
elérni a pályázattal, hogy még 
többen kövessék a város febru-
ár óta működő közösségi olda-
lát, és ezáltal sokakhoz eljusson 
annak tartalma.
Ennek érdekében a közössé-
gi oldal elindításakor is hirdet-
tek játékot, ezen 1200-an vettek 
részt, az ötvenezer forint értékű 
ajándékcsomagot Süveges Bri-
gitta nyerte. Jelenleg közel 2200-
an követik a város hivatalos 
Facebook-oldalát.                 -kgy-

A 2018/19-es tanévre vonatko-
zó általános iskolai beíratás április 
12-én és 13-án 8 és 19 óra között 
lesz. A jogszabály szerint a tankö-
telessé váló, azaz a 2012. augusz-
tus 31-ig született gyermeket kö-
teles beíratni a szülő a lakóhelye, 
ennek hiányában a tartózkodási 
helye szerint illetékes vagy a vá-
lasztott iskola első évfolyamára.
A beíratáskor be kell mutatni az 
iskolai fejlettséget tanúsító igazo-
lást, amit az óvoda ad ki. A beíra-
táshoz szükség lesz még a gyer-
mek nevére kiállított lakcím-
kártyára is. Az általános iskola 
köteles felvenni azt a tanköteles 
korú gyermeket, aki életvitelsze-
rűen a körzetében lakik.
A gyermek felvételéről, illetve az 
elutasításról az iskola vezetője 
dönt, a szülők írásban kapnak ér-
tesítést 2018. április 20-ig. A felvé-

tel elutasítása esetén a szülő jog-
szabálysértésre, illetve érdeksére-
lemre hivatkozással jogorvoslati 
kérelmet nyújthat be a kézhezvé-
teltől számított tizenöt napon be-
lül. A kérelmet az illetékes Tan-
kerületi Központ igazgatójához, 
ha nem állami fenntartású az in-
tézmény, akkor annak fenntartó-
jához kell címezni.
Az általános iskolai körzeteket a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági 
Főosztálya meghatározta és közzé 
tette honlapján, ezt és az általános 
iskolai beíratásról szóló teljes hir-
detményt elérhetik az érintettek 
a  www.kormanyhivatal.hu hon-
lapon. Felhívják a � gyelmet arra, 
hogy a vonatkozó rendelkezések 
szerinti körzetmegállapítás nem 
érinti a szülő szabad iskolaválasz-
táshoz való jogát.                       -kgy-
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Átadta Paks II. a felvonulási épületekhez 
szükséges munkaterületet

Atomerőmű

Hivatalosan átadta a munkaterü-
letet az első felvonulási létesítmé-
nyek építéséhez a Paks II. Zrt. a 
fővállalkozó Roszatom konszern-
hez tartozó ASE Engineering 
Company számára  2018. febru-
ár 27-én. Ezzel – ahogy az MTI  

írta – megkezdődhet a mintegy 
80 egységből álló kiszolgáló épü-
letegyüttes első létesítményeinek 
építése. Az eseményen részt vett 
Süli János, a paksi atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezésé-

ért felelős tárca nélküli miniszter 
és Valerij Limarenko, az orosz fő-
vállalkozó, az ASE EC társaság el-
nöke. – Stratégiai cél, hogy a ha-
zai lakosság és gazdaság számára 
hosszú távon, folyamatosan ol-
csó és biztonságos villamos ener-
gia álljon rendelkezésre, ennek 
garanciája a két új paksi blokk – 
emelte ki Süli János. Hozzátette: 
Magyarország versenyképessé-
gének kulcsa nem az olcsó mun-
kaerő, hanem az alacsony terme-
lési költségek, amihez elenged-
hetetlen az olcsó és megbízható 
villamosenergia-ellátás. A tár-
ca nélküli miniszter azt mond-
ta, hogy a Paks II. projekttársa-
ság beadta az illetékes építésügyi 
hatósághoz, az Országos Atom-
energia Hivatalhoz az első fel-

vonulási épület, a fővállalko-
zó irodaépületének építésien-
gedély-kérelmét, közben pedig 
megkezdődhet az épületet befo-
gadó terület előkészítése. Valerij 
Limarenko, a fővállalkozó tár-
saság elnöke emlékeztetett arra, 
hogy a kormányközi megállapo-
dás szerint a felek minden tőlük 
telhetőt megtesznek azért, hogy 
elérjék a 40 százalékos minimá-
lis lokalizációs szintet, így már a 
munkák ezen korai szakaszában 
is elsősorban magyar vállalko-
zások részvételére számítanak. 
Jelenleg zajlik az első épülete-
ket kivitelező cégek kiválasztása. 
Amint az összes feltétel rendel-
kezésre áll, a � zikai munkavég-
zés is megkezdődik a telephe-
lyen.                                             Vida T.

Hatalmas érdeklődés kísérte a pályázatot
Gumiabroncsból szobor, Trabantból fotel, bi-
cikliküllőből lámpa, gitárból polc. Hosszan le-
hetne sorolni azokat az ötletes tárgyakat, ame-
lyeket hobbi barkácsolók neveztek a Paksi 
Atomerőmű Alkotó Energia pályázatára.
Egyre duzzad a DIY (Do It Yourself), azaz a 
Csináld magad mozgalom követőinek tábo-
ra hazánkban. Ebben elévülhetetlen érdemet 
szerzett az ország villamosenergia-termelésé-
nek felét a levegő szennyezése nélkül biztosító 
Paksi Atomerőmű, amely 2016-ban életre hív-
ta az Alkotó Energia Programot. A kezdemé-
nyezés célja, hogy elősegítse és népszerűsít-
se a meglévő értékek megőrzését, vele együtt 
a környezettudatosságot, illetve a potenciális 
hulladékmennyiség csökkentését.
Az Alkotó Energia pályázat lehetőséget kí-
ván teremteni arra, hogy minél többek szá-
mára megismerhetővé és elérhetővé váljanak 
a saját kezű – Csináld magad!, DIY – alko-
táshoz szükséges ismeretek. A használt vagy 
kidobásra ítélt bútorok és anyagok felújítását 
és újrahasznosítását célul tűző kezdeménye-
zéssel az atomerőmű arra szeretne ösztönöz-
ni, hogy minél többen csatlakozzanak az ér-
tékteremtő, értékőrző alkotók közösségéhez.
A 2017-es Alkotó Energia pályázatra húsz 
százalékkal több alkotást neveztek, mint 
2016-ban, kétezernél több alkotó 2313 pá-

lyaművet. Ezeket a hazai DIY éllovasaiból 
álló héttagú zsűri értékelte – ahogy Iványi 
Krisztina fogalmazott – hét különféle ízlést, 
irányvonalat, vizuális kultúrát képviselve. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommuni-
kációs főszakértője, a projekt megálmodó-
ja kiemelte, hogy az Alkotó Energia pályázat 
mostanra széles körű programmá fejlődött. 
Közel tizenhatezres tábora igazi közösséggé 
formálódott. A DIY alkotói csapat tagjai kap-
csolatban vannak és folyamatosan inspirálják 
egymást, tanulnak egymástól. A DIY köve-
tői megélhetik az alkotás örömét, olyan cso-
dás dolgokat hozhatnak létre, amit soha nem 
gondoltak volna.

Négy kategóriában lehetett nevezni: 1) bútor-
felújítás, bútorfestés, bútorátalakítás, 2) bútor- 
és használatitárgy-készítés, funkcióváltás, 3)
hulladék és maradék anyagok újrahasznosítá-
sával készült lakberendezési használati tárgyak 
és gyermekjátékok, 4) DIY dekorációk és aján-
déktárgyak készítése. Idén már nemcsak fel-
nőtt, hanem junior alkotók munkáit is várták. 
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. kommunikációs igazgatója a prog-
ram közösségépítő erejét, az értékteremtés 
és gondolatformálás terén elért eredménye-
it méltatta, mondván, hogy mindezen túl eb-
ben a közösségben megismerteti az atomerő-
művet és annak � lozó� áját.
Kategóriánként általában három-három 
első, második és harmadik díjat osztott ki a 
zsűri, illetve számos különdíj talált gazdára 
a DIY-hez használható anyagok forgalma-
zói és a Paksi Atomerőmű jóvoltából. Ösz-
szesen 215 díjat ítéltek oda, de ezzel még 
nincs vége a nyereményesőnek. A tavalyi 
évhez hasonlóan most is véleményt mond-
hat a közönség a beküldött alkotásokról. 
Március 14-ig között lehet voksolni a pá-
lyaművekre az alkotoenergia.hu honlapon. 
Korcsoportonként és kategóriánként egy-
egy, azaz összesen 8 nyertes alkotást hir-
detnek március 16-án.                Vida Tünde

Fotó: Vida Tünde

Fotó: Vida Tünde
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Határbeli iskolák – Cseresznyéspuszta
Városi olvasmányok

Mozaik

Az elemi népiskola kialakulá-
sának története úgy kezdődött 
Cseresznyésben, hogy a télen-
nyáron járható út hiánya miatt 
a pusztai gyerekek nem tudtak 
iskolába járni. A Tolna megyei 
Közlöny 1906-os júliusi számá-
ból tudhatjuk meg, hogy Hótai 
Ferencz az első tanító a szep-
tember elsejei tanévkezdéskor, 
aki aztán hamarosan lemond, őt 
Ho�mann Ádám követi. (Meg-
jegyzendő: Bencze Barnabás ta-
nár úr egy interjúban arról be-
szélt, hogy a cseresznyéspusztai 
iskolai oktatás már 1905-ben be-
indult, akkor még bérelt tanter-
mekben.)
A tanítók gyakran cserélődtek az 
iskolában, a tanítást sokszor kel-
lett szüneteltetni: több esetben a 
rendkívüli hideg és a tüzelőhiány, 
valamint a járványok miatt, de 
jelentősen hozzájárult a gyerme-
kek hiányzásához a tanyasi csalá-
dok szegénysége és ennek követ-
kezménye, a hiányos öltözet.
1937 végén a Tolna megyei tanfe-
lügyelő beszámolót kért az isko-
laigazgatóktól: adjanak jelentést 
az elemi iskolai tanulók ruház-
kodásáról. Az akkori cseresz-
nyéspusztai községi tanító 1938. 
január 25-én a következő választ 
adta:
„A tanulók 15 százaléka (12-15 
fő) az évszakhoz mérten elég-
gé megfelelő módon öltözkö-
dik. A többi 80-85 százalék rend-

„Minden város a saját nyelvén írja a történetét. Az utcák, terek, 
épületek és műemlékek önálló jelrendszert hoznak létre, amelyet, 
akár egy szöveget, megérthetünk, megtanulhatjuk olvasni a vá-
rost.” Ficsor Benedek, újságíró

kívül hiányosan. Fehérnemű in-
kább csak a leánytanulóknak 
van, de hosszú ideig szennyes ál-
lapotban, miután nincs váltó fe-
hérneműjük. Fiúknál csak hiá-
nyosan van fehérnemű. Március-
tól novemberig, néhány nagyobb 
leánytanuló kivételével (5-6 tu-
tyiba jön) mezítláb, egy szál ru-
hában jár. Télen a fent említett 15 
százalék kivételével a tanulók hi-
ányos, vékony, gyakran rongyos 
ruhában járnak. Egyiken könnyű 
nyári ruha ágyterítővel becsavar-
va, mezítlábas klumpa. Legtöbb-
jén három kabát, de felváltva 
rongyosak. Lábon szalmacsutak 
és rongy, madzaggal összeköt-

ve, klumpa. A tanulók 50-60 szá-
zaléka erős hófúváskor, olvadás-
kor néha egy-két hétig nem jár 
iskolába, miután 2-6 km-es hó-
mező, sártenger, lakatlan távol-
ságok életveszedelmes vállalko-
zások lennének 6-9 éves gyerme-
keknek.”
Hosszú idő telt el, a működést a 
fent leírtakon kívül nehezítette a 
második világháború magyar-
országi hatása, következményei. 
Az ötvenes évek végén kapott 
erőre a kezdeményezés, mely 
szerint bővíteni kell az isko-
lát, majd 1961 szeptemberében 
sor is került az új, kéttantermes 
„intézmény” átadására, mely-
nek megépítése 600 ezer forint-
ba került, a kivitelezéshez 417 
ezer forint értékű társadalmi 
munkával járult hozzá a telepü-
lés termelőszövetkezetbe tömö-
rült lakossága. Az iskola kulcsa-
it Karszt János vezető tanító vet-
te át. A fejlesztés folytatásaként 
1961-ben a településen bevezet-
ték a telefont, „ezzel közvetlen 
kapcsolatba került a paksi ho-
moksivatag lakossága a külvi-
lággal”. Majd 1964 októberében 
először gyulladt ki villanyfény 
Cseresznyéspusztán.

Küzdelmes, szép évek következ-
tek. A tanítók elmondása szerint 
az oktatáshoz szükséges szemlél-
tetőeszközök rendelkezésre áll-
tak, kis �ókkönyvtár is műkö-
dött az iskolában, még �lmvetí-
tés is volt a felső tagozatosoknak, 
kéthetente, amikor jött a műve-
lődési autó…, barkácsoltak, ker-
tészkedtek, békebeli, hasznos, 
önfenntartó nevelés és oktatás 
folyt az iskolában.
Majd 1978. szeptembertől – az 
iskolák körzetesítésének eredmé-
nyeként – Cseresznyésből min-
den tanköteles gyermek Paks-
ra járt iskolába, a tanítás ettől 
az évtől kezdődően megszűnt 
Cseresznyéspusztán, az utolsó ta-
nító Arany Béla és felesége, Sára 
néni volt.
A cseresznyési iskolában jó- 
néhány, életével és munkájával 
példát mutató, hittel, meggyőző-
déssel, akarással teli pedagógus 
dolgozott. Itt kezdte pályafutását 
Bencze Barnabás tanár úr, és taní-
tott itt Pákolitz István is. 2017 jú-
niusa óta emléktábla őrzi az egy-
kori határbeli iskolában tanítók 
nevét az iskola falán.
Néhány évvel ezelőtt – az isko-
la legújabb kori történetének kez-
detén – készült egy fotó. A múló 
idő egy kivételesen meghitt, meg-
ismételhetetlen pillanata, hiszen 
a következő alkalommal, amikor 
programot szerveztünk az egy-
kori cseresznyési tanítók és diá-
kok számára, a képen szereplők 
már eggyel kevesebben voltak az 
iskola udvarán, Bencze Barna-
bás tanár úr már hiányzott. A ta-
valyi, megejtően szép cseresznyé-
si találkozón Arany Béláné, Sára 
néni, Feil Ferencné, Marika néni 
és Karszt Jánosné, Zsuzsa néni 
képviselte az egykori cseresznyé-
si pedagógusokat. Az összejövete-
len olyan településtörténeti emlé-
kek kerültek elő, olyan örömök és 
bánatok dokumentálódtak, ame-
lyeket csak ritka pillanatokban él-
het meg az ember.              Tell Edit

„… A nép ajkán élő hagyományok szerint valamely Ledneczky-ős 
(a lakosság fele Ledneczky névre hallgat) a lakosságtól egy tajték-
pipáért vásárolta meg a puszta futóhomokos részét.” – olvasható a 
Tolna Megyei Népújság 1963-as májusi számában. A korabeli do-
kumentumok leírásai alapján, amikor Cseresznyés-pusztára gon-
dolunk, kövesúttal nem rendelkező, szétszórt települést kell elkép-
zelnünk, ahol tisztességes, becsületes emberek laknak, akik szeretik 
egymást. Egy 1969-es újságcikk szerint „Egy-két kivételtől eltekint-
ve évtizedek óta itt él minden Ledneczki, Lacza, Mukli.” A gyere-
kek ritkán hiányoznak az iskolából, a szülők szinte kivétel nélkül el-
járnak a szülői értekezletre. Az elemi iskolából kikerülve sok gyerek 
érettségizik, a felnőttek szívesen olvasnak, a téli időszakban szívesen 
tanulnak be színdarabokat….

Fotó: Lacza András
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Mesterek: Hingl János ácsmester
Gyerekkorában �gyelt fel az 
ácsokra, akik az utcában dol-
goztak az egyik ház tetején. Na-
gyon megtetszett neki, ahogy 
fűrészeltek és szekercével fa-
ragtak, mivel Hingl János kis-
korában maga is szeretett e�éle 
barkácsmunkákat végezni. Az ál-
talános iskola után ácsnak tanult. 
– Akkor szerettem meg a szak-
mát, amikor már nem volt szük-
ségem segítségre, és önállóan 
dolgozhattam. A tetőmunkák 
vonzottak leginkább – mondja 
Hingl János, aki azt is elmesél-
te, hogyan épül fel egy tetőszer-
kezet. – Elsőként a tervező végzi 
el a feladatát, majd a tervek alap-
ján a munkatársaimmal megha-
tározzuk, hogy milyen faanyag-
ra lesz szükségünk, aztán kimér-
jük az épületet. Ezután lerakjuk 
a talpszelemeneket, elkészítjük a 
szarufasablont, leszabjuk és felál-
lítjuk, majd ezt követi a fóliázás, 

a lécezés és végül a cserepezés. 
Hingl János építette meg szá-
mos paksi családi ház fede-
lét, de munkatársaival dolgoz-
tak például a művészeti isko-
la felújításánál, társasházaknál 
és irodaházaknál is. 2008-ban 
kaptak megbízást a Lussonium-
kapu elkészítésére. Erre a mun-
kájukra kifejezetten büszke. 

– Minden munkámat szere-
tem, de a végeredmény sosem 
csak az én érdemem, hiszen 
csapatban dolgozunk. A mun-
katársaimat tekintve is szeren-
csés vagyok, mert mindig na-
gyon jó a hangulat, igen ritkán 
van vita. Sokszor meg is jegy-
zik a megbízók, hogy nem-
igen látnak ilyen vidám tár-

saságot. Ebből is látszik, hogy 
a társaim is élvezik a mun-
kájukat, ami azért van, mert 
azt csinálhatják, amit szeret-
nek – mondta el az ácsmes-
ter, hozzátéve, hogy koránt-
sem könnyű a szakmájuk, hi-
szen jellemzően magasban 
dolgoznak és ki vannak téve 
az időjárás viszontagságainak, 
de aki megszereti ezt a szak-
mát, az ezzel együtt vállalja. 
– A nehézségek mellett számos 
szépsége is van az ácsmester-
ségnek. Jó érzés úgy formál-
ni az anyagot, ahogyan szeret-
ném. A szabad levegőn, a ter-
mészetben dolgozhatok egész 
nap és a magam ura lehetek 
– összegzett Hingl János. Ki-
emelte, hogy nagyon szép jövő 
vár arra a �atalra, aki ezt a pá-
lyát választja, mert jó szakem-
berre mindig szükség lesz.

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks

Paks az én városom

– Ezer szállal kötődöm Paks-
hoz. Egy élhető település, jó a 
közbiztonság, minden adott. 
Itt élnek és dolgoznak a gye-
rekeim is . A Duna szerelme-
sei vagyunk, de itt a Táncsics 
park, a sportcsarnok, és most 
adták át a Viza játszóteret, ami 
a környékünkön van. Rengeteg 
program van a városban, csak 
ki kell választani a megfelelőt. 
Sportos, táncoslábú családom 

van, gyakran járunk kosárlab-
da- és dzsúdómérkőzésre. Tet-
szenek a zenés rendezvények, 
ahol a kisgyerekek, mint az én 
táncos unokám is, fel tudnak 
lépni – fogalmazott Kanczler 
Istvánné borszakértő, a bor-
barát klub háziasszonya, aki 
negyven évet dolgozott a Hő-
sök terén működött hatalmas 
borpincében. Elmondta, hogy 
�atal lányként nehéz volt a kez-
det a tapasztalt szakemberek 
között, de kitartása meghozta 
a gyümölcsét. – A mai napig is, 
ha végigmegyek az utcán, min-
denki a borról akar velem be-
szélgetni. Sok sikerélményem 
volt, mert beváltak a tanácsa-
im. Egy vágyam van még: meg-
élni, hogy itt Pakson közösen 
köszöntsük az új évet a Város-
háza, vagy az Erzsébet Nagy 
Szálloda előtti téren. Mindenki 
hozna pezsgőt, együtt ünnepel-
nénk. Nagyon jó lenne, ha ezt 
meg lehetne oldani – hangsú-
lyozta. 

– Huszonöt éve élek Pakson, van-
nak barátaim, itt gyakorlom a hi-
vatásomat, ebben a környezetben 
tudok lélegezni és élni. Ha na-
gyobb lenne a város, nem tudom, 
hogy' érezném magam, bár most, 
az erőműberuházással úgy tűnik, 
nagyobb lesz. Van is bennem vá-
rakozás e tekintetben – mondta  
Simon Péter, aki szerint Paks 
a Duna nélkül nem lenne az, 
ami. Nyaranta rengeteget be-

szélgetnek róla a barátaival és 
rendszeresen járnak a strandra.  
– Alföldi gyerek vagyok, így gye-
rekkori Duna-élményem nin-
csen. Amikor Paksra jöttem, 
személyesebb kapcsolatba ke-
rültem a város életét megha-
tározó folyóval, ami számom-
ra nem csak a barátokat jelenti, 
hanem az itt tartott rendezvé-
nyeket is, amelyeken magam is 
sokszor tevékenyen részt vet-
tem. Jó érzés csak úgy elüldö-
gélni a sétányon, és elgondol-
kodni egy kicsit – fogalmazott. 
A Pro Artis Alapfokú Művésze-
ti Iskola igazgatójaként büszke 
az általa vezetett intézményre. 
Azt mondta, hogy mindenki, aki 
más településről érkezik, elámul 
azon, hogy ilyen szép az épü-
let, és hogy milyen jó körülmé-
nyek között dolgozunk. Amikor 
1992-ben idejöttem, még nem 
volt felújítva, más volt a hangula-
ta: családiasabb, kisvárosiasabb. 
Most modernebb, de így is na-
gyon szeretem.            Sólya Emma

Fotók: TelePaks
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Közélet Mozaik

Csatlakoztak a Lélekmozgató programhoz

Hétköznapi hit: Miért a kereszténység?

Érzékenyítő és sportprogram-
mal, plakátkészítéssel, �lmné-
zéssel és közönségtalálkozóval is 
készültek a Lélekmozgató elne-
vezésű programra a Paksi Deák 
Ferenc Általános Iskolában. Ta-
valy év végén született kormány-
határozat arról, hogy 2018-tól 
február 22-e a Magyar Parasport 
Napja. A Magyar Paralimpiai Bi-
zottság és a Fogyatékosok Orszá-
gos Diák-, Verseny- és Szabad-
idősport Szövetsége januárban 
hívta fel a köznevelési intézmé-

nyek �gyelmét az első parasport 
napja alkalmából meghirde-
tett Lélekmozgató iskolai prog-
ramra, kérve, hogy csatlakoz-
zanak a kezdeményezéshez. A 
Deák Ferenc általános iskolában 
úgy határoztak, hogy eleget tesz-
nek a felhívásnak, hiszen ahogy 
Klopcsikné Somorjai Mária, az 
intézmény vezetőhelyettese el-
mondta, a program célja az volt, 
hogy a diákok megismerjék, elfo-
gadják és elismerjék fogyatékkal 
élő társaikat, amit fontosnak tar-

tanak. Örömmel vállalták külön-
böző parasportok megismerteté-
sét, népszerűsítését is, így a prog-
ramot meghirdető szervezetek 
ajánlása alapján az ülőröplabda, 

a bocsa és a szkander sportágak 
szerepeltek a palettán. Emellett 
plakátokat készítettek, koope-
ratív órát tartottak Lack� János 
írásaival a fókuszban, levetítet-
ték a diákoknak A lehetetlen ha-
tárán című dokumentum�lmet, 
amelyben magyar parasportolók 
szólalnak meg. Közönségtalál-
kozóra hívták Szabó Sándort, a 
Tolna Megyei Mozgássérültek 
Egyesületének elnökét, aki a be-
szélgetést követően asztalitenisz-
bemutatót is tartott. Az alsó ta-
gozatosoknál volt szájjal festés, 
nekik is bemutatták A lehetet-
len határán című dokumentum-
�lmet, érzékenyítő programként 
pedig a kakasviadal és az erre 
csörög a dió elnevezésű játéko-
kat játszották. A negyedik osztá-
lyosok a fogyatékkal élőket ellátó 
paksi Nyitnikék Klub gondozott-
jaival töltötték a délutánt.                                 

-gyöngy-

A Magyar Parasport Napja dátumának kiválasztása szimboli-
kus volt, 1970-ben ezen a napon alakult meg a Mozgásgátoltak 
Halassy Olivér Sport Clubja (HOSC) a budapesti Mozgásjavító 
Intézményben. A mai magyar parasport kialakulásában ez dön-
tő jelentőségű esemény volt, az alapításban részt vett Tauber Zol-
tán, hazánk első paralimpiai bajnoka és Fejes András, aki az első 
magyar paralimpiai érmet szerezte.

Fotó: az iskola felvétele

Új sorozatunkban a vallás kerül 
középpontba, hétköznapi em-
bereket kérdezünk arról, hogy 
mit jelent számukra a hit, és ho-
gyan élik meg azt. Elsőként Bor 
Imrével beszélgettünk a bol-
dogságkeresésről.

– Minden emberben van olyan 
vágy, amitől képtelen szabadul-
ni. Sem az életösztön, sem a faj-
fenntartás nem annyira fontos 
az embernek, mint a boldogság. 
Minden ember boldog akar len-
ni. Amikor az élet céljáról gon-
dolkodunk, lényegében arra ke-
ressük a választ, hogyan lehe-
tünk boldogok – mondja Bor 
Imre, aki szerint sokan remény-

kednek a pénzben, a hatalom-
ban, a testi örömökben, az élmé-
nyekben vagy az egészséges élet-
módban. Azonban egy idő után 
mindezekről kiderül, hogy nem 
hoznak az életükbe tartós bol-
dogságot. – Mindenkinek a fü-
lében ismerősen cseng az a mon-
dat, hogy a pénz nem boldogít, de 
amíg személyesen nem tapasztal-
ja meg, addig nem hiszi el, annak 
ellenére, hogy számos példa ezt 
bizonyítja. Lottónyertesek köré-
ben végzett felmérések szerint a 
milliárdos nyereményt öt év alatt 
elköltik, és ugyanez a tendencia 
jellemzi a legrangosabb amerikai 
sportolókat is a pályafutásuk vé-
gén. Az egészséggel ugyanígy va-

gyunk. Ha megbetegszünk, el-
felejtjük, hogy nem volt teljes az 
örömünk korábban sem, és gyak-
ran csak az egészséges embereket 
látjuk magunk körül – tette hoz-
zá Bor Imre, akinek az a vélemé-
nye, hogy nagyon nehezen talál-
juk meg azt, ami igazi boldogsá-
got hoz az életünkbe, pedig már 
tudományos eredmények is a se-
gítségünkre vannak. A harvardi 
egyetemen immár hetvenöt éve 
folyik egy kutatás arról, hogy mi 
tartja egészségesen és hosszú tá-
von boldogságban az embere-
ket. A kutatás elején a legtöbben a 
pénztől és a hírnévtől várták ezt a 
megelégedést. Alapos vizsgálatok 
után, a tanulmány mostani állása 

szerint azonban a jó kapcsolatok-
ban rejlik az egészség és a boldog-
ság titka. A kereszténység több 
ezer éve állítja ugyanezt, hogy a 
leglényegesebb a jó kapcsolat az 
embertársainkkal, önmagunkkal 
és Istennel. Bár sok ember elfo-
gadja önmagát, és békességben él 
a körülötte lévőkkel, megáll annál 
a pontnál, hogy Istennel is jó kap-
csolatot alakítson ki. Akkor jön el 
a következő lépés, amikor az em-
berek felismerik, hogy nincs min-
den felett hatalmuk és az életük 
is véges. Ekkor gondolkodnak el 
azon, hogy a látható világon túl lé-
tezik egy láthatatlan is – fogalma-
zott Bor Imre.        

Weller P. Hanna
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Mozaik

Testi-lelki felüdülés a Pozitív nap

Szépkorút  köszöntött a polgármester

– Szeretném, ha a jövőben több 
fér� elkísérné a párját és még 
több látogatója lenne – így érté-
kelte tavaly a Pozitív nap (nem-
csak) nőknek elnevezésű prog-
ramot Tibai Eszter ötletgazda, a 
nap háziasszonya. Az idei ren-
dezvény azt mutatta, hogy a kü-
lönböző programelemekkel az 
eddigieknél is nagyobb mérték-
ben belakták a Csengey Dénes 
Kulturális Központ helyisége-
it, és már �gyelemreméltó lét-
számban érkeztek nemcsak kí-
sérőként, hanem érdeklődőként 
is fér�ak a programra. A ren-
dezvény népszerűsége mára oly-
annyira megnövekedett a szép-
ség-egészség szektorban, hogy 
míg kezdetben nem volt több 
tíznél a programhoz csatlako-
zók száma, idén már közel öt-
ven vállalkozó mutatkozott be 
az egész napot felölelő rendez-
vényen, amit Tibai Eszter a kul-
turális központ munkatársaival 
karöltve szervez, és igyekeznek 
évről évre újdonságokat is kínál-
ni a vendégeknek. Például régeb-
ben már tartottak divatbemuta-
tót, most pedig ismét, aminek 
különlegességét az adta, hogy 
Juhász Szilvia személyében he-
lyi divattervező munkáit láthat-

ta a közönség a modelleken. Az, 
hogy vannak előadások is a Po-
zitív napon, nem újdonság, vi-
szont minden esztendőben más 
szakembereket hívnak, más té-
mákat járnak körül. Ez alkalom-
mal szó volt a párkapcsolatokról, 
gyógynövényekről, a családállí-
tás módszeréről, Pilát Gábor pe-
dig Tabuk nélkül a párkapcsola-
tokról címmel tartott előadást. 
Tibai Eszter elmondta, hogy na-
gyon népszerűek voltak idén a 
különböző masszázsok, de pél-
dául az újdonságként megje-
lent számmisztika, családállítás, 
szellemsebészet iránt is sokan 
érdeklődtek. Ezek mellett hir-
dettek vérvitalitás-mérést, ref-

lexológiát, géllakkozást, smink-
készítést, frizura-tanácsadást, 
önfejlesztő kreatív műhelyt, és 
még sorolhatnánk. Változat-
lanul nagy hangsúlyt kapott a 
mozgás: fellépett a Csillag Show-
tánc Egyesület, a Kvint Stúdió, 
valamint a Főnix Táncegyesü-
let, a Dream Fitness Stúdió pe-
dig számos mozgásformában 
tartott bemutatót, edzést, illet-
ve tájékoztató előadással és esz-
közbemutatóval is készültek a 
rendezvényre. Az érdeklődők az 
előtérben vásáron válogathattak 
többek között szappanok, kéz-
műves és ásványékszerek, koz-
metikumok és gyógytermékek 
közül, de olyan különlegessé-

get is szemügyre vehettek, mint 
a téglából gyártott, egyedi ter-
vezésű, szabadalommal védett 
virágkosarak, amelyek gyártó-
ja, Makai Zsolt elmondta, hogy 
két éve már elhozták termékei-
ket erre a rendezvényre, ahol jól 
érzik magukat. Koósz Emőke el-
sősorban a jóga és a pilates mi-
att jött el a programra, de közben 
körülnézett a vásárban, és elő-
adást is hallgatott. – Rendszeres 
résztvevő vagyok, nagyon élve-
zem ezt a napot, mert sok min-
dent, tanulhatok, kipróbálhatok, 
van lehetőség mozogni és gon-
dolatébresztő előadásokat hall-
gatni – fogalmazott. – Úgy gon-
dolom, hogy egy ilyen rendez-
vényen ki lehet lépni egy kicsit a 
hétköznapok taposómalmából, a 
hölgyek feltöltődhetnek, szépül-
hetnek, megújulhatnak és meg-
tanulhatják, mit tehetnek azért, 
hogy mindig jól érezzék magu-
kat. Ezért jó lehetőség a vendé-
geknek, de a résztvevő vállalko-
zóknak is, hiszen bemutathat-
ják szolgáltatásaikat, portékáikat, 
ami jó reklám számukra – foglal-
ta össze Tibai Eszter a hetedik al-
kalommal megtartott szépség- és 
egészségnap célját, lényegét.

-gyöngy-

Fotó: TelePaks

Fotó: Szaffenauer FerencA kilencvenedik születésnapját ünneplő Kasza 
Istvánnét köszöntötte nemrégiben Szabó Péter 
polgármester. Irénke néni Villányban töltötte 
eseménydús gyermekéveit. Az egyik nagyszü-
lői házban kútfúrással és pincék kialakításá-
val foglalkoztak, a másik nagyapja pedig intar-
ziakészítő asztalos volt, a háború idején na-
gyon sokan megfordultak náluk. Már akkor 
maga köré gyűjtötte a környékbeli gyerekeket 
– így aztán nem csoda, hogy pedagógus lett, 
és tanárok képzésében is részt vett. Irénke néni 
szerteágazó érdeklődésű: munkájához szüksé-
ge volt a matematika, a kémia és a �zika isme-
retére, foglalkozott pszichológiával és logiká-
val is, valamint gyakran írt cikkeket néplapok-
nak. Beszél németül, jól érti a szerb és a horvát 
nyelveket. Kilencvenedik születésnapján gyer-
mekei, három unokája és két dédunokája ün-
nepelt vele.                                                            -kgy-
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Portré

Jó napot, mi újság?

Havasréti Pál

Fotó: Szaffenauer Ferenc

– Bármit szívesen tanulnak a növendékeim, 
ha örömük, sikerélményük van benne. Úgy 
igyekszem tanítani a különböző hangszere-
ken játszani a gyerekeket, hogy bármilyen ne-
héz is, ez ne szegje kedvüket – vallja Havasréti 
Pál népzenész, zenetanár, aki 2015-ben csat-
lakozott a Pro Artis Alapfokú Művészeti Is-
kola kollektívájához. Családjában több szálon 
is magába szívhatta a zene szeretetét, édesap-
ja zongorán játszott, és emlékezetes számá-
ra édesanyja szülőfalujában, a Nógrád me-
gyei Tolmácson töltött idő, ahol akkoriban 
még hagyományos módon zenéltek a duda-
bálokon. – Zenei általánosba jártam, ahol a 
Kodály-módszerrel anyanyelvi szinten tanul-
tam meg kottát olvasni. Akkor még nem tud-
tam, micsoda kincs birtokában vagyok – fo-
galmazott Pál, aki azt is elmondta, hogy orvos 
édesanyja hasonló pályára szánta őt, de mi-
vel kiderült, hogy még a vérvételtől is rosszul 
lesz, ez a terv dugába dőlt. Tizenkilenc eszten-
dős volt, amikor 1976-ban, az abaújszántói 
táncháztáborban nagybőgőn kezdett tanulni. 
Tulajdonképpen ekkor indult el azon az úton, 
amelyen haladva népzenét tanító pedagógus-
sá vált. 1979 óta tanít zeneiskolai keretek kö-
zött, jelenleg a paksi művészeti iskola mellett 
lakóhelyén, Pécsett, a Berze Nagy János Alap-
fokú Művészeti Iskolában. 1982 óta népze-
nei szaktáborok oktatója, szervezője, vezetője, 

amelyek sorába már a Paksi Népzenei Tábor 
is beletartozik, az elsőt 2017 nyarán tartották a 
Cseresznyéskert Erdei Iskolában. – Az auten- 
tikus magyar népzene elkötelezett híve va-
gyok, nagy hangsúlyt fektetek arra, hogy a 
szaktáborokban a zeneoktatás mellett a hang-
szerek által megőrzött zene földrajzi és népraj-
zi környezetével is megismertessem növendé-
keimet – mondta Havasréti Pál, aki számtalan 
zenei album szólistája, illetve közreműködő 
zenésze népzenei, klasszikus, kortárs és egyéb 
zenei stílusban egyaránt, publikál, tanterveket 
ír, zenekarok alapítója, alapítótagja, muzsi-
kusa, valamint több mint negyven éve zenél 
táncházakban. Kiemelte, hogy nem szerepel-
ni, hanem „szolgálni” hivatott a közös zené-
lés során, ahogy azt annak idején falun ta-
nulta adatközlő mestereitől. Elmondta, hogy 
a paksi kollégákkal nem voltak ismeretlenek 
egymás számára. Amikor Halmos Béla veze-
tésével országjáró táncháztanfolyamot tartot-
tak, többükkel találkozott. Nagy jelentőséget 
tulajdonít annak, hogy tanítványai megmé-
ressék magukat különböző népzenei verse-
nyeken, mert azt tartja, hogy akkor derül ki 
igazán, mit tudnak, amikor olyan közegben is 
zenélhetnek, ahol minden másképpen műkö-
dik, mint a megszokott környezetükben. Leg-
utóbb a többéves szünet után ismét megren-
dezett Cinegemadár Tolna Megyei Népzenei 

Verseny első elődöntőjén mérették meg ma-
gukat paksi növendékei, kiemelt arany, arany,  
és ezüst minősítésekkel tértek haza. A szek-
szárdi döntőbe jutott Tumpek Tímea, Szucsán 
Sára, a Paksi Bourdonosok, a Nyisztor banda 
és a Szucsán banda. A citera mellé behozta a 
bőgőt, a tekerőt, a népi ütős hangszereket, a 
furulyát, a kobzát és a kontrát is a Pro Artis fa-
lai közé. – Ha mód van rá, elviszem a tanítvá-
nyaimat adatközlő mestereimhez. Legutóbb 
Piliscsabán jártunk egy mesterkurzuson, ahol 
magam is segítettem a �atalok falusi zené-
szektől való közvetlen tanulását mint a kur-
zus oktatója – mondta Pál. Szeretne paksi nö-
vendékeivel készíteni egy lemezt, amivel meg-
örökítenék az eddig elvégzett munkát, és idén 
nyáron megrendezni a második Paksi Nép-
zenei Tábort. Havonta egy alkalommal tanít 
a bécsi zeneakadémián, illetve Hódmezővá-
sárhelyen is, így rengeteget utazik. Arra a kér-
désre, hogy nem fárad-e el, határozott válasz 
érkezett tőle: – Nem! Azt tapasztaltam, hogy 
sokan nem szeretnek dolgozni, mert nehéz 
az új növendékekkel, az új feladatokkal min-
dig elölről kezdeni. Nekem is az, de az a hiva-
tásom, hogy olyan kincset tegyek közkinccsé, 
ami ha nem lenne hozzáférhető, az nagyon 
szomorú volna. Hiszek benne, hogy a jó pél-
dát is követik, és ez jó. Ez éltet – zárta gondo-
latait.                                                  Kohl Gyöngyi
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Ifjúsági programot indít az Ökocsiga

Virágosításra ösztönöz az alapítvány

Mozaik

Az Együtt a parlagfű ellen Alapítvány idén 
is meghirdeti lakossági virágosítási prog-
ramját. A nevezési kategóriák változatla-
nul: legszebb virágos kertes ház, legszebb 
virágos lépcsőház, legszebb virágos utca. A 
zsűri egy alkalommal szemlézik a nyár fo-
lyamán. Az értékelésnél szempont, hogy a 
kert tiszta, rendezett, virágos és gyommen-
tes legyen, valamint közterületről belát-
ható. Az alapítvány paksi és dunakömlődi 
székhellyel, illetve telephellyel rendelkező 
munkahelyek jelentkezését is várja, a cél ez 
esetben is a környezet szebbé tétele, a vá-
ros virágosításának elősegítése. A szerve-
zők legfeljebb 30 vállalkozás jelentkezését 
tudják fogadni. Mind a lakossági, mind a 

munkahelyi virágosítási programban az el-
ért minősítéstől függően különböző meny-
nyiségű virágpalánta a jutalom, az egynyá-
ri virágpalántákat 2019 tavaszán osztják 
majd ki. Jelentkezni a nevezési lap kitölté-
sével lehet, ami megtalálható az alapítvány 
székhelyén az Atom�tt Centrumban (Paks, 
Gesztenyés utca 24.), kérhető e-mailben a 
parlagfu@t-online.hu címen, illetve letölt-
hető a parlagfuellenalapitvany.hu honla-
pon. A jelentkezés határideje április 15. Az 
eredményhirdetés augusztusban lesz, ott 
adják át a lakossági és a munkahelyi prog-
ram keretében is az okleveleket, valamint a 
bronz, ezüst és arany minősítéseket.

Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív

Három éven átívelő projekt megvalósítá-
sára nyert 25 millió forintot az Ökocsiga 
Közhasznú Egyesület (ÖCSIKE) az Em-
beri Erőforrás Fejlesztési Operatív Prog-
ramban. Az Ökocsiga I�úsági Programot 
szakmai napon ismertették a Forráspont 
Energiaházban.     

– A szemléletformálásról és a környezettu-
datos gondolkodás elősegítéséről, népsze-
rűsítéséről szól egyesületünk Ökocsiga I�ú-
sági Program elnevezésű projektje – mond-
ta el Sáfrány László, a civilszervezet elnöke 
a projektindító szakmai napon. Arról is tá-
jékoztatott, hogy a találkozóra azoknak a 

szervezeteknek, intézményeknek a képvi-
selőit várták, akik a �atalok mozgósításá-
ban a segítségükre lehetnek. Az Ökocsiga 
I�úsági Program célcsoportja a 15–29 éves 
korosztály, huszonöt rendezvényt tarta-
nak három év alatt, huszonhármat Pakson 
a Forráspont Energiaházban és kettőt Ta-
másiban. A projekt keretében több témá-
val foglalkoznak, ezek a hulladékgazdálko-
dás, a sport, az E-mobilitás, a levegőtiszta-
ság-védelem, a felszín alatti és felszín feletti 
vizeink védelme, a helyismeret és helyi kul-
túra, a természetvédelem, ezen belül a nö-
vényvilág, illetve az állatvilág, az idősek, va-
lamint a fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

és természetőrképzés. A környezetvédelem-
mel kapcsolatos ismeretek átadása mellett 
önkéntes, gyakorlati tevékenységet is ma-
gában foglal a program, például hulladék-
gyűjtéssel tehetnek a �atalok a környezet 
védelméért. A projekt tulajdonképpen egész 
Tolna megyére kiterjed, a résztvevők utaz-
tatásáról gondoskodik az egyesület. A kör-
nyezettudatos magatartás népszerűsítéséért 
munkálkodó Ökocsiga Közhasznú Egye-
sület (ÖCSIKE) 2009 elején alakult meg ti-
zenhat alapító taggal. Kezdetben főleg kis-
gyermekes családoknak szervezték prog-
ramjaikat, majd a tizenéves korosztályt is 
igyekeztek megszólítani. Játszóházakat és tú-
rákat tartanak, odútelepet létesítettek a Cse-
resznyéskert Erdei Iskolánál, összefogással 
megmentették az ürgemezei tanösvény táb-
láit, ismeretterjesztő kampányt szerveztek a 
projektterületen fekvő természetes környe-
zetről, polgári természetőr képzést indítot-
tak a Csengey Dénes Kulturális Központ-
tal és a Duna-Dráva Nemzeti Parkkal össze-
fogva. A folyamatban lévő projektjeik között 
szerepel egy madárbarát kert kialakítása, és 
csatlakoznak a helyi hulladékgazdálkodási 
közszolgáltató komposztálást népszerűsítő 
programjához. A most elindított, pályáza-
ti támogatást élvező Ökocsiga I�úsági Prog-
ramjukról minden információt megkaphat-
nak az érdeklődők az okocsigaegyesulet@
gmail.com e-mail címen, vagy az Ökocsiga 
Közhasznú Egyesület Facebook-oldalán. Az 
első program április 7-én lesz az energiaház-
ban, a téma pedig a fenntartható hulladék-
gazdálkodás.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet Mozaik

Tárgy/
történet

Ebben az évben emlékezünk Teller Ede 
születésének 110. évfordulójára, amihez az 
Atomenergetikai Múzeum Metszéspont – 
Művészet és Tudomány találkozása elneve-
zésű programjával csatlakozott. A március 
7-i rendezvény a múzeum tavaszköszöntő 
programja volt, a tudomány és a művészet 
kapcsolatával a középpontban. A múzeum 
megnyitásának 6. évfordulójára ütemezett 
programon többek között bemutattuk Nagy 
Előd festő és Farkas Pál szobrászművészek 
azon műveit, amelyeket a múzeumban őr-
zünk. Ezek között szerepelt Farkas Pál Tel-
ler Ede születésének 100. évfordulójára ké-
szített bronz domborműve is. 
A centenáriumi megemlékezés érdekesen 
indult. 2007 nyarán Benyovszky István, az 
Országház Antikvárium tulajdonosa le-
vélben fordult az atomerőmű vezetéséhez, 
hogy közösen állítsanak emléktáblát a vi-
lághírű tudósnak, aki diákévei alatt (1903-
1926) abban a házban élt, ahol az antikvá-
rium is működik (V. kerület, Szalay u. 3.–
Honvéd u. 18.). A levélre pozitív választ 
adott az erőmű, és megkezdődött a szerve-
zés. A fővárosra és a kerületre vonatkozó 
engedélykérelmek beszerzését az antikvári-

us vállalta magára, az atomerőmű pedig fel-
kérte Farkas Pált a 100. évfordulóhoz méltó 
emléktábla megtervezésére.
Az engedélyeket a lehető legrövidebb időn 
belül sikerült megszerezni, a Benyovszky 
István által készítendő emlékkiadvány költ-

ségeihez a Magyar Tudományos Akadémia 
és az atomerőmű is hozzájárult, sőt, egy Tel-
ler-emlékkiállítás is nyílt a helyszínen. 
Az ünnepséget 2008. január 15-én tartot-
ták, számos neves személyiség részvételével. 
Az ünnepség az ESZI diákjának szavalatával 

kezdődött, Tanos Gábor a Teller Ede által 
sokszor idézett Vers cím nélkül-t mondta el. 
Emlékbeszédet tartott Hargittai István aka-
démikus, aki több alkalommal találkozott 
Teller Edével, és a legeredményesebben ku-
tatta a „Marslakók” munkásságának hatását 
a tudományra. 
Hargittai professzor méltatta Teller életút-
ját, a hidrogénbomba és a Stratégiai Védel-
mi Kezdeményezés (SDI) megvalósításában 
betöltött szerepét. Ma már elmondhatjuk, 
mondta a szónok, hogy a hidrogénbom-
ba évtizedekre a béke tényezője lett azáltal, 
hogy a „kölcsönösen garantált megsemmi-
sítés” sakkban tartotta a szuperhatalmakat. 
A Csillagháborús Tervek pozitív hozadéka, 
hogy ennek a kezdeményezésnek szerepe 
volt a közép-kelet-európai államok, köztük 
Magyarország függetlenné válásában. Ezért 
Teller Edét azok között tarthatjuk számon, 
akik tevékenyen hozzájárultak a magyar 
függetlenséghez – mondta Hargittai István. 
A centenáriumi emléktábla bronz dombor-
műve két példányban készült, az egyik a fal-
ra szerelt márványlapon, a másik a múzeum 
vitrinjében emlékeztet a világhírű magyar 
tudósra.                                 Beregnyei Miklós    
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Mozaik

Amikor a leendő szülők a kezükben tartják 
a pozitív terhességi tesztet, a nagy boldog-
ság mellett felmerül a gondolat, mit tehet-
nek azért, hogy kisbabájuk és a kismama is 
egészséges legyen. Az első három hónapban 
nemigen szokták még a párok nagydobra 
verni a jó hírt, ami érthető, hiszen a spontán 
vetélések nagy többsége az első trimeszter-

ben történik. Az okok sorában említhetők 
többek között a magzati kromoszóma-rend-
ellenességek, ha a megtermékenyített pete-
sejt nem tud beágyazódni a méhfalba, a túl-
zott stressz, az alultápláltság. A várandós 
nők általában sokkal érzékenyebbek lesznek 
az ízekre, szagokra, hőmérsékletekre. Sokan 
tartanak az émelygéstől, hányástól, ami a vá-
randósság gyakori velejárója, jellemzően az 
első trimeszterben, és tulajdonképpen a nap 
folyamán bármikor előfordulhat, de nem 
véletlenül emlegetik reggeli rosszullétként. 
Érdemes az éjjeliszekrényre tenni pár da-
rab Korpovit kekszet, gyömbéres-citromos 
vizet, és rögtön ébredés után elfogyasztani. 
Napközben például a borsmentatea segíthet 
a rosszullétek enyhítésében. Egy adaghoz 
egy teáskanálnyi mennyiséget kell két deci-
liter vízzel leforrázni úgy, hogy fel kell for-
ralni a vizet, pár percet állni hagyni, majd 
ezután leforrázni vele a gyógynövényt. Tíz 
percet kell ázni hagyni, majd leszűrni. Fon-
tos, hogy a gyógynövény ne érintkezzen 
fémmel, mert rontja a hatását. A főzetet le-
het édesíteni mézzel, vagy önmagában is fo-
gyasztható, akkor kortyolgassák el, amikor 
már langyosra hűlt. Ami az étkezést ille-

ti: legyen több zöldség a tányéron. Mindig 
szezonális zöldségekből készítsenek �nom-
ságokat, és kevesebb állati eredetű nyers-
anyagot használjanak. Válasszanak krémle-
veseket pirítóssal, ha úgy érzik, hogy nincs 
semmihez sem kedvünk. Természetesen a 
test is elkezd változni. A várandósságban 
gyakran felmerül a kérdés, hogy szabad-e 
az első időszakban mozogni? Azt szoktam 
javasolni a kismamáknak, hogy ha nincsen 
semmilyen probléma, akkor lehet �noman 
mozogni, de konzultáljanak erről az orvo-
sukkal is. A mozgás segíti a vérkeringést, a 
hormonok „rendeződését” is. Szintén kér-
dés szokott lenni, hogy milyen mozgásfor-
mák ajánlatosak. Bizonyos jógagyakorla-
tok várandósan is végezhetőek, ám min-
denképpen egyeztetni kell erről oktatóval, 
de egy kellemes séta is jót tehet, természe-
tesen nem maratoni távon, és szem előtt 
kell tartani a fokozatosság elvét. Ajánlom a 
nordic walkingot is, ami megtanít a helyes 
testtartásra sétálás közben, de erről is kell 
oktatóval konzultálni. Esténként pedig ér-
demes relaxációs zenét hallgatni, ellazulni, 
elengedni a napi gondokat, terheket. 

Nagyné Szalai Melinda

Minőségi tartós élet
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Megfejtésével  két darab fürdő-
belépőt nyerhet a paksi gyógy-
fürdőbe.

Miért a paksi gyógyfürdőt ajánljuk?
A megfejtéseket március 16-ig várjuk a 7030 
Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy e-mail-
ben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Timár-Geng Balázs.
Gratulálunk!

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Nem sikerült a to-
vábbjutás a kupában

Négy pont az első 
két tavaszi bajnokin

Gyutai Adrián visszatér a PAMSE-hoz

A Szusza Ferenc stadionban ösz-
szeszedett 2:0-s hátrányból pró-
bálta meg a továbbjutást a Pak-
si FC labdarúgó csapata az Új-
pest FC ellen, a Magyar Kupa 
nyolcaddöntőjének visszavágó-
ján, a Fehérvári úti stadionban 
rendezett összecsapáson. A ha-
zaiak a találkozó egészében küz-
döttek ugyan a két gól, így a mi-
nimum hosszabbítás eléréséért, 
ám a támadójátékból hiányzott 
az átütő erő. A lilák a találko-

zón türelmesen futballoztak, és 
a második félidőben mindezt 
már eredményesen is tették. Az 
55. percben Tischler Patrik, míg 
a 83. percben Obinna vette be 
Molnár kapuját. A 88. percben a 
második találat szerzője kapufá-
ig jutott, végül a visszavágón is 
2:0-s győzelmet aratott az Újpest 
a Paks ellen, és kettős diadallal 
jutott tovább a Magyar Kupa 
legjobb nyolc csapata közé.

Faller G.

Megkezdte a 2017/2018-as sze-
zon tavaszi küzdelemsorozatát a 
Paksi FC az OTP Bank Ligában. 
A nyitó fordulóban – a drukke-
reknek, utánpótlás-játékosoknak 
és a klubvezetőknek köszönhető-
en – kiválóan előkészített pályán 
2:1-re győztek a zöld-fehérek a 
DVTK ellen a Fehérvári úti sta-
dionban. A PFC góljait Szakály 
és Haraszti szerezték. A legutób-
bi játéknapon Balmazújváros-
ban 0:0-s döntetlent játszott, így 

újabb értékes ponttal gazdago-
dott Csertői Aurél együttese. – Ez 
a döntetlen igazából egyik csa-
patnak sem a legjobb eredmény, 
de talán nekünk mégiscsak jobb, 
hiszen idegenben voltunk – érté-
kelt  a lefújást követően a tréner. 
A paksi gárda 21 fordulót köve-
tően 28 ponttal a 7. helyen áll a 
táblázaton. A bajnokságban már-
cius 10-én 17 órakor, hazai kör-
nyezetben a Puskás Akadémia 
FC következik.                           -efgé-
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– A Paksi Autó és Motorsport 
Egyesület (PAMSE) tavaly ün-
nepelte alapításának 20. évfor-
dulóját. Az alapító tagok kö-
zül szinte mindenki tevékenyen 
részt vesz a klub működésében, 
ami annak köszönhető, hogy 
ez egy baráti társaság – ezek-
kel a gondolatokkal nyitotta 
meg Payer László, a Paksi Autó 
és Motorsport Egyesület elnök-
ségi tagja a Forráspont Ener-
giaházban tartott éves közgyű-
lést, aminek első és legfontosabb 
napirendi pontja Gyutai Adri-
án visszatérése volt. A hivata-
los sajtótájékoztatón elhangzott, 
hogy a motorversenyző 2008-
ban a klub színeiben kezdte pá-
lyafutását és lett magyar bajnok 
még 125 köbcentis osztályban, 
majd az Alpok–Adria soroza-
tot is megnyerte. A váltás 2013-
ban történt, Adrián különbö-
ző csapatoknál próbált szeren-
csét, több-kevesebb sikerrel, a 
fejlődése azonban töretlen volt. 
Most úgy döntött, hogy vissza-
tér anyaegyesületébe. – A Brit 
Superbike Bajnokságban indu-
lok 2018-ban. Az Angol Nem-
zeti Bajnokság Európa legerő-
sebb sorozata. Magyar verseny-
ző ezen még nem indult, és én 
lennék az első, aki itt teljes sze-
zont megy. Komoly fejlődést és 
nagy lehetőséget jelent ez szá-

momra. Végigjártam már Euró-
pa több bajnokságát, így indul-
tam spanyol és olasz megméret-
tetéseken is, emellett Európa- és 
világbajnokságon is részt vettem, 
de az angol sorozat minden szem-
pontból különleges – fogalma-
zott Gyutai Adrián. A �atal mo-
torversenyző az 1000 köbcen-
tis kategóriában versenyez majd, 
a nemzetközi induláshoz szüksé-
ges licencét is a PAMSE váltja ki, 
a futamokon az MAR Kawasaki 
támogatásával áll rajthoz. A jö-
vőben a paksi egyesület és az 
említett csapat együttműköd-
ve segíti Adrián pályafutását. 
A sajtótájékoztatón a motort is 
bemutatták. – Ez egy Kawasa-

ki Superbike motor, 200 lóerős 
versenygép. Komoly technikai 
támogatás jár hozzá, gondolok 
itt a legújabb fejlesztésekre, il-
letve minden futamra egy kü-
lön mérnököt kapok, valamint 
a telemetria és az elektronikai 
rendszert is a világ egyik leg-
jobb beszállítójától szerezzük 
be – tette hozzá a PAMSE ver-
senyzője. A szerelőgárda is ru-
tinos, kellő tapasztalattal ren-
delkező szakemberekből áll, 
az angol társaság így a lehe-
tő legnagyobb segítséget nyújt-
ja Adriánnak. A Brit Superbike 
Bajnokság mellett magyar fu-
tamokon és az Alpok–Adria so-
rozatban is indul a paksi ver-

senyző, valamint az év végi vi-
lágbajnokságon is rajthoz állna. 
– A BSB sorozatban a pont-
szerzés a terv, ami nem köny-
nyű feladat, mert a negyven-
fős mezőnyben az első húsz egy 
másodpercen belül halad át a 
célvonalon, és a legjobb tizen-
öt kap pontot. De készen állok 
megküzdeni ezért. Az első futa-
mokon lehet, hogy ez még nem 
jön össze, viszont folyamato-
san dolgozni fogunk azon, hogy 
egyre előrébb jussak, aztán év 
végére már szép eredményeket 
érjek el. 2019-ben és 2020-ban 
már szeretnék világbajnokságon 
részt venni, teljes szezont, nem-
csak egy-egy futamot menni. 
Ehhez a legjobb felkészülés az, 
ha egy olyan kitűnő sorozatban 
indulok, mint az angol bajnok-
ság – fogalmazott Gyutai Adri-
án, aki újságírói kérdésre vála-
szolva elmondta, hogy a 2018-
as idényre a felkészülést tavaly 
november végén kezdte szemé-
lyi edzővel, mivel egy 1000-es 
motor megüléséhez komoly �zi-
kai kondíció szükséges. Az első 
futamot húsvétkor a Donington 
Parkban rendezik. A pályák egy 
kivételtől eltekintve ismeretle-
nek lesznek, ezért azt gondolja, 
hogy a pontszerzés a szezon má-
sodik felétől lehet reális cél.               

Faller Gábor

Fotó: magánarchívum
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Az Országos Twirling Bajnok-
ság (OTB) második fordulóját 
rendezték meg Maglódon már-
cius első hétvégéjén. Az esemé-
nyen a Paksi Twirling és Botfor-
gató Kulturális és Sport Egyesület, 
valamint az Energetikai Szakgim-
názium és Kollégium Diáksport 

Egyesületének sportolói is számos 
éremmel gazdagodtak. A két klub 
összesen hét arany-, öt ezüst- és öt 
bronzérmet szerzett, valamint ne-
gyedik, ötödik és hetedik helyezé-
seket értek el. Az OTB harmadik, 
egyben zárófordulóját Pakson 
rendezik áprilisban.                    -fg-

Eredményesek a 
twirlingesek  

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

Várják a fiatalokat az ASE szabadidősport 
szakosztályának sí szakcsoportjába
Az ASE szabadidő szakosztá-
lyának szakcsoportjait bemuta-
tó sorozatunkban a síelők mun-
káját ismerhetik meg. A szak-
csoport 1995 óta működik az 
egyesület égisze alatt. Az alapí-
tó Stiglincz Gábor korai halá-
la után Kovács András vette át 
a szakcsoport vezetését, akivel 
a kezdetekről, az egyesületi élet-
ről, sikerekről, gondokról be-
szélgettünk.

– Mikor szerettél bele a síelésbe?
– Stiglincz Gábor kollégám vitt 
bennünket először síelni 1985 tá-
jékán, akkor primerköri gépész 
voltam az atomerőműben. Na-
gyon megtetszett, azóta is síelek. 
Akkor még nem létezett síklub, 
ezért az atomerőműben szervez-
tük a kirándulásokat, aztán 1995-
ben az ASE szakcsoportja lettünk, 
de felszerelésről maguknak a ta-
goknak kellett gondoskodniuk. 
Eleinte foglalkoztam kölcsönzés-
sel, de egy idő után úgy éreztem, 
elég volt. Jelenleg két helyen tud-
nak lécet, bakancsot, felszerelést 
bérelni a síelni indulók Pakson. 

– Milyen eseménnyel indul a sí-
szezon?
– Január elején több sporttár-
sunk részt vesz az Iskolai Síokta-
tók Egyesületének (ISE) tovább-
képzésén, ez már jó néhány éve 
így van. A sítúrák elején igyek-
szünk megtanítani az alapokat a 
kezdőknek, senkit sem indítunk 
neki a lejtőnek egy kis gyakorlás 
és túravezető nélkül.
– Hova jártok síelni a szakcso-
porttal?
– Január vége felé rendezzük a 
Stiglincz Gáborról elnevezett 
Stiga-túrát, amin majd’ minden 
évben változtatunk egy kicsit, 
hogy ne legyen unalmas. Most 
Schladming mellett, Hausban 
voltunk, mintegy ötven fővel. Ezt 
a terepet négy hegynek is hívják, 
mert négy hegyen keresztül lehet 
síelni, és nagyon messze el lehet 
jutni. Sosem lakunk pályaszál-
láson, mert drága, de ötven főre 
amúgy sem egyszerű elhelyezést 
biztosítani, ugyanis az osztrá-
kok nem szívesen fogadnak ilyen 
nagy csoportokat. Általában úgy 
tíz kilométerre lakunk a pályától, 

ami egyrészt azért jó, mert sok-
kal olcsóbb, másrészt azért, mert 
így reggel, este együtt van a társa-
ság, meg tudjuk beszélni a közös-
séget érintő dolgokat. Délután 
fél ötkor indulunk vissza a szál-
lásra, aki késve ér a buszhoz, az 
gondoskodik a csoport melegítő-
italáról. Erre a nagy túrára csak 
ASE klubtagok jöhetnek, a hat sí 
napra nagy kedvezményeket ka-
punk. Az így megspórolt össze-
get általában eltesszük és pár hét-
tel később rendezünk egy úgyne-
vezett fényképnézegető vacsorát, 
ahol mindenki elmesélheti az él-
ményeit.     
– Mi a további program?
– Februárban egy kisebb társa-
ság elindul, hogy megkeresse a 
következő évi Stiga-túra hely-
színét. Évek óta szerepelt a lis-
tán Hinterstoder, az idén ezt a 
helyszínt néztük meg. Nagyon 
jó hely, de nem megfelelő az em-
léktúrán megszokott létszámnak. 
Az utolsó esemény a húsvéti túra, 
amire 1996 óta mindig az iskolai 
szünetben kerül sor, habár már 
alig van gyerek. Több mint húsz 

éve ugyanazt a szállást bérel-
jük Viehhofenben, és a közelben 
lévő Saalbach-Hinterglemm pá-
lyáin síelünk.           
– Alig van gyerek? Hogyan lehetne 
�atalítani?
– Ha tudnám, már megtettem 
volna. Az idén a schladmingi tú-
rán 53 év volt a társaság átlagélet-
kora. Próbáltam többször is �ata-
lokat beszervezni, eljöttek, mond-
ták, hogy marha jó, de amikor 
arra került a sor, hogy részt kel-
lene venni a szervezésben, akkor 
köszönték, de nem kértek belőle. 
A húsvéti egy alaptúra, a tradíci-
ókra való tekintettel nagyon nyo-
mott áron. A 17 év alatti gyerekek 
ingyen síelnek. Annál nagyobb 
anyagi motivációt nemigen tu-
dok elképzelni, mint egy 120 eu-
rós bérletet ingyen.         
– Indultak a tagok a legutóbbi 
villamosiparági versenyen?
– Eddigi történetünk legjobb 
eredményét érte el Kékestetőn a 
tizenhat fős csapatunk, az után-
pótlás és a felnőtt mezőnyben is 
többen az első ötben végeztek.

-joko-
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Nem bírt a listavezetővel az Atom

Rangadót nyertek az ASE sakkozói

Nagy várakozás előzte meg a lis-
tavezető Szolnoki Olajbányász 
paksi vendégjátékát, az alapsza-
kasz 20. fordulójában. Nem vé-
letlenül, hiszen az ASE NB I-es 
fér� kosárlabdacsapata bronz-
éremmel tért haza a Magyar 
Kupa döntőről, és ezen a mérkő-
zésen mutatkozott be az új szer-
zemény Ricky Tarrant. A ven-
dégeknél összes játékosára szá-
míthatott Dragan Aleksic, míg a 
hazaiaknál Medve Mátét beteg-
sége miatt nem küldhette pályá-

ra Teo Čizmić, Barnies pedig a 
térdét fájlalta.                                                                                           
Jól indult a mérkőzés, Guinn és 
Hinds pontjaival szerzett előnyt 
az Atom. Ezután sokáig fej fej 
mellett haladtak a csapatok, de 
11:12 után Vojvoda triplájával 
ellépett az Olaj.
A második felvonás közepé-
ig azt csinált a pályán a Szol-
nok, amit akart, Andric köze-
lije után húsz pontra nőtt az 
előnyük. Közben egyre papriká-
sabb lett a hangulat, a közönség 

sokszor „tüntetett” a vélt vagy 
valós, ASE-t sújtó bírói ítéletek 
miatt. Ezután Tarrant pontjaival 
sikerült faragni a hátrányból, de 
a végjátékban ismét a Szolnok 
szerzett pontokat. Ami feltűnő 
volt a hazaiaknál, hogy nagyon 
rosszul céloztak távolról, a húsz 
perc alatt tizennégy kísérletből 
mindössze kettő talált utat az 
Olaj gyűrűjébe.
A nagyszünet után öt perc alatt 
mindössze négy pont született, 
majd felváltva estek a kosarak, 

nem sikerült faragni a hátrány-
ból. Szegény embert még az ág 
is húzza: az addig agilisan játszó, 
hét pontot szerző Tarrant meg-
sérült, így eggyel kevesebb játé-
kos maradt a rotációban.
Az utolsó tíz percben tovább 
nyílott az olló, csak a végső kü-
lönbség volt kérdéses. Az ASE 
nagyon rosszul dobott és vé-
dekezett, a vendégek pedig kö-
nyörtelenül kihasználták a lehe-
tőségeiket.
ASE – Szolnoki Olaj KK 57:90 
(14-22, 17-27, 16-16, 10-25).
A mérkőzés után Teo Čizmić 
így értékelt: Gratulálok a Szol-
noknak. Fizikálisan hátrányban 
voltunk, több játékosunk nem 
érezte a ritmust. Leginkább a 
jó védekezésük miatt hibáztunk 
annyit távolról. A játékvezetők-
kel nem szeretnék foglalkoz-
ni, leginkább az érdekel, hogy 
Tarrant és Barnies tud-e játsza-
ni a következő meccsen.
Eilingsfeld János eléggé sarko-
san fogalmazott: A Szolnok vé-
gig kontrollálta a mérkőzést, a 
támadásaink botrányosak vol-
tak, és az első félidőben renge-
teg pontot kaptunk.            

 -joko-

Fotó: Molnár Gyula

Évtizedes múltra tekint vissza 
az Atomerőmű SE és a nagyka-
nizsai Aquapro�t–NTSK gár-
dáinak dobogóért folytatott ri-
valizálása az NB I-es sakkcsa-
patbajnokságban. Idén sincs 
ez másként, ám a megváltozott 
pontszámításnak köszönhetően 
még szorosabb lett a két együt-
tes versenyfutása. A 2017/2018-
as szezontól már a győzelem-
vereség mutató számít a ve-
télkedésben, ezért a felek a 
legerősebb összeállításban ül-
tek asztalhoz. A tizenkét par-
tiból végül kilenc döntetlen-
nel zárult, a paksiak közül Ber-
kes Ferenc és Krstulovic Alex 
győzni tudott, míg egyedüli-
ként Grószpéter Attila szenve-

dett vereséget. Elmondható te-
hát, hogy hatalmas küzdelem-
ben 6,5–5,5-re az Atomerőmű 

SE diadalmaskodott, és pont-
számban utolérte a Nagykani-
zsát, a dobogón a DVTK-val 

kiegészülve, így hármas holt-
verseny van. Az NB I/B-s társa-
ság is a Somogy megyei alaku-
lattal játszott, itt a hazaiaknak 
nagyobb esélyük volt a győze-
lemre, a piros-kékek a dobo-
góért, a vendégek a kiesés elke-
rüléséért küzdenek. Az ASE II. 
végül 7,5–4,5 arányú győzelmet 
aratott, Vidéki, Balázs, Németh, 
Gál, Losonczi és Berta dia-
dalmaskodott, míg Dankházi, 
Tóth és Nagy döntetlent ért el. 
A második számú paksi gárda 
sikerével megerősítette helyét 
a dobogó harmadik fokán. Az 
Atomerőmű SE NB I-es és NB 
I/B-s együttese is még két mér-
kőzést játszik az idei kiírásban.               

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Bronzérmet szereztek Kiszli Vandáék

T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

Két éve a negyedik helyen vég-
zett a dél-afrikai szuperverse-
nyen Kiszli Vanda, az ASE ka-
jakosa párosban, idén viszont 
már felállhatott társával a do-
bogó harmadik fokára. A paksi 
versenyzőt az embert próbáló 
három napról, a körülmények-
ről kérdeztük. 

– Másodszor álltál rajthoz Jenna 
Warddal a Dusin. Külön ráké-
szültél vagy az edzőtábor mono-
tóniáját törte meg ez a verseny?
– Mivel nem sokkal a verseny 
előtt utaztam ki, ott nem na-
gyon tudtam speciálisan erre a 
megméretésre készülni, itthon 
pedig az időjárás nem enged-
te, hogy olyan munkát végezzek, 
ami konkrétan erre a háromna-
pos versenyre szólt volna. Mivel 
már ősszel elkezdődött az ala-
pozás, ezért inkább azt monda-
nám, hogy azt a monotonitást 
törte meg ez a kis „kiruccanás”, 
egy kis evezés, egy kis verseny-
zés, ami abszolút feltöltött.
– Három napon keresztül napi 40 
km körüli kajakozás és több kilo-
méter futás várt rátok. Ez mennyi 
volt időben egy nap, és mennyire 
volt megterhelő?
– Az első két nap hosszabb, ak-
kor körülbelül 3,5 órát verseny-
zünk, reggel 6-tól. A harmadik 
napon már a lassabbak indulnak 
elöl, szóval a mi rajtunk körülbe-
lül 11-kor indult, és közel 3 órát 
mentünk. A korai rajtok a hő-
ség miatt vannak, hogy ne vé-

gig 30 fokban kelljen szenvedni, 
viszont ez az utolsó napon elke-
rülhetetlen. Abszolút megterhe-
lő, majdnem 10 óra versenyzés 3 
nap alatt. Váltakozik az evezés és 
a futás, ráadásul nem csak 100-
150 méteres futószakaszok van-
nak, mint a maratonon, hanem 
van, hogy 4-5 km-t kell futni 
hegyre fel, hegyről le, egy közel 
20 kg-os hajóval.
– Milyen segítségetek volt verseny 
közben? Kísértek benneteket autó-
val, enni- és innivalóval, tartalék 
lapáttal?
– Mindenkinek vannak ilyen-
kor segítői, bennünket is négyen 
kísértek, de csak a kijelölt sza-
kaszokon nyújthattak segítsé-
get, különben büntetést kaptunk 
volna. Természetesen a tartalék-
lapát elengedhetetlen egy ilyen 
versenyen, valamint a folyama-
tos frissítés, esetleg energiazse-
lé, energiaszelet, ilyesmi. Egy fu-
tam alatt 3 liter folyadékot ittam 
meg, ami nemcsak az aznapi tel-
jesítményem miatt volt fontos, 
hanem azért is, hogy jól tudjak 
regenerálódni a következő na-
pokra, illetve elkerüljem a kiszá-
radást.
– Mekkora volt a mezőny, milyen 
nemzetiségűekkel kellett megküz-
deni a dobogóért?
– Idén 1500 nevező volt, ami ha-
talmas létszám. Eddig is nagy 
verseny volt, de én úgy veszem 
észre, hogy évről évre egyre töb-
ben lesznek. Természetesen van-
nak amatőrök, akiknek nem a 

verseny a fontos, hanem az, hogy 
végig tudják csinálni ezt a három 
napot, amiért nagyon tiszte-
lem őket. Vannak idős emberek 
is. Csodálom őket, mindig arra 
gondolok, hogy ha annyi idős 
leszek, mint ők, annak is örülni 
fogok, ha járni tudok, nemhogy 
végigcsináljak egy ilyen erőpró-
bát. Ezen a versenyen főként dél-
afrikaiak voltak, más országok-
ból nem szívesen indulnak el 
ezen a pályán. Aki nem itt nőtt 
fel, nem ismeri a folyót, annak 
nagyon nehéz dolga van a zúgók 
miatt, nem egyszerű levezetni 
rajtuk a hajót. De vannak példá-
ul csehek, akik szintén minden 
évben megcsinálják ezt a ver-
senyt, ám ők is dél-afrikai párral.
– Milyen „kalandok” voltak a há-
rom nap során? Találkoztál dü-
hös orrszarvúval, kíváncsi zsiráf-
fal, kotnyeles majommal?
– Hál’ Istennek, semmilyen állat-
tal nem találkoztunk a verseny 
során, pedig a futószakaszok-
nál előfordulhat egy-egy fekete 
mamba, ami a világ legveszélye-
sebb mérgeskígyója. Ha megmar, 
egy órán belül meg kell kapnod 
az ellenszert, úgyhogy nem lett 
volna  kellemes találkozni vele az 

erdő közepén, amikor kilométe-
rekre vannak tőled más emberek. 
– Mikor utaztál ki, kik voltak az 
útitársak, meddig maradtál?
– A verseny előtt másfél héttel 
repültem ki egy másik magyar 
lánnyal, Czéllai-Vörös Zsó� ával 
(a Graboplast Győri Vízisport 
Egyesület versenyzője), aki szin-
tén versenyzett. Neki ez volt az 
első Dusija, egy helyi � úval in-
dultak el, és mixpárosban a má-
sodik helyen végeztek. Más-
fél hetünk volt felkészülni a ver-
senyre, ami – úgy érzem – elég 
volt. Szombati napon lett vége a 
versenynek és vasárnap este már 
utaztunk haza, hiszen nem állhat 
meg a munka, folytatnunk kell a 
felkészülést az idei szezonra.
– Mikor, milyen versennyel indí-
tod az évet?
– Május közepén van az első ver-
senyem, rögtön egy válogató a 
maraton Európa-bajnokságra, 
aztán május végén van a maraton 
világkupa Portugáliában. Nem 
sok időm lesz a kettő között, de 
azt mondják, a verseny a legjobb 
edzés, szóval nem panaszkodom, 
kíváncsian várom, hogyan indul 
az év.

Kovács József
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Ingatlanvagyon érté-
kelés, ingatlanközve-
títés. Lakások, családi 
házak, mezőgazdasá-
gi, ipari, kereskedelmi 
ingatlanok értékelése. 

Pakson, a Virág és a Laktanya 
utca sarkán 5 lakásos, földszinti 
társasházban, garázzsal, kis kert-
tel, 114 m2 alapterületű, önálló 
bejáratú lakás eladó. Fűtés: ve-
gyes tüzelésű kazánnal, közpon-
ti fűtés. 
Irányár: 21, 3 M Ft

Pakson, a  Kurcsatov úton, hőszi-
getelt, 2 szobás, minőségi búto-
rokkal berendezett lakás hosz-
szabb időre kiadó.
Ár: 90 000 Ft/hó. 

Pakson, az óváros központjában, 
a Jámbor Pál utcában, 4 szobás, 
összkomfortos, villanykazán köz-
ponti fűtéses, vegyes falazatú 
családi ház eladó. 
Ár: 17,8 M Ft

Pakson, az óváros központjá-
ban, az Erzsébet Nagy Szállodá-
val szemben, a Duna és a 6 sz. 
főút mellett 395 m2 telekterület-
tel, tetőtér-beépítéses,128 m2-es 
3 és félszobás, teraszos Dunára 
néző összkomfortos családi ház 
gáz központi fűtéssel eladó. 
Ár: 38 M Ft

Pakson, a Gesztenyés út ele-
jén, első emeleti, 2 szobás, 52 
m2-es, hőszigetelt, erkélyes la-
kás eladó. 
Ár: 17,8 M Ft

Pakson, az M6-os autópályához 
közel, a 13644-es hrsz-on, 1064 
m2-es szőlő + gyümölcsös,
12,5 m2-es hőszigetelt faházzal 
eladó. 
Ár: megegyezés szerint 

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 


