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Az aszfaltozási 
program folytatódik

Az Anna utca fel-
újításáról volt szó a 
fórumon
Többen helyeslően bólogattak, 
amikor Szabó Péter polgármes-
ter azt mondta, hogy nem so-
kan laknak ugyan az Anna ut-
cában, de mivel arra közleked-
nek az Öreghegyen élők is, nagy 
ott a forgalom, és igencsak rá-
fér a felújítás. Ez azon a lakos-
sági fórumon hangzott el, amit 
az Anna utca út- és közműfelújí-
tása kapcsán tartottak a közel-
múltban. A polgármester arról 
is tájékoztatott, hogy a faltól fa-
lig rekonstrukciót saját forrásból 
valósítja meg az önkormányzat, 
a becsült költség 237 millió fo-
rint. Pupp Gábor, a polgármes-
teri hivatal műszaki osztályának 
munkatársa elmondta, hogy a 
rekonstrukció keretében a lég-
kábeles rendszereket leviszik a 
föld alá, kicserélik az ivóvíz-ge-
rincvezetéket, az út aszfaltbur-
kolatot, a járda és a kapubejárók 
pedig térkőburkolatot kapnak, 
megoldják a csapadékvíz-elve-
zetést, teljes zöldfelület-felújítást 
végeznek, valamint parkolók ki-
alakítását is tervezik. Pupp Gá-
bor arról is beszámolt, hogy a 
tervek elkészültek, ezeket tárták 
most a lakosság elé a fórumon, 
illetve minden kiviteli engedély 

rendelkezésre áll, már csak a ki-
vitelező kiválasztása van hátra, 
és indulhat a munka, előre lát-
hatóan nyár végén, ősz elején. 
A mintegy 400 méter hosszú ut-
cát két ütemre bontva újítják fel, 
először az alsó részét, majd jövő 
tavasszal a felsőt. A fórumon 
az is elhangzott, hogy a terve-
zés megkezdésekor már tartot-
tak egy lakossági fórumot, az-
óta is voltak egyeztetések az ott 
élőkkel, és lesz még egy talál-
kozó a kivitelezés megkezdését 
megelőzően. Most jellemzően a 
csapadékvíz-elvezetéssel, a jár-
daszintekkel kapcsolatban han-
goztak el lakossági kérdések, vé-
lemények, valamint a közleke-
désről, parkolási lehetőségekről 
is, a kivitelezés idejére és a fel-
újítás utánra vonatkozóan egy-
aránt. Az Anna utcában jelenleg 
egyirányú a forgalom, ami a fel-
újítás után sem fog változni. Az 
építkezés idején számítani kell 
majd forgalomkorlátozásra, a 
közműátállások miatt pedig leg-
feljebb egy-egy napig tartó víz-
hiányra, illetve áramszünetre, 
de ezekről előzetesen értesítik 
majd a lakókat. 

Kohl Gy.

Eddig kilenc utca rossz álla-
potú burkolata újult meg há-
rom ütemre bontva az aszfal-
tozási programban. Elsőként 
tavaly a lakótelepen dolgoz-
tak az aszfaltterítőgépek, má-
sodik ütemben óvárosi utcák-
ban, a harmadik szakaszban 
pedig idén tavasszal készült el 
a Hegy utca egyik oldalának, 
valamint a cseresznyési út még 
fel nem újított szakaszának 
aszfaltozása. A következő hóna-
pokban a helyi önkormányzato-
kért felelős miniszter pályázatán 
elnyert támogatásból újul meg 
a Kápolna utca (a Zsíros köz és 
a Pál utca között), a Zsíros köz 
(Rákóczi és Kápolna utcák kö-
zött) és a Zrínyi utca burkolata. 
A közbeszerzési eljárást elindí-
totta az önkormányzat, a 75 mil-
lió forint becsült költségű beru-
házás várhatóan ősz végén befe-
jeződik. Ugyanebből a forrásból 
korszerűsítik a Nádor utca Épí-
tők és Bercsényi utcák közöt-
ti szakaszát is, már folyamatban 
van a szerződéskötés a kivitele-
zővel a bruttó 21 millió forintos 
beruházás lebonyolítására. Ön-
kormányzati saját forrásból tu-
catnyi utca korszerűsödhet, a 
tervek elkészítése folyamatban 

van. Teljes hosszban a Tölgy-
fa, a Bajcsy Zsilinszky, valamint 
az Iskola utcák újulhatnak meg, 
emellett 12 utcában egy-egy 
szakasz útburkolat-rekonstruk-
cióját tervezi a város. Utóbbiak 
sorában a Tolnai úton a Kölesdi 
úttól a mentőállomásig, a Tán-
csics közben a Táncsics utcától 
a Tesco útig, a Nyárfa utcában 
az új aszfalttól a hatos útig, az 
Árnyas utcában a Kishegyi út-
tól az Építők útjáig korszerű-
södhet az útburkolat. Az Alko-
tók utca Búzavirág és Kurcsatov 
utcák közötti, az Alkotmány 
utca Kodály utcától a betonos 
elágazásig, a Bocskai utca Ba-
rátság és Alkotók utcák közötti 
szakaszának rekonstrukciója is 
megvalósulhat, a Gesztenyés úti 
parkoló külső felének burkola-
táé szintén. Ebbe a programcso-
magba tartozik még a Hegy utca 
másik oldala, a Kurcsatov szer-
vizút Kurcsatov utcától az Al-
kotók útjáig tartó szakasza, az 
Építők útja sorházak felőli ol-
dalán lévő járda, valamint a Hi-
degvölgy utca aszfaltozása a 92. 
számú háztól. A megvalósításra 
300 millió forintot különített el 
a képviselő-testület.   

Dallos Szilvia
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Szakmai fórumok az e-mobilitásról
KözéletKözélet

A Liget utcai lakópark is terítéken volt 
Százhuszonöt-lakásos lakópark 
épülhet a volt borkombinát he-
lyén. A terveket azon a lakossá-
gi fórumon ismerhették meg az 
érdeklődők, amely arra szolgált, 
hogy a város önkormányzata köz-
zétegye Paks város Helyi Építési 
Szabályzatának tervezett változ-
tatásait, azaz a lakópark kapcsán 
övezeti módosítást, Csámpán egy 
összefüggő terület külterületből 
belterületbe sorolását, valamint 
a Paks II. projekt miatt a pak-
si atomerőmű területén belül egy 
telekhatár módosítását. Az atom-
erőmű belterületét érintő módo-
sítás a várakozásnak megfelelő-
en nem váltott ki különösebb ér-
deklődést. A csámpai belterületté 
nyilvánítással kapcsolatban né-
hány kérdés elhangzott. Ezekre 
Horváth András főépítész adott 
választ, elmondván, hogy a terület 
használatához igazítják a besoro-
lást, ami valójában nem is az ön-
kormányzat, hanem a földhiva-
tal eljárásrendjében fontos. Az át-
sorolás semmilyen közműépítést 
vagy egyéb lépést nem von maga 
után, reagált egy kérdésre Hor-
váth András. A Liget utcában ter-
vezett lakópark már komoly ér-

deklődést váltott ki. A környékben 
élők egyike, Nős Bálint mondta el 
lapunknak, hogy ismeretei szerint 
a mostani szabályok által engedé-
lyezett 90-nel szemben 125 lakást 
terveznek építeni. Véleménye sze-
rint a terület mérete ezt elbírja, de 
közlekedési problémákat vethet 
fel. A város főépítésze elmondta, 
hogy abban az övezetben, ame-
lyikben a volt borpince területe 
tartozik, 40% a telek beépíthető-
sége, a zöldfelületé viszont 50%. 
A beruházó által kért módosítá-
sok ezt nem érintenék, csak az 
egy lakásra eső telekméretet, ami 
250 helyett 180 négyzetméter len-
ne, illetve 7,8 méter helyett 9,8 

méter lenne az épületek magassá-
gának maximuma. – Nem ugyan-
arról a helyzetről van szó, amiért 
korábban sokan jogosan kifogást 
emeltek – jegyezte meg a főépí-
tész, utalva arra, hogy a családi 
házas övezetben többlakásos tár-
sasházakat építettek. Mint mond-
ta, itt nem okoz a sok lakás terhet 
a szomszédsági viszonyban, a te-
rület elég nagy. Nem az a kérdés, 
elfér-e a 125 lakás, a lakópark kör-
nyező utcákkal való kapcsolatát 
kell megvizsgálni. Horváth And-
rás szerint a módosítás támogat-
ható, ha a megfelelő közlekedé-
si feltételeket is biztosítani tudják. 
Szabó Péter polgármester úgy tá-

jékoztatott, hogy hosszú időn át 
zajlottak egyeztetések a beruhá-
zóval, és megnyugtató eredmény-
re jutottak. A városvezetés állás-
pontja az, hogy engedélyezhető 
a nagyobb lakásszámot lehető-
vé tevő módosítás. Ennek fejé-
ben a befektető vállalta, hogy 
részt vesz a Liget utca megfele-
lő közlekedési feltételeinek biz-
tosítását szolgáló beruházásban. 
A polgármester kiemelte, hogy 
a terület a város frekventált ré-
szén fekszik, és mindenképpen 
beavatkozást, változást igényel. 
A tervek szerint itt egy olyan la-
kópark épül, ami beleillik a csa-
ládi házas övezetbe, illetve szép 
átmenetet fog képezni a környe-
ző társasházak és a családi házas 
utcák között. Hozzátette a végső 
döntést a képviselő-testület hoz-
za meg a lakossági vélemények 
�gyelembevételével. A fórumon 
résztvevő lakosok nagy többsége 
a lakásszám növelését nem támo-
gatta. A módosítás dokumentáci-
ója a város honlapjának „hirdet-
mények, közzétételek” rovatában, 
valamint személyesen a Paksi Pol-
gármesteri Hivatal 223-as irodájá-
ban tekinthető meg.                    -vt-

Nemzetközi e-mobilitás workshopon jár-
tak Paks Város Önkormányzata és a 
Protheus Holding Zrt. képviselői Auszt-
riában, az Energie- und Umweltagentur 
Niederösterreich (eNu) szervezésében. A ta-
lálkozóra az e-mobilitás, az energetika és a 
városfejlesztés területéről érkeztek szakér-
tők, Magyarország mellett Ausztriából, Né-
metországból, Szlovákiából és Hollandiá-
ból. Előadásokat hallgattak Zwentendor�an 
a közlekedés és az energetika fontosságáról 
a környezetvédelem kapcsán, Ausztria szén-
dioxid-mentesítéséről a közlekedési szektor 
segítségével, Hollandia e-mobilitásának fej-
lődéséről, Magyarország elektromosjármű-
töltési helyzetéről, az átfogó magyarországi 
e-mobilitási stratégiáról és az elektromosau-
tó-megosztó rendszerekben rejlő lehetősé-
gekről. Másnap e-mobilitás napon vett részt a 
küldöttség, ahol elektromos autókat, elektro-
mos kerékpárokat, valamint egyéb innovatív 

környezetbarát hajtású járművet ismerhet-
tek meg, illetve próbálhattak ki. – A találkozó 
egyik legnagyobb eredménye, hogy hozzá-
láthatunk egy több külföldi város és Paks kö-
zötti együttműködés előkészítéséhez, aminek 
keretében a közös tanulás, információcsere 
mellett az országok közötti elektromos köz-
lekedés elősegítésén is dolgoznánk – mondta 
Kiss Péter, a Protheus Holding Zrt. vezérigaz-
gatója, hozzátéve, hogy mivel a célok az or-
szághatárokon átívelők, bíznak abban, hogy a 
partnerség elindít egy olyan folyamatot, ami 
országos eredményeket fog elérni mindkét 
területen. Kiss Péter egy másik eseményről 
is tájékoztatott: a portfolio.hu szervezésében 
Budapesten tartott smart city konferenci-
án járt paksi delegáció. – Abban a szekció-
ban voltunk, ahol a �nanszírozásról volt szó, 
ami abszolút kurrens téma Pakson. A város a 
Protheus projekt keretében ugyanis nyert az 
Európai Beruházási Banktól kétmillió euró 

támogatást előkészítésre, ez alapján azonban 
egy húszszoros beruházási értékű projektet 
kell megvalósítani nem támogatásokra ala-
pozva, tehát meg kell találnia Paksnak azo-
kat a forrásokat, ahonnan tőkét tud bevon-
ni ehhez. Nagy volt az érdeklődés a találko-
zón a paksi projekt iránt, a várost képviselő 
delegációt több együttműködési lehetőséggel 
is megkeresték. – Az előadások, konzultációk 
után – aminek keretében nemcsak hazai, ha-
nem európai kitekintést is adtak a projektnek 
– nagyobb cégek, mamutvállalatok és ban-
kok is jelezték egyeztetési szándékukat a pro-
jekt lehetséges �nanszírozása tekintetében 
– fogalmazott Kiss Péter, aki azt is elmond-
ta, hogy a Pakson megvalósítandó smart city 
program keretében a tervek szerint tíz elekt-
romos buszt szereznek be. Továbbá előkészí-
tés alatt áll a sofőrök képzése, ami várhatóan 
közvetlenül nyár után indul. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paks is részt vett a Nemzeti Regattán

A várossá válásának 50. évfor-
dulóját idén ünneplő Siófokon 
harmadik alkalommal rendez-
ték meg a BAHART szervezé-
sében a Nemzeti Regattát, a ma-
gyarországi települések vitor-
lás fesztiválját, ahol először vett 
részt Paks. – Az elmúlt években 
már kerestük azt az eseményt, 
helyszínt, ahol meg tud jelen-
ni városunk. Korábban többször 
az utazás kiállításokon vettünk 
részt, de a folyamatosan csök-
kenő látogatottság miatt új lehe-
tőségek után néztünk. A Nem-
zeti Regattára esett a választá-
sunk, ami a Nemzeti Vágtához 
hasonló, és már az első kettőnek 
is nagy volt a látogatottsága, na-
gyon jó a médiamegjelenése. Eb-
ben az évben 51 település mu-
tatkozott be Siófokon, közöttük 
már Paks is képviseltette magát – 
mondta Czink Dóra. A turiszti-
kai, városmarketing és kommu-

nikációs csoport vezetője arról 
is beszámolt, hogy vitorlázásban 
Paks Város Önkormányzata kü-
löndíjat kapott, mivel csak höl-
gyek alkották a vitorláscsapatot, 
amely egyébként az ötödik he-
lyen végzett. A sárkányhajók ver-
senyében az ASE csapata a dobo-
gó tetejére állhatott fel, míg a te-
lepülések sétányán nálunk volt 

a leginteraktívabb attrakció: fo-
tófallal egybekötött Instagram-
játékkal vártuk a látogatókat. 
– A huszonkét csapatot felvo-
nultató sárkányhajóversenyen 
az ASE jelenlegi és volt kenusai-
ból összeállt csapat képviselte a 
várost. Első nap Boros Gergely, 
Viktor Endre, Blatt Kristóf, 
Klenk Botond, Lőrincz Zoltán, 
Somkert Máté, Hanol Dávid, 
Hauzman Donát, Bors And-
rás és Kovács Ákos ült a hajóba, 
míg vasárnap Borost Kirschner 
Zoltán, Lőrinczet pedig Huszák 
Donát váltotta – ezt már Be-
decs Ferenc szakosztályvezető 
mondta, hozzátéve, hogy a ha-
jókat, a lapátokat, a dobost és 
a kormányost a rendezők biz-
tosították. A verseny egyenes 
kieséses rendszerben zajlott a 
Sió-zsilip után, egy körülbelül 
150 méter hosszú pályán. Az 
első kör után maradó tizenegy-
hez két hajó visszaversenyzésé-

ből csatlakozott még egy. Va-
sárnap is párosával zajlottak a 
küzdelmek, először hat, majd 
három egység maradt, azután 
az alsó ágról megint visszaver-
senyeztek, hogy négy csapat le-
gyen az elődöntőben. Az ASE 
hajója egészen a döntőig mene-
telt, ahol a Balatonfüredet is le-
győzte. Bedecs Ferenc arról is 
tájékoztatott, hogy nagyon so-
kan űzik Pakson ezt a sportot, 
leginkább az atomerőmű dol-
gozói. Vannak fér�, női és ve-
gyes igazgatósági csapatok, há-
rom darab húszszemélyes és 
egy darab tízszemélyes hajóval 
rendelkeznek. 
Czink Dóra a Nemzeti Regat-
ta után úgy értékelt, hogy szak-
mailag van potenciál a rendez-
vényben, egyre népszerűbb, így 
nagy valószínűséggel Paks jö-
vőre is ott lesz a Nemzeti Re-
gattán.                       Kovács József

Fotók: Paks hivatalos Facebook-oldala
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Elérkezett a parlagfű-mentesítés ideje

Komoly gond a Hidegvölgy utcában
– A Dunamenti Tsz. egykor úgy művel-
te a szőlőt, hogy a víz fennmaradt a terü-
leten. A mezőgazdászok folyamatosan pa-
naszkodnak az aszályra, ezért a jelenlegi 
tulajdonosnak is ez lenne az érdeke. Mivel 
nem megfelelően oldják meg a földműve-
lést, ezért a víz utat keresett magának, elő-
ször egy kicsi árok, majd egy nagyobb ke-
letkezett – mondja Jankovics Edit, a Hideg-
völgy utca egyik lakója, aki negyven éve él 
a környéken. Az utca végén egy-egy komo-
lyabb égi áldás után valóságos sárlavina zú-
dul végig a telkeken, kiskerteken, vetemé-
nyeseken keresztül a járdára és az útra. Az 
utca feletti területen szőlőt művelnek a gaz-
dák, a földút mellett valaki több teherautó-
nyi sittet is elhelyezett. Azóta nemcsak a sár, 
hanem az építési törmelék is a mélybe zú-
dul, a tégla-, beton- és csempedarabok ele-
gye teljesen letarolja a növényeket, és ellehe-
tetleníti a forgalmat. – A napokban egy esti 
zivatart követő reggelen a tűzoltóautók szi-
rénájának hangjára ébredtünk, ugyanis az 
utca külső végén lakók nem tudtak bemen-
ni a városba, ezért riasztották a katasztrófa-
védelmet. A tűzoltók szedegették ki a sárból 
a téglát és a betondarabokat – tette hozzá az 
utca lakója. További probléma, hogy ami-
kor megszárad a sár, �nom porként száll, a 
lakók nehezen lélegeznek, ablaknyitás után 
pedig napokig takarítanak. Az érintett telkek 

elértéktelenednek, építkezni pedig szinte le-
hetetlen. Girst Ádám, a körzet önkormány-
zati képviselője a helyszínen tájékozódott a 
helyzetről egy nagy eső után. Közbenjárá-
sára azonnal megkezdődött a terület rend-
betétele, majd visszatért a műszaki osztály 
egyik munkatársával és két tervezővel, akik 
felmérték a károkat és vázolták a lehetősége-
ket. A szakemberek szerint több tízmillió fo-
rintba kerülhet a probléma megoldása, amit 
sok tényező nehezít. – Két úgynevezett övár-
kot biztosan építeni kell majd, valamint egy 
szikkasztót is, ami felfogja az iszapot. Az ön-

kormányzat azonban magánterületen nem 
valósíthat meg beruházást, ezért először ezt 
a problémát kell megoldanunk – összegzett 
Girst Ádám. Az esővizet a tervek szerint az 
úgynevezett Csányi kert területén lévő árok-
ba vezetnék, de az érintett környék egy részét 
korábban eladta az önkormányzat egy ma-
gánszemélynek. A visszavásárlás napirenden 
van, a tárgyalások azonban több éve húzód-
nak. A városvezetés tehát folyamatosan kere-
si a megoldást a problémára, de mint látható, 
az egyszerűnek tűnő esetek néha a legbonyo-
lultabbak.                                        Faller Gábor

Hirdetményben hívja fel a la-
kosság �gyelmét a paksi önkor-
mányzat a parlagfű- és gyom-
mentesítéssel kapcsolatos fel-
adatok elvégzésére. A parlagfű 
egészségre veszélyes gyomnak te-
kinthető, ezért a törvény szerint 
kötelező védekezni ellene. A vo-
natkozó törvény alapján a parlag-
fű elleni védekezés a földhaszná-
ló, az ingatlanhasználó és a ter-
melő kötelessége saját területén.  
A parlagfű júliusban növekszik 
a legintenzívebben, virágporát a 
legnagyobb tömegben július vé-
gén és augusztusban szórja, ezért 
az ingatlantulajdonosoknak, illet-
ve ingatlanhasználóknak június 
30-ig gondoskodniuk kell a nö-
vény irtásáról, azt követően pe-
dig a parlagfű virágzását, allergén 
pollenjének levegőbe kerülését fo-

Június 30. után az elhanyagolt 
területen a hatóság elrendelheti 
a kényszerkaszálást. Mivel a vé-
dekezés alkotmányos alapjogo-
kat is érint, ezért a közigazgatási 
hatósági eljárás általános szabá-
lyait betartva zárt ingatlanon, te-
lephelyen is elvégezhető a kény-
szerkaszálás. Ennek teljes költ-
ségét – ami több tízezer forint is 
lehet hektároként – a föld hasz-
nálója, tulajdonosa köteles meg-
téríteni, csakúgy mint a növény-
védelmi bírságot, amit 15 ezer és 
5 millió forint közötti összegben 
az eljárás költségén felül szabhat-
nak ki. A költségek meg nem �-
zetése esetében azok adók mód-
jára behajthatók. A hirdetmény a 
város honlapján, a hirdetmények, 
közzétételek menüpont alatt ol-
vasható.                                             -kgy-

lyamatosan meg kell akadályozni-
uk a vegetációs időszak végéig. A 
védekezés legcélszerűbb módja a 
havi legalább két vagy három al-

kalommal történő kaszálás, a föld 
bolygatása csak serkenti az egész 
szezonban folyamatosan csírázó 
növény szaporodását. 

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Az egyes blokki kettes turbó-
gépcsoportnál történt meghibá-
sodás hátteréről kapott kimerítő 
tájékoztatást a paksi atomerőmű-
ben tett látogatása során a TEIT 
Ellenőrző Bizottsága, illetve a 
társulás vezetősége. Takács Zol-
tán üzemviteli igazgató és Sápi 
József vezető ügyeletes mérnök 
adott tájékoztatást a polgármes-
terekből és civilekből álló bizott-
ságnak.
Az eredeti terv az volt, hogy a fő-
javítás alatt álló hármas blokkot, 

illetve a karbantartási munkákat 
nézi meg a paksi atomerőműben 
a Társadalmi Ellenőrző, Informá-
ciós és Településfejlesztési Társu-
lás Ellenőrző Bizottsága, az emlí-
tett műszaki probléma és az általa 
gerjesztett médiavisszhang azon-
ban átírta a forgatókönyvet.
Takács Zoltán üzemviteli igazga-
tó részletesen beszélt a berende-
zésről, azaz a gerjesztőről, ahol 
a meghibásodás történt, majd 
a probléma elhárítását vázolta. 
Hangsúlyozta, hogy a nukleáris 

biztonságot nem veszélyeztette 
az eset, viszont teljesítménycsök-
kenéssel járt. A hiba jelentkezé-
sétől 51 óra telt el addig, amíg is-
mét százszázalékos teljesítmé-
nyen működött a reaktor.
Sápi József vezető ügyeletes mér-
nök kalauzolásával a turbina-
csarnokban meg is nézték a szó-
ban forgó berendezéseket az el-
lenőrző bizottság tagjai. Fülöp 
János elnök azt mondta, ismét 
teljeskörű tájékoztatást kaptak, 
és választ minden kérdésükre. 
Azt tapasztalták, hogy az atom-
erőmű nyitott.
Fülöp János szerint politikai szán-
dék áll amögött, hogy felfújtak 
egy ilyen, a nukleáris biztonságot 
nem érintő, bonyolult műszaki 
létesítményekben bármikor elő-
forduló problémát. Hozzáfűzte, 
a környékbeli lakosság jól infor-
mált, itt ezért nem is vert fel nagy 
port ez a hír.
A turbinacsarnok után a mo-
bil dízelgenerátorokat nézték 
meg az ellenőrző bizottság tag-
jai, majd az Atomerőmű Tűzol-
tóság laktanyájában jártak, és tá-

jékoztatást kaptak a létesítményi 
tűzoltóság magas szintű munká-
járól.
A TEIT Ellenőrző Bizottsága 
idén legalább még egyszer be-
bocsátást kér majd a paksi atom-
erőműbe, akkor a tervek szerint 
az üzemanyagátrakás folyama-
tát nézik meg. Látogatásaik cél-
ja, hogy az erőmű térségében 
élők követeiként tapasztalatokat 
gyűjtsenek az erőmű működésé-
ről, tevékenységéről.
Az ellenőrző bizottsághoz csat-
lakozott dr. Bálint József, a TEIT 
elnöke és Gáncs István alelnök 
is, és élve az alkalommal Ham-
vas István vezérigazgatóval tár-
gyaltak. – A TEIT szerződése az 
atomerőművel 2018-ban lejár. 
Tudjuk, hogy a jövőről az új ve-
zérkarral kell majd tárgyalnunk, 
de szerettünk volna ehhez némi 
instrukciót kapni Hamvas Ist-
vántól – mondta dr. Bálint József. 
Lapunknak arról is beszélt, hogy 
az atomerőmű nyugdíjba készü-
lő vezérizgatójával nagyon kor-
rekt kapcsolatot ápol a TEIT.                 

Vida T.

Kifejezetten alacsony a leállások száma

Az atomerőműben járt a TEIT bizottsága

Atomerőmű

Aránytalanul nagy médiaérdeklődést gene-
rált egy, a paksi atomerőműben történt, a 
nukleáris biztonságot egyáltalán nem érin-
tő műszaki hiba, ezért közleményben rea-
gált az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
2018. június 6-án két perccel 12 óra előtt a 
paksi atomerőmű 1. blokkján, a 2. generá-
tornál gerjesztéskimaradás miatt védelmi 
működés történt. A turbina kiesése miatt a 
reaktorblokk teljesítménye átmeneti időre 
csökkent. Az eseménynek a nukleáris biz-
tonságra gyakorolt hatása nem volt, a szak-
emberek haladéktalanul megkezdték a hiba 
elhárítását, a blokk 51 órával később el is 
érte névleges teljesítményét.
A paksi atomerőmű biztonsági és terme-
lési mutatói továbbra is kiválóak, a hason-
ló blokkokkal összehasonlítva rendre a leg-
jobbak között van. A nemzetközi összeha-
sonlításban is magasnak számító 92%-os 
teljesítménykihasználási mutató arra utal, 
hogy a leállások aránya kifejezetten ala-
csony – áll az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 

közleményében. Azt írták, hogy az atom-
erőműben történt termeléscsökkenést köve-
tő, az esemény súlyához képest szokatlanul 
aránytalan médiaérdeklődés kapcsán szük-
ségesnek tartják ismételten hangsúlyozni, 
hogy a meghibásodás a nukleáris szigettől 
távol, a „nem atomerőmű speci�kus” részen 
történt. Mint rámutattak, a generátor ger-
jesztője – amely bármilyen más típusú erő-
műben is megtalálható – hibásodott meg, ez 
pedig még akkor sem tekinthető a biztonsá-
got érintő eseménynek, ha ebben az évben 
már másodszor fordult elő.
Az erőmű honlapján közzétett dokumen-
tum rámutatott, hogy az olyan összetett 
technológiát alkalmazó, bonyolult rendszer 
működése, mint egy atomerőműé, tervezet-
ten együtt jár meghibásodásokkal – de igaz 
ez minden más áramtermelőre is. Az atom-
erőműben alkalmazott üzemeltetési és kar-
bantartási gyakorlat megfelelő mértékben 
minimalizálja az ilyen meghibásodások szá-
mát és kezeli azokat. Az esetlegesen mégis 

fellépő meghibásodások kezelésére, a követ-
kezmények kivédésére az atomerőmű terve-
zetten fel van készülve megfelelő védelmi és 
biztonsági rendszerekkel, eljárásokkal. Fon-
tosnak tartjuk kiemelni, hogy az atomerő-
mű több évtizedes működése alatt nem tör-
tént olyan esemény a létesítményben, amely 
akár dolgozóink, akár a lakosság biztonságát 
veszélyeztette volna – húzták alá, hozzátéve, 
hogy az atomerőmű – mint ahogyan eddig 
is tette azt a hasonló esetekben – minden il-
letékes hatóságot és szervezetet tájékozta-
tott az eseményről, és weboldalán is azonnal 
közzétette az információt.
A „meghibásodások” száma a statisztikák ta-
núsága szerint csökken, tehát annak, hogy 
megszaporodtak a paksi atomerőmű webol-
dalán az üzemi eseményekkel kapcsolatos in-
formációk, nem ez az oka, hanem a transzpa-
rencia: minden, 100 MW-nál nagyobb teljesít-
ménycsökkenéssel járó eseményre vonatkozó 
információt közzétesznek.                            

-vt-

Fotó: Vida Tünde
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A hátukon táskával iskolába siető diákok 
látványa nem nagy újdonság a településen 
élők számára, csakhogy június nyolcadikán 
nem tanórára, hanem vetélkedőre igyekez-
tek Cikón. A Társadalmi Ellenőrző Tájékoz-
tató Társulás (TETT) ezen a napon tartotta 
tizennyolcadik alkalommal a TETT-re kész 
napot. A diáksereget ez alkalomból egy sor 
feladat várta a falu iskolájában. Négyfős csa-
patokban versengtek, a témakörök között a 
radioaktivitás, valamint a radioaktívhulla-
dék-kezelés alapjai szerepeltek.
A program nemcsak nekik, hanem a TETT 
településein élőknek is szolgált információ-
val. A Bátaapátiban működő Nemzeti Radio-
aktívhulladék-tároló kapacitásáról Dr. Kere-
ki Ferenc, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő 
K�. (RHK K�.) ügyvezető igazgatója tájékoz-
tatta a hallgatóságot Mőcsényben. – Eddig 
6536 hordót szállítottunk balesetmentesen 
és biztonságosan a Bátaapátiban működő 
tárolóba, ebből 4833 került betonkonténe-
rekbe ágyazva a felszín alatt 250 méter mé-
lyen található egyes kamrába – mondta az 
ügyvezető igazgató, hozzátéve, hogy a tár-
saság elkötelezett abban, hogy tevékenysé-

gét minél gazdaságosabban végezze a leg-
nagyobb fokú biztonság mellett. Egy új tá-
rolási koncepción dolgoznak jelenleg is, 
amelynek lényege, hogy a kamrák kihasz-
náltságát jelentősen megnövelik. Az új hul-
ladékcsomagok konténerei acélból készül-
nek, ezekbe négy-négy hordó kerül, és a 
közöttük maradó üres teret folyékony, ra-
dioaktív hulladékkal kevert cementpéppel 
töltik majd ki. – A tároló továbbra is élve-
zi az itt élők támogatását – ezt Darabos Jó-
zsefné, Bátaapáti polgármestere, egyben a 
TETT elnöke mondta a TETT-re kész na-
pon. A helyiek jól tudják, hogy milyen 
munka zajlik a tárolóban, a TETT lakossági 
ellenőrző csoportja folyamatosan �gyelem-

mel kíséri a működést, és eddig mindent 
rendben talált.
A TETT-re kész nap szakmai programján 
Kovács Pál miniszteri kabinetfőnök a nem-
zeti energiastratégia végrehajtásának aktuális 
kérdéseiről tartott előadást, a TETT települé-
sein lezajlott közvélemény-kutatás eredmé-
nyeiről pedig Honti Gabriella, az RHK K�. 
kommunikációs vezetője számolt be.
Hagyomány, hogy a TETT-re kész napon 
a társulás köszönetet mond azoknak, akik 
hozzájárultak a térség fejlődéséhez, nagy-
ban segítették a szervezet munkáját. Idén a 
lakossági ellenőrző csoport egykori vezető-
je, Kardos Zsuzsanna kapta a Gránit-díjat.

Lovász Krisztián

Atomerőmű

Továbbra is támogatott az átmeneti tároló

Kulcsfontosságú a létesítési engedély
Egy trafóház építése elkezdődött, több 
épület engedélyezése, tervezése zajlik – tá-
jékoztatott dr. Aszódi Attila államtitkár a 
projekt jelenlegi állásáról. Elmondta, hogy 
a felvonulási területen zajló munkálatok 
mellett a létesítési engedélykérelem ösz-
szeállításán dolgoznak. Ez kulcsfontossá-
gú, hiszen ebben kell igazolni, hogy az új 
létesítmény teljesíti a nukleáris biztonsá-
gi szabályzatokban előírt követelménye-
ket, húzta alá a paksi atomerőmű kapaci-
tásának fenntartásáért felelős államtitkár. 
Elmondta, hogy az EPC szerződés szerint 
a tervezés, építés, üzembehelyezés a fővál-
lalkozó feladata, azért viszont az atomtör-
vény rendelkezése szerint az engedélyes, 
jelesül a Paks II. Zrt. felel, hogy az erőmű 
teljesítse a vele szemben támasztott köve-
telményeket. Az orosz fél által készített do-
kumentációt ezért a Paks II. felülvizsgálja, 
majd ha mindenben megfelelőnek találja, 
benyújtja az Országos Atomenergia Hiva-
talnak. Erre az ütemterv szerint még idén 
sor kerül. A hatóságnak 15 hónapja van a 
döntésre, tette hozzá. Arra is kitért, hogy 
több, a paksihoz hasonló erőmű üzem-
be helyezése megtörtént, újabb blokkok is 

épülnek szerte a világban. Az atomerőmű-
vek képesek a legnagyobb mennyiségben 
szén-dioxid-mentes villamosáram előál-
lítására, az Európai Unió áramtermelésé-
nek megközelítőleg egynegyede származik 
atomerőművekből, ennek ellenére komoly 
energiapolitikai vita zajlik továbbra is eb-
ben a témában. Ennek kapcsán tájékozta-
tott arról, hogy érdemi szakaszba lép az a 
bírósági eljárás, ami annak nyomán indult, 
hogy Ausztria megtámadta az Európai Bi-
zottság döntését a Paks II. projekt állami 
támogatásával kapcsolatban. A közeli na-
pokban kell jelezniük azoknak az orszá-
goknak, amelyek szeretnének beavatkoz-
ni. A magyar kormány ezt meg is teszi, és 
természetesen amellett érvel, hogy hagyja 
helyben az Európai Bíróság az Európai Bi-
zottság döntését, húzta alá. Dr. Aszódi At-
tila szerint hosszú folyamat lesz, akár két 
évig is eltarthat, de nincsen halasztó hatá-
lya, azaz lehet folytatni a munkát.  – Meg 
vagyok győződve arról, hogy az Európai 
Bizottság meg tudja védeni a bíróság előtt 
a hosszú vizsgálat után meghozott, meg-
alapozott, az európai joggal összhangban 
lévő döntését – húzta alá. 

Az államtitkár beszélt arról is, hogy a fő-
vállalkozó már több tendert meghirde-
tett, köztük a turbinaszigetre vonatkozót, 
de a közeljövőben újabb tenderek is várha-
tók. Köztük mielőbb azok, amelyek hosz-
szú gyártási idejű berendezésekre vonat-
koznak, hiszen ezek nyersanyagát be kell 
szerezni, gyártásukat elő kell készíteni an-
nak érdekében, hogy a munka az engedé-
lyek megszerzésével elindulhasson.                                       

Vida Tünde

Fotó: Babai István
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Portré

Jó napot, mi újság?

Pach József
Az anyakönyvezett neve Pach József, de kis�ú 
kora óta mindenki Szepinek hívja. Pakson, a 
Dózsa György utca 48-ban született 1950-
ben. A szülői ház máig megvan, és nincs 
olyan napja az évnek, hogy ne járnának ott 
feleségével, Marikával, az otthonuk azonban 
a lakótelepen van. Harminchét éve élnek az 
Árnyas utcában. – Nagyon szeretem a lakó-
telepet, nagyon kényelmes a lakás – mondja, 
majd szavaiból kiderül, hogy valójában csak 
aludni járnak haza. Felesége Kunner lány, 
ami a paksiaknak sokat elmond, összetartó, 
nagy családról van szó, a testvérek minden-
napos vendégek náluk is. Marikával 1974-
ben kötöttek házasságot, két lányuk Tünde és 
Kata családjaikkal Pakson élnek. 
Édesapja 1948-ban nyitotta meg húsbolt-
ját a főutcai ház utcafrontján. Kézenfekvő-
nek tűnt, hogy �ából is hentes lesz, de ebben 
a szakmában nem volt technikum, így Nagy-
kőrösre ment konzervipari szakközépiskolá-
ba, majd élelmiszeripari üzemmérnökként 
végzett 1971-ben. Huszonkilenc évig dol-
gozott a Paksi Konzervgyárban, amelynek 
1986-ban üzemvezetője lett. A gyár 1997-

ben szűnt meg, számára viszont – ahogy fo-
galmaz – már négy évvel korábban. Maga 
mondott fel, mert „nem illeszkedett a csa-
patba”. Ennek ellenére szép emlékeket őriz 
róla. Máig büszke arra a teljesítményre, amit 
kollégáival véghez vittek. Hetente 450 vagon 
készárut gyártottak. A paksi gyár véleménye 
szerint Közép-Európa legjobb borsófeldol-
gozója volt. A konzervgyárat persze nem-
csak a kiemelkedő teljesítmény, hanem a jó 
közösség miatt is szerette. Amikor elbúcsú-
zott, egy ideig nem volt munkája, ’95-től vi-
szont tizenöt évig vitte a családi hentesüz-
letet. Azt, hogy 2010-ben nyugdíjba ment, 
egyáltalán nem bánta meg. 
A napot mindig a főutcai házban kezdik, a 
délelőtt többnyire az érkező rokonokkal, be-
szélgetéssel telik. Ha teheti, ebéd után egy 
kicsit pihen, majd irány a szőlő. Kilencszáz 
négyszögölön negyvenhat sornyi van, tőke-
rendszerben. Készít olaszrizling, kékfrankos, 
cabernet és ezredéves borokat. Nem is akár-
milyeneket! 2006-ban az ő olaszrizlingje lett a 
város bora. Manapság azonban már nem ver-
senyezteti a borokat.

Idéntől nincs már dunai horgászengedé-
lye, és éjszakai horgászatra sem jár, főként 
nem egyedül. Azt mondja, alkalmazkodni 
kell az embernek a saját egészségi állapo-
tához. Ez nem jelenti azt, hogy lemondott 
volna gyerekkori szenvedélyéről, a horgá-
szatról, hiszen azt mégsem hagyhatja, hogy 
por lepje az évtizedek alatt összegyűlt több 
mint nyolcvan horgászbotot. Még mindig 
rendszeresen jár az atomerőmű horgász-
tavaira. – Valamit csinálni kell. Nem lehet 
mindig metszeni, meg bort fejteni – vála-
szol a kérdésre, hogy miért horgászik. Ha 
nem is mondja, bizonyára szereti, mert 
gyakran űzi. Ahogy visszagondol, a télen 
például három hónapon át nem volt olyan 
nap, hogy ne ment volna pecázni. Emléke-
zetes volt, amikor 2004-ben fogott egy 60 
kiló 20 dekás harcsát. – Azóta nem dob-
tam be harcsára – jegyzi meg. Mint hozzá-
teszi, az idei az első év, hogy nem jár ver-
senyekre. Mármint versenyzőként. Néző-
ként, segítőként igen. Egy ilyen eset volt, 
amikor Bogyiszlón országos bajnokságot 
rendeztek, ahonnan hazaugrott ebédelni. 
Nehéz lenne megmondani, melyikük volt 
meglepettebb, ő vagy az a rendőr, aki ha-
lálhírét vinni ment hozzájuk, és ő fogad-
ta. Ahogy híre ment a városban is, egy Du-
nába veszett fér�ben őt vélték felismerni. 
Nem kifejezetten babonás, így nem kezdett 
el foglalkozni azzal, hogy most akkor tény-
leg hosszú életű lesz-e. Nagy tervei nin-
csenek, szeretne nyugalomban, egészség-
ben élni. Annak, hogy bővítik az erőművet 
örül, arra számít, hogy a ma is szép, tiszta, 
virágos Paks tovább fejlődik. Úgy gondolja, 
ez a város előnyére válik majd. Természe-
tesen ő még kristálytisztán emlékszik arra 
az időszakra, amikor híre-hamva sem volt 
az atomerőműnek. Sokat jártak a Duná-
ra fürdeni, négy és hat óra után tíz perccel 
mentek, mert akkor jártak a személyhajók, 
ők pedig élvezték az úszkálást a hullámok-
ban. Csakúgy a heverészést a forró kavics-
ban. – Még a hatos útra is ki lehetett feküd-
ni, olyan kevés autó járt – emlékszik vissza. 
Nem rejti véka alá, nagyon rossz kölykök 
voltak. Akkoriban hidegek voltak a telek, s 
ők mindenhova korcsolyával jártak, az is-
kolába, a népfürdőbe. A környéken két Fu-
tura, azaz gabonakereskedés volt. A bará-
taival a kapu mellett állva lesték, hogy mi-
kor jön ki a teherautó, majd korcsolyával a 
lábukon belekapaszkodtak a pótkocsiba és 
húzatták magukat.
A napok manapság nyugalmasabban tel-
nek, a szőlő és a horgászat mellett a televí-
ziózás a kedvelt időtöltése. Főként a sport-
közvetítéseket nézi, szereti a futballt és a 
kosárlabdát is.                                   Vida Tünde

Fotó: Babai István
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Mesterek: Tibai Eszter kozmetikus

Paks az én városom

– Nem Pakson születtem, de 
tősgyökeres paksi családba tar-
tozom: apai nagyapámé, illet-
ve az ő családjáé volt a Prelátus. 
A negyvenes években kulák-
nak számítottak, ezért elvették 
tőlük az épületet. Amikor férj-
hez mentem, úgy gondoltuk, itt 
tartjuk az esküvőnket. Paks a 
családunk része – mondta Her-
mánné Tóthegyi Judit, aki azt 
is felidézte, hogy kisgyermek 
volt, amikor családja 1973-ban 
a Dózsa György útról a lakóte-
lepre költözött. Számos fénykép 
őrzi az épülő telep emlékét, kö-
szönhetően annak, hogy édes-

Kiszli Vanda szülei és mind-
két testvére sportolt, ő is szí-
vesen követte ezt a vonalat, 
hisz amióta az eszét tudja, el-
kísérte a családját versenyek-
re. –  Pakson adott a lehetőség, 
hogy több sportágat kipróbál-
hassunk. Gyermekkorom óta 
szerettem a víz közelségét, so-
kat jártunk a Duna-partra, így 
tízéves koromban – amikor el-
döntöttem, hogy komolyabban 
kellene sportolni – máris adott 
volt a víz és a kajak-kenu. Ez a 
közeg, a táj nagyon csodálatos, 
amikor evezek, látom a váro-
somat. Mindig jó érzéssel töl-

apja hobbiból fotózott. – Első 
osztályba a Deák Ferenc Álta-
lános Iskolában jártam. Emlék-
szem rá, amikor épült a mai Rá-
kóczi Ferenc iskola, és még nem 
volt üvegablaka, kíváncsian les-
tünk be, hogy mi lesz itt – 1978-
tól ebben az intézményben ta-
nultam hét évig. A középiskolát 
a Vak Bottyán Gimnáziumban 
végeztem. A pécsi egyetemen 
tanultam tovább, majd vissza-
jöttem az alma materbe taní-
tani. Ma már a gyermekeim is 
ide járnak. Édesanyám majd-
nem negyven éven át dolgozott 
a paksi konzervgyárban. Gyak-
ran bementem hozzá az irodá-
ba, és az írógépen lepötyögtem 
az akkor olvasott könyv szöve-
gét. Nagy élmény volt ez szá-
momra – mesélte a tanárnő, aki 
minden szempontból a saját vá-
rosának tekinti Paksot, hisz ide 
kötik a gyermekkori emlékek, 
a szülei, immár a saját családja, 
valamint a munkahelye is.

tött el a gondolat, hogy a ver-
senyek után hazavárt Paks. Fél 
éve a sport miatt Budapesten 
élek, de hétvégeken visszajövök. 
Az a szeretet, ami itthon fogad, 
nagyon fel tud tölteni – mondja. 
Vanda tizenkét éven át a Ba-
logh Antal katolikus iskolába 
járt,  nagyon sok barátot szer-
zett, folyamatosan tartja velük 
a kapcsolatot. Tetszik neki a fő-
város, de még nem tudta meg-
szokni a nyüzsgést, és egyelőre 
rejtély számára, hogy megbarát-
kozik-e vele valaha. – Hazahúz 
a szívem, itt szinte mindenkit 
ismerek, barátságosak az embe-
rek. Budapesten ez nincs meg. 
Kiskoromban elképzeltem, me-
lyik paksi utcában élek majd, 
hol építek házat. Ma is sokat ját-
szom ezzel a gondolattal, ám 
minden attól függ, hogy a mun-
ka kapcsán hol tudok leteleped-
ni. De nagyon jó lenne itt élni 
Pakson – zárta gondolatait.               

Sólya Emma

Fotók: TelePaks

Tizenhárom évesen döntötte 
el, hogy kozmetikus lesz, pe-
dig korábban egyetlen alka-
lommal sem járt kozmetiká-
ban Tibai Eszter. Úgy gondolja, 
hogy kozmetikusnak született. 
– Kislányként – édesanyám bosz-
szúságára – szinte az összes füze-
temet nőkkel és babákkal rajzol-
tam tele. Visszatekintve úgy gon-
dolom, hogy akkor ez a vágyamat 
fejezte ki, ami abban teljesedett 

be, hogy ma már nők között dol-
gozom és töltöm a hétköznapjai-
mat. Nem volt más opció, nem is 
tudtam elképzelni, hogy egyebet 
válasszak. Amikor mi tanultuk 
a szakmát, az elektrokozmetikát 
plusz három hónapos tanfolyam 
során sajátítottam el, mert nem 
volt a tananyag része. Pár évvel 
később egy agilis barátnőm biz-
tatására jelentkeztem mestervizs-
gára is. Pécsett végeztük a tanfo-

lyamot, ahol óriási vizsgaanyagot 
adtak a kezünkbe. Abból készül-
tünk fel, valamint általunk készí-
tett termékekkel kellett elvégez-
ni a gyakorlatokat a modellen. A 
mesterképzés alatt elsajátítottuk 
például a krémfőzés, a tonik- és 
arctejkészítés fortélyait is – emlé-
kezett vissza a mesterkozmetikus, 
aki azt is elmondta, fontosnak 
tartja, hogy legyenek tanítványai, 
akiknek átadhatja ezt a tudást 
is, annak ellenére, hogy ma már 
nem dolgozhatnak saját készíté-
sű anyagokkal. – A szakmám-
ban leginkább a masszázs érde-
kel, abból több fajta tanfolyamot 
is elvégeztem, például a kínai, 
az akupresszúrás, a nyirok-, a 
gyógyköves, illetve a batyuval és 
mézzel való masszírozást. A je-
lenlegi vágyam az, hogy megta-
nuljam a bazaltkővel való szem-
masszázst is, ami a szempü�edés 
és -ödéma ellen kiváló. Hogyha 
érdekel a témája, bármelyik tan-

folyamra szívesen elmegyek, és 
elvégzem, aztán később a frissen 
megszerzett tudást be is építem a 
saját kezelési tervembe. A termé-
kek közül azokat helyezem elő-
térbe, amelyek természetes anya-
gokból készülnek, és nem nagy-
üzemben állítják elő. Szeretem a 
bemutatókat is, mert ezeken az 
alkalmakon a kozmetikusok egy-
máson kipróbálhatják a termé-
keket, ezáltal megtapasztalhat-
juk, hogy milyen érzés az adott 
anyaggal dolgozni, kellemes-e 
az illata – fejtegette Tibai Eszter. 
– Harminc éve dolgozom a szak-
mában, ami ez idő alatt sokat vál-
tozott előnyére és hátrányára egy-
aránt. Ugyanakkor a világ egyik 
legszebb szakmájának tartom, hi-
szen a szépséggel és a hölgyek-
kel foglalkozunk. Szerintem har-
minc év múlva is lesznek kozme-
tikusok, mert az emberi kéz ilyen 
jellegű munkáját nem pótolhatja 
semmilyen robot.                    -wph-

Fotó: TelePaks
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korban a gyertyát (candela) elsősorban val-
lási szertartásokon használták. Készítéséhez 
kénnel átitatott növényi kanócot mártogat-
tak folyékony viaszba vagy faggyúba. 

A gyertya a honfoglalás előtti török jöve-
vényszavunk, azonban a méhviasz és fagy-
gyúgyertya valószínűleg csak jóval később 
terjedt el a magyarság körében. A gyertyá-
val való világítás Európa-szerte a 15. század-
tól vált általánossá, és ekkor már csillársze-
rű gyertyatartók árasztották a fényt a gazda-
gabb lakásokban.
A mindennapokban, épületeken belül mé-
csesekkel és faggyúgyertyákkal világítottak 
falun és városban egyaránt. A faggyúgyer-

tyát a szappanfőzők, az elsősorban temp-
lomban használatos drágább méhviaszgyer-
tyát pedig a mézeskalácsosok készítették. 
A 19. század első harmadától Magyarorszá-
gon is egyre inkább az osztrák gyárak által 
ontott olcsóbb sztearingyertya vált népsze-
rűvé. 
A gyertyatartó egyben a szoba díszeként is 
funkcionált, ezért kidolgozására, művészi 
megmunkálására különös hangsúlyt fek-
tettek. 
A Paksi Városi Múzeum állandó tárlatának 
Emléktér szalonjában elhelyezett sarokvit-
rinben található a képen látható, három íves 
lábon álló, jelzetlen, egykaros biedermeier 
porcelán  gyertyatartó. A felületén plaszti-
kus színes levél- és virágdíszítésekkel ellátott 
gyertyatartó több részből áll. Az íves talphoz 
csatlakozik egy aranyozással borított oszlop-
szár, amely a kehely formájú gyertyacsészét 
tartja a cseppfogó tálcával együtt. E gyertya-
tartó vásárlás útján került a paksi múzeum 
gyűjteményébe, valószínűleg egy nemesi la-
kóház vagy gazdag polgárház berendezését 
gyarapította a 19. században.
A világítás, tűz, fény, árnyék témájáról még 
több információt és vizuális élményt is sze-
rezhetnek a látogatók a városi múzeumban 
június 23-án, a Múzeumok Éjszakája prog-
ramon.                             Gazdag-Fejes Margit

Közélet Mozaik

Tárgy/
történet

Mondhatni a fény maga az élet. A legtöbb 
teremtmény a fény felé törekszik, akárcsak a 
kezdetek óta az ember. 
A sötétség – mint a gonosz allegóriája – és 
a fény mint a szeretet, megváltás, jóság, biz-
tonság jelképe mindig is jelen volt az ember 
�zikai és lelki világában egyaránt. Nem vé-
letlen, hogy a megvilágosodás, az emberi lé-
lek létezésének legmagasabb szintje is jelen-
tésében a fénnyel függ össze. 
A természetes fényforrások mellett a legko-
rábbi hordozható világítóeszköz a tűzből ki-
emelt fadarab volt. Kezdetben a tűzgyújtás 
kemény- és puhafadarabok egymáshoz dör-
zsölésével, kovakő és pirit összeütésével va-
lósult meg. Az őskori ember rájött arra is, 
hogy a fa mellett a természetben más éghe-
tő anyagokat is talál, és e tudás eredménye-
képpen születtek meg a különböző világító-
eszközök.
Gyertyát Európában először az etruszkok 
használtak, a Krisztus előtti 5-4. századtól. 
Etruszk sírkamrák falfestményein magas 
tartóba helyezett gyertyák láthatók. A római 

...Fény ad színt a darabka kőnek, 
Fény ad színt minden agyvelőnek.  
A fény teremtett, fény teremt  
Fejet zsibbasztó végtelent…
(Ady Endre: Éjimádó)

Fotók: Pupp Edina
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Hétköznapi hit: Fekete Zoltán

Minőségi tartós élet
A gyermekágyas időszak, azaz a szü-
lést követő hat hét az anyuka szervezeté-
nek regenerálódásáról, a kisbabájával való 
összehangolódásról, a család egységéről 
szól. Az édesanya teste fokozatosan épül 
fel, a belső szervek visszarendeződnek, és 
az is fontos, hogy visszanyerje lelki egyen-
súlyát. Kevesebbet lehet olvasni, hallani 
arról, hogy mi a teendő a szülés során ke-
letkezett sebek kezelését illetően, pedig a 
legtöbben nem ússzák meg a gátmetszést. 
A 100 százalékos aloe vera kivonatot szok-
tam erre ajánlani. Gátseb és aranyér esetén 
is azt javaslom, hogy minden vécézés után 
langyos vízzel mossák át az adott területet, 
majd kenjék be a krémmel. Ezt csak az első 
héten kell ennyire sűrűn végezni, pár nap 
után érezhető jótékony hatása. A császárse-

bet is lehet ezzel a krémmel kenegetni akár 
naponta többször, de előtte nem kell meg-
mosni a területet. A has visszarendeződé-
séhez haskötőt szoktam ajánlani, ami kicsit 
összetartja a hasfalat és a derekat. A gátrész 
könnyebb regenerálódása érdekében érde-
mes a szülést követően enyhe intim torná-
val kiegészíteni a terápiát, főleg varratsze-
dés után. Ebben az időszakban hormoná-
lis változások is végbemennek az anyuka 
szervezetében. Egyesek a szülést követő né-
hány napban jobban vizesednek, majd las-
san ez is javul, illetve előfordulhatnak idő-
szakosan hőhullámok. Ez mind természe-
tes, a terhességi hormon lassan eltűnik, 
viszont a tejelválasztást segítő hormon ter-
melődése jelentősen fokozódik. Ezt a folya-
matot úgy segítheti az anyuka, ha sok fo-

lyadékot fogyaszt, ami legyen víz. A szop-
tatás alatt ne fogyasszon cukros, szénsavas 
üdítőket, mert azzal nemcsak a saját szer-
vezetének árt, hanem gyermeke egészsé-
ges csontozatának is. Több anyuka hevesen 
belekezd valamilyen fogyókúrába a szülés 
után, mert nem igazán tetszik neki, amit a 
tükörben lát. Ne tegyék. Helyette naponta 
többször, kiegyensúlyozottan táplálkozza-
nak, mellőzve a fehér cukrot és a fehér lisz-
tet, a hatodik hét után pedig kezdjenek el 
regeneráló tornát. A futást mellőzzék. Az 
ízületek ekkor még igen érzékenyek, amit 
most elrontanak, azt nem lehet helyrehoz-
ni. Viszont az említettekre oda�gyelve egy 
év alatt visszaalakul a testük. Ahogy mon-
dani szokták: a türelem rózsát teremt.

Nagyné Szalai Melinda

Katolikus családban nevelkedett, iskolai ta-
nulmányai után recepciós lett Pakson, az 
Erzsébet Nagy Szállodában, 2018. június 
16-án pedig pappá szentelték Fekete Zol-
tánt. 
– Németkéren jártam általános iskolá-
ba, majd Pakson tanultam a Vak Bottyán 
Gimnázium hatosztályos tagozatán. Két-
éves idegenforgalmi szakmenedzseri kép-
zést követően elvégeztem a turizmus-ven-
déglátás alapszakot is. Mivel az édesapám a 
paksi atomerőműben dolgozott, kézenfek-
vő volt, hogy pályakezdőként én is ott he-
lyezkedjek el. Így történt, hogy az Erzsébet 
Nagy Szálloda indulásakor az első recep-
ciósok között voltam. Később Budapesten 
két szállodában is dolgoztam. Mivel kato-
likus neveltetést kaptam, mindig jó érzés-
sel mentem el a paksi Jézus Szíve templom 
mellett, volt, hogy misére is betértem – em-
lékezett vissza Fekete Zoltán, aki azt is el-
mondta, hogy hosszú utat tett meg, amíg 
megtalálta a küldetését. – Közel állt hoz-
zám a hagyományőrzés, lovasíjász táborok-
ba is jártam. A gimnáziumban és a főisko-
lán keményebb haza�as, illetve rockzenét 
hallgattam. Mindez idővel megváltozott, 
és inkább népzenét, majd katolikus dalla-
mokat hallgattam. Ez a jellegű letisztulás 
az olvasmányaimat és a hitemet is jellemez-
te. Kezdetben csak azt fogadtam el a katoli-
kus hitvallásban, ami tetszett, amivel pedig 
nem értettem egyet, arra kitaláltam egy me-
sét. Később viszont éreztem, hogy csak ma-
gamat csapom be. Rájöttem, hogy két fon-

tos dolog van beleírva az emberek szívébe: 
mindenkinek igénye, hogy az igazságot ku-
tassa és a megismert igazság mellett kitart-
son, valamint, hogy tegye a jót és kerülje 
a rosszat – ezzel formálta Isten az én hite-
met is, és azt, ahogyan ma gondolkodom az 
Úrról. Egyre többet imádkoztam abban az 
időszakban, és vágytam rá, hogy Isten ve-
zessen az életemben. A papság egyáltalán 
nem merült fel bennem, inkább arra gon-
doltam, hogy családapa leszek, sok gyer-
mekkel, és katolikus hitben nevelem fel 
őket. 2011. március 7-én azonban elborí-
totta a szívemet a tűz, mint amikor szerel-
mes az ember, és rájöttem, hogy pap leszek. 
Ez a lángolás nem hagyott alább, hanem az 

egyetem alatt, a papneveldében is végigkí-
sért – emlékezett vissza Fekete Zoltán, aki 
azt is elárulta, hogy katolikus papként, cö-
libátust fogadva osztatlan szívvel tudja szol-
gálni az Úristent. – Bizonyára vannak olya-
nok, akik család és gyermekek mellett is 
tudnak szolgálni, én azonban elhatároztam, 
hogy teljes szívemet, lelkemet és tisztaságo-
mat Istennek ajánlom. Mindazt, amin �a-
talkoromban átmentem, Isten felhasználja 
most és a jövőben is arra, hogy másoknak 
segíthessek. Sőt az apaságra is úgy tekin-
tek, mint ami lelki értelemben abban való-
sul meg, hogy a rám bízott hívek egyben a 
gyermekeim és családom – összegzett Feke-
te Zoltán.                               Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Évről évre történő ismétlődése számunkra 
– és hála Istennek nem csak a paksiak szá-
mára – olyan természetes, mint az évsza-
kok váltakozása, mint az, hogy reggel fel-
kelünk és este lefekszünk. Bár azon a bi-
zonyos három napon ez nem tekinthető 
evidenciának.
(Nos, van nekem egy igen közeli család-
tagom, akinél nappal s éjszaka gyakran 
cserélődik meg a fesztivál alatt, s az utol-
só nap történéseit, mármint ami vele tör-
tént, úgy kell felkutatnom a városi legen-
dák íratlan soraiban s a nagy városi mesé-
lők elbeszéléseiből.)
Hát, kérem szépen, egyszer véletlenül is 
összejöhet bármi, még egy fesztivál is. Az 
is lehet, hogy kétszer is. Ha mellénk sze-
gődik a szerencse, talán még háromszor 
is. Aztán ha negyedszer, ötödször is ösz-
szejön, már gyanússá válik: talán nem volt 
véletlen. Tíz után már biztos, hogy tehet-
séges vagy megszállott a szervező. Jobb 
esetben mindkettő. A mai világban kevés 
dolog, kezdeményezés éli meg a tizenöt, a 
húsz, a huszonöt évet – legyen az barátság, 
házasság, gazdasági társaság vagy politi-
kai formáció. Az állandóság, a kiszámít-
hatóság ritka jelenség. A fesztivál, amiről 
éppen szó van, nemcsak megérte ezt a két-
ség kívül tiszteletre méltó huszonöt éves 
kort, de igen jó állapotban, igen jó minő-
ségben élte meg.
Ha egy szakember felnyit egy palack cím-
ke nélküli bort, akkor nem csupán azt 
tudja megmondani, hogy jó vagy rossz, �-
atal vagy öreg az a bor, és hogy milyen ér-
lelésen esett át, milyen fajtaösszetevői le-
hetnek, hanem azt is azonnal megálla-
pítja: kiváló minőségről van-e szó, hogy 
véletlenül jött-e össze, vagy komoly mun-
ka, tudás, törődés, alázat van mögötte. S 
ha egy szakértő ellátogat a fesztiválra, arra 
következtet, hogy az a környezet, embe-
ri akarás, amely ezt a klubhetet és a há-
rom napot előállította, létrehozta, nagyon 
rendben van. Meg azt is, hogy ez nem vé-

letlenül jött össze, mert ilyen minőség 
„csak úgy” nem áll össze. Tapasztalat, tu-
dás, elkötelezettség, szeretet és alázat egy-
aránt van benne, mint egy jó borban.
A '60-as években azt hitte, úgy gondolta 
a Nagy Generáció, hogy megváltoztatja, 
örökre megváltja a világot. Csakhogy a vi-
lágot – köznapi értelemben – azóta is min-
den nap meg kell váltani. Én így gondo-
lom. Nap mint nap meg kell váltani a vilá-
got, mert olyan, mint 100 éve. Olyan, mint 
1000 éve. Olyan, mint 10000 éve. Szép és 
rút, igaz és hamis, jó és rossz egyszerre. És 
nekünk ezt a világot kell élnünk, ami néha 
tetszik, néha nem.  Egy bizonyos: minden 
nap dolgunk van vele, a születésünk deter-
minál erre. És bizony ebben a hétköznapi 
megváltásban, mert nem igazán az Ember 
erejéhez van szabva, az Ember néha elfá-
rad. És akkor megpihen. Nos, én ilyen pi-
henésnek élem meg az évről évre ismétlő-
dő fesztivált.

Ott mindenki nyugodt, boldog és elége-
dett. Nincsenek botrányok, balhék, tábo-
rok és megosztottság. Idegeskedni is csak 
egy ember szokott, a rendezvény Spiritus 
Rectora (a Gárdai Gyuri), ő is csak vasár-
nap éjfélig. De ebben azért annyira nem va-
gyok biztos, mert az is lehet, hogy még a 
színpadon van az utolsó zenekarok egyi-
ke, amikor már a következő évet szervezi. 
Igen, a fennmaradás egyik záloga maga a 
műfaj és maga a világ, ami körülvesz ben-

nünket, de a legfontosabb egy helyi emberi 
műfaj, amit Gárdai Györgynek hívnak.
Azt gondolom, vagyunk néhányan, akik 
akkor is elmegyünk majd a fesztiválra, ha 
egyszer csak nem lesz. Leülünk a lépcső-
re, ott, a Zsíros közben, aztán dumálunk 
egy kicsit, meg köszöngetünk az ismerő-
söknek. Várjuk, hogy jöjjön a Török Ádám 
vagy a Ferenczi Gyuri. Meg a Gárdai, aki 
folyton mosolytalanul közlekedik, a tekin-
tete szúr, hasít, mint egy kaktusztüske. Az-
tán ha találunk helyet, odaülünk valame-
lyik asztalhoz, lassan dobolni kezdenek az 
ujjaink, ülő helyzetben is jár a lábunk. Vár-
juk, hogy játssza már el valaki a Hey Jude-
ot úgy, mint tavaly. Aztán elkortyolunk egy 
üveg rozét, csak úgy, megszokásból, az íze 
kedvéért, aztán egy kicsit hangosabban be-
szélünk, mint ahogyan szoktunk, hogy a 
másik is hallja. Ha egyszer nem lesz fesz-
tivál, mi akkor is ott leszünk. Veszünk va-
lahol karszalagot, a csuklónkra erősítjük, 
és azzal alszunk, azzal kelünk, azzal zuha-
nyozunk – és még a fesztivál utáni héten 
is szívesen magunkon hagyjuk. Ha majd 
egyszer nem lesz fesztivál, július első hét-
végéjén mi akkor is balra nézünk a Zsíros 
közből a Pollack Mihály utca felé haladva. 
Bámuljuk a sportcsarnokot, elé képzeljük a 
békés vendégeket, meg a rég nem látott or-
szágos barátokat, a szünetben az ajtón ki-
áramló tömeget, nézzük a békét és a nyu-
galmat – leheveredünk a fűbe, és hajnalig 
beszélgetünk.
Azért mondom mindezt, hogy még job-
ban kiemeljem ezeknek a rendezvények-
nek, programoknak, baráti köröknek a je-
lentőségét, ahol az ember még hallhat em-
beri szót, ami méltó hozzá. Ahol az ember 
még szabadnak érezheti magát – na, nem a 
korlátlan szabadságeszmény értelmében –, 
ahol még az érték az érték és a valós telje-
sítmény a teljesítmény. Ahol helyet kapnak 
a felvidéki, erdélyi, kárpátaljai barátaink. 
Akik második otthonuknak a mi városun-
kat, Paksot tekintik. Vagyunk néhányan, 
akik Kelemen Andrással, Jenei Károllyal, 
Pallya Gáborral – nem teljes természetesen 
a kiemelés – nem testvérvárosi kapcsolatot 
ápolunk (köszönhetően a fesztiválnak és 
Gárdai Györgynek is), hanem testvéri kap-
csolatot gondozunk: keressük és szeretjük 
egymást a fesztiválon innen és túl is.

Tell Edit

A Paksi Gastroblues Fesztivál… Ez a 
FESZTIVÁL, csupa nagybetűvel, egy 
semmihez sem hasonlítható közösségi 
élmény, egy igazi paksi különlegesség. 
Máskor is jó paksinak lenni, de ezen a 
fesztiválon meg különösen.

Közélet Mozaik

Egy életerős fesztivál – Gastroblues 26
Városi olvasmányok
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Ki vigyáz a gyerekre a nyári szünetben?

Könyvjelző – Bemutatkozik a Kincskereső 
Gyermekkönyvtár

A Kincskereső Gyermekkönyv-
tárban igényes, kellemes kör-
nyezet fogadja a látogatókat. Az 
olvasók lapozgatók, képes- és 
mesekönyvek, mese- és i�úsá-
gi regények, verseskötetek, va-
lamint ismeretterjesztő művek 
gazdag kínálatából válogathat-
nak. A szülők polcán a gyer-

mekek nevelését segítő olvasni-
valók sorakoznak, a Tini sarok-
ban pedig kamaszoknak szóló 
irodalom. A könyvtár gyűjte-
ményét hangoskönyvek, CD-
k, DVD-k, dia�lmek, valamint 
gyerekeknek szóló folyóiratok 
is színesítik. A kikapcsolódásra 
vágyó gyerekeket és felnőtteket 

mindemellett társasjátékok szé-
les választéka is várja. A beirat-
kozás 16 éven aluliaknak ingye-
nes. A könyvtárban baba-mama 
klub működik a város védőnő-
inek közreműködésével. Szin-
tén a kisgyermekes családok-
nak szól a kéthetente tartott csa-
ládi zenés művészeti program. 
Rendszeresen vannak könyvtár- 
és olvasást népszerűsítő progra-
mok, például a havonkénti ka-
kaó-parti, író-olvasó találko-
zók, ismeretterjesztő előadások, 
kiállítások, vetélkedők, külön-
böző ünnepkörökhöz kapcso-
lódó kézműves foglalkozások. 
Az óvodai és iskolai csoportok 
könyvtári órákon ismerkedhet-
nek a könyves környezettel. A 
nyári szünidőre Vakációzz hő-
sökkel! címmel olvasásnépsze-
rűsítő program indult. Az aján-
lott könyvek listáján a kortárs és 

a klasszikus gyermek- és i�úsá-
gi irodalom legjobb darabjai ta-
lálhatók. A válogatás szempont-
jai között szerepelt, hogy izgal-
masak, kalandosak vagy éppen 
humoros olvasmányok legye-
nek, a történetek hőseivel köny-
nyen tudjon azonosulni az ol-
vasó. Az elolvasott könyvekhez 
tartozó élménylapok kitöltéséért 
pontok járnak, amelyeket egy 
pontgyűjtő füzetben gyűjthet-
nek a gyerekek. Idén első ízben 
Vakációzz…! 14+ elnevezéssel a 
�atal és a felnőtt korosztály szá-
mára is van játék, ami a másik-
kal megegyezően szeptember 
15-ig tart. A játékok záró ese-
ménye a Könyves vasárnapon 
lesz. A részletekről a Kincske-
reső Gyermekkönyvtárban vagy 
vkpaks.hu honlapon tájékozód-
hatnak az érdeklődők.

Bodor Éva

A 2017/2018-as tanítási évet le-
zárom – hangzott el a napok-
ban az igazgatóktól az iskolai 
bizonyítványosztást megelőző-
en. A diákok öröme határtalan, a 
szülőknek azonban adott a lecke: 
mihez kezdjenek gyermekeikkel, 
amíg ők dolgoznak? Az önkor-
mányzat biztosítja az ingyenes, 
teljes nyári gyermekfelügyeletet 
az Erzsébet tábor révén, így egy-
egy héten át tartalmas progra-
mokban lehet része a csemeténk-
nek, emellett számos más tábor 
indul Pakson, különféle intéz-
mények, egyesületek szervezé-
sében. A szerencsésebb gyerkő-
cök nyaralhatnak a nagyszülők-
nél. De a szünet nagyon hosszú. 
Kriszta óvodásainak csak az in-
tézmény négyhetes leállásának 
idejére kell felügyeletet biztosí-
tani. Egy hetet táborban, egy-
egy hetet a nagyszülőknél tölte-
nek, és az édesanya is otthon lesz 
velük egy hetet. Akad, aki az el-

múlt évben megközelítőleg 100 
ezer forintot költött két gyerme-
ke táboroztatására, akik a Pakstól 
400 km-re élő mamánál is nya-
raltak, ennek hozományaként 
viszont az édesanyjuk egy hó-
napon át nem látta a �ait. Vero-
nika kilencévese kétszer két hét 
táborba megy, az ötévest ez idő 
alatt várja az óvoda. – A fenn-
maradó időben itt is, ott is lesz-
nek. Fogalmam sincs – mondja 
tanácstalanul. Kata is nehezen 
oldja meg kis�a nyári felügye-
letét. – A tizenegy hétből négy 
tábor, kettő hét szabadság. A 
fennmaradó időt a �am a nagy-
mamánál tölti, egy-két napot 
pedig az osztálytársánál. Ha a 
mama nem lenne, nem tudom, 
mit csinálnánk. Örök hála érte. 
Egy háromgyermekes anyuka 
szerint édesanyja az idén „me-
részet húzott”, mind a hét uno-
káját bevállalta egyszerre, egy 
hétre. Egyébként az anya spórolt 

az éves szabadságával, továbbá 
ha kell, egy-két napra bébiszit-
tert fogad. Megértő az ismerő-
seivel. – Nagyszülő nélkül horror 
a nyári szünet. Látom az ismerő-
seimen, excel táblákkal totóznak, 
hogy minden nap le legyen fedve. 
A több műszakban dolgozó szü-
lőknek valamelyest egyszerűbb, 
így Lénáéknak is. – A férjem a 24 
órázás és az éjszakai műszakok 
miatt sokat van otthon, emellett 
a mamáék bevállalják a két �-
unkat, amikor mindketten dol-
gozunk. Egyébként bajban len-
nénk, mert az én szüleim kecs-
kemétiek, és nyugdíj mellett is 
dolgoznak, ők legfeljebb egy hé-
tig vállalják egyedül a nagyobbat.  
Abban a családban is könnyebb 
a helyzet, ahol van egy ügyes 
nagy testvér, mint Melindáéknál. 
– A hatéves óvodában van, ami-
kor nincs az intézményben leál-
lás, a középső három hétre edző-
táborba megy, a 14 éves lányom 

pedig sokat segít: néha elhoz-
za a legkisebbet az oviból, a kö-
zépsőt bekíséri busszal a tábor-
ba. Ez nagy segítség, mivel mi 
Kömlődön lakunk. Sokat segí-
tenek a dédik is, ha felvisszük a 
gyerekeket hozzájuk, vigyáznak 
rájuk. A szüleim is segítenek, 
bár ők sajnos 100 km-re laknak. 
Rögtönzött felmérésem sum-
mázata, hogy miután gyerme-
künk kellően kitáborozta ma-
gát a pénztárcától és érdeklődé-
si körtől függő bő választékban 
dúskálva, a szünet fennmaradó 
idejében a „mamiovi” a legjobb 
megoldás. Ehhez azonban lehe-
tőleg kötélidegzetű nagymamák-
nagypapák szükségesek. Fülem-
be jutott, hogy egy nagyi annyi-
ra kétségbeesett két �úunokája 
csintalan viselkedésétől, hogy az-
zal fenyegetőzött, kamion elé ug-
rik. Azóta a �úk külön választva 
nyaralnak nála.

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc

 Paksi Hírnök, 2018. június 22. n 13



Közélet Mozaik

Fánkot sütöttek a tizedik Spájzon

Üde színfoltként jelent meg a paksi prog-
rampalettán a Spájz késztermékvásár 2016 
tavaszán. Június 16-án immár tizedik al-
kalommal várták a lakosságot a Szent Ist-
ván térre, és bár hűvös volt, és lógott az eső 
lába, mégis sokan kilátogattak a rendez-
vényre. Az időjárás-előrejelzés alapján a 
szervezők úgy határoztak, hogy az atom-
erőmű sziluettjét mintázó közösségi instal-
láció festése elmarad, akárcsak az újdon-
ságként meghirdetett művészpiac. Előbbit 
június 23-án 15 órától a Múzeumok Éjsza-
kája program keretében az Atomenergeti-
kai Múzeumban tartják majd meg, utób-
bit pedig a következő Spájzon pótolják. 
Mivel mindenképpen szerettek volna va-

lamilyen különlegességgel kedveskedni a 
közönségnek a jubileumi vásáron, a Spájz 
állandó partnere, Nagyszokoly önkor-
mányzata fánksütéssel és -kóstolással, illet-
ve lekvárkóstoltatóval jelent meg. A hagyo-
mányos programelemek sorába tartozik az 
ingyenes kézműves foglalkozás gyerekek-
nek, és természetesen a rendezvény alapja, 
a termelői termékek vására, ahol most is be-
spájzolhattak az érdeklődők többek között 
füstölt húsárukból, lekvárokból, borokból, 
mézekből, savanyúságokból, sajtokból, ha 
pedig otthon felejtették volna a bevásárló-
kosarat, hát azt is vásárolhattak a helyszí-
nen. Matus Dóra szervező elmondta, hogy 
a Spájz újra életet lehelt a valamikor nyüzs-

gő óvárosba, így elfogultság nélkül kijelent-
hető, hogy nem csupán várt, hanem elvárt 
rendezvény lett. Az, hogy az immár Gyé-
mánt-díjas helyitermék-piac két év után a 
megye egyik legnépszerűbb vásárává nőtte 
ki magát, annak köszönhető, hogy több egy 
egyszerű piacnál, hiszen a bevásárlás lehe-
tősége mellett aktív programokat is kínál, 
élményt nyújt gyerekeknek és felnőttek-
nek egyaránt. A Spájz alkalmain volt töb-
bek között látványbefőzés, húsvéti nagy to-
jáskeresés, birsínyencek napja és bútorfes-
tés. Partnervárosként vendégeskedett már 
a Spájzon Kalocsa és Kaposvár, valamint 
több jótékonysági akciónak is helyet adtak 
a szervezők.                                          -gyöngy-

Fotók: Molnár Gyula (fent, balra lent), Babai István ( jobbra lent)
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Az EDDA is fellépett a fesztiválon
Igényes, színvonalas minden, és nagyon jól 
szól – mondta a Tolnáról érkezett Talpas Gá-
bor, az idei Kávé, bor és pálinka fesztivál-
ról. A szintén tolnai Dallos Attila megtol-
dotta társa véleményét néhány gondolattal, 
elárulta, hogy nagyon tetszenek neki a Sárgö-
dör téri fesztiválok, sokan vannak, de még-
is jó a légkör, jókedvűek és kedvesek az em-
berek. Farkas Katalin ugyan paksi, de eddig 
nem járt a KBP Produkció egyik fesztivál-
ján sem, sőt egyetlen Sárgödör téri rendez-
vényen sem. – Valahogy kimaradt, pedig ide 
jártam 15 évig villanyórát leolvasni – árulta 
el. Azt sem titkolta, hogy el sem tudta kép-
zelni, hogy néz ki a tér egy fesztivál idején. – 
Nagyon jó, örülök, hogy engedtem a barát-
nőm unszolásának – fogalmazott. A Kávé, 
bor és pálinka fesztivál idén egy fergete-
ges EDDA koncerttel kezdődött. Pataki At-
tila, illetve �a, Gergő, aki néhány dal erejé-
ig csatlakozott a zenekarhoz, „felrobbantot-

ta” a Sárgödör teret. Dübörgött a rock, ezer 
torokból hangzottak fel a slágerek. A negy-
vennégy éve pályán lévő EDDA Műveknek 
méltó előzenekara volt a paksi Másképp ze-
nekar, amelynek – ahogy az alapító, Pilisi 
István elmondta – valahol itt, a KBP prog-
ramjain kezdődött el a története. A feldol-
gozások mellett itt debütált a csapat saját, 
igazán fülbemászó szerzeményeivel. Ferge-
teges hangulat és telt ház volt a második na-
pon is, nem sokkal kapunyitás után ki kel-
lett akasztani a megtelt táblát a Sárgödör tér-
re. A szervezők becslése szerint 500 és 1000 
között volt azoknak a száma, akiket nem 
tudtak beengedni. – Nagyon sajnáljuk azo-
kat, akik nem tudtak bejönni, de a bizton-
ságtechnikai előírásokat be kell tartani – fo-
galmazott Kovács Kristóf, a KBP Produkció 
vezetője. Hozzátette, annak ellenére, hogy a 
tér befogadóképessége véges, nem gondol-
kodik más helyszínen, mert itt tudják bizto-

sítani azt a légkört, élményt, ami a fesztivá-
lokat sajátossá teszi. A szombati retro karne-
válra egyébként a műfaj ikonikus képviselőit 
hívták meg, azaz az UFO-t, az Ámokfutó-
kat, a Kozmix zenekart, a Splasht és Zol-
tán Erikát, akik táncra perdítették a feszti-
válozókat korra és nemre való tekintet nél-
kül. A zenei élmény ezúttal sem járt egyedül 
a fesztiválon, �nom falatokat – köztük a ki-
hagyhatatlan Sebestyén kemencés lángost – 
és remek italokat, egyebek mellett paksi bo-
rokat, környékbeli pálinkákat is kínáltak. 
Kovács Kristóf azt is elárulta, hogy a paksi 
retro vonat nem áll meg, hanem tovább dü-
börög. Ezzel kapcsolatban részleteket ugyan 
nem árult el, csak annyit, hogy a következő 
rendezvény a Puttonyos fesztivál lesz szep-
tember 22-én. Az ezzel kapcsolatos infor-
mációkat keressék a rendezvény hivatalos 
Facebook-oldalán, tette hozzá.                                                

 -tünde-

Fotók: Babai István
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Cigányzenekar muzsikál a paksi csárdában

Diákok kutatták a Kornis-kúria történetét

Közélet Mozaik

 – Mindent megteszünk azért, hogy Paksot 
ne csak az atomerőműről ismerjék, hanem a 
halászléről, a jó vendéglátásról is – mondta 
Volf József, a Paksi Halászcsárda tulajdono-
sa annak kapcsán, hogy indultak és sikere-
sen szerepeltek a Muzsikáló Magyarország 
2018 elnevezésű pályázaton, amit a Minisz-

terelnöki Kabinetiroda és a Hagyományok 
Háza írt ki a turisztikai szempontból frek-
ventált helyszíneken működő vendéglátó-
helyeknek az éttermi cigányzene hagyo-
mányainak támogatására és népszerűsíté-
sére. Míg tavaly tizenkét budapesti étterem 
kapott ilyen lehetőséget, idén kiterjesztet-

ték a pályázatot vidékre is, így nyolc fővá-
rosi és nyolc vidéki vendéglátóhelyen mu-
zsikál esténként cigányzenekar. A zenészek 
tiszteletdíját a Hagyományok Háza egyedi-
leg kötött megbízási szerződés alapján köz-
vetlenül a muzsikusoknak �zeti meg, az ét-
termek nem részesülnek támogatásban, ol-
vasható a Hagyományok Háza honlapján. A 
zenés esték már zajlanak, szeptember 2-ig 
minden nap 17 és 22 óra között muzsikál a 
vendégeknek egy budapesti zenekar a Pak-
si Halászcsárdában. Nagy Tibor prímás azt 
mondta, hogy örülnek ennek a lehetőség-
nek, és bíznak abban, hogy elnyeri a zené-
jük a közönség tetszését. Hozzátette, hogy 
zenekaruk tagjai között vannak, akik még a 
Zeneakadémiára járnak, és vannak tanárok 
is, mindannyiuknak a vérében van a mű-
faj, valamint többfelé jártak már a világban. 
Volf József kiemelte, hogy egy Márton-napi 
borkóstoló alkalmával már játszott az étter-
mükben ez a zenekar, tulajdonképpen ke-
resték is egymást a pályázat kapcsán. – Ha 
tetszik a vendégeknek ez a lehetőség, és lesz 
rá saját keretünk, elképzelhető, hogy a pá-
lyázati idő letelte után is rendszeresen élő 
muzsikaszó fog szólni a halászcsárdában – 
tette még hozzá Volf József.               -gyöngy-

 „Ne menj el mellette” a címe an-
nak a pályázatnak, amit a Mi-
niszterelnökség Társadalmi és 
Örökségvédelmi Ügyekért, va-
lamint Kiemelt Kulturális Beru-
házásokért Felelős Helyettes Ál-
lamtitkársága hirdetett általá-
nos és középiskolás diákoknak, 
a Kulturális Örökség Európai 
Éve alkalmából. A Paksi Beze-
rédj Általános Iskola hetedik és 
hatodik osztályos tanulói is in-
dultak a pályázaton, témájuk a 
Kornis-kúria története.
A pályázat célja az, hogy felhív-
ja az i�úság �gyelmét az örök-
ségvédelem fontosságára, az 
örökségállomány megismerte-
tésén keresztül szerettesse meg 
velük az örökségi értékeket, ta-
nulják meg azok megbecsü-
lését. A munka koordinátorai 
a Bezerédj iskolában Fallerné 
Krasznavölgyi Eszter és Ványi-
né Németh Ildikó pedagógusok 

voltak. A megvalósítás eleme-
ként június 5-én diákkal illuszt-
rált előadást tartottak témájuk-
ban a tanulók. Az eseményre a 
nagyközönséget is invitálták, 

megtelt érdeklődőkkel az egy-
kori kúria előtere. 
Mivel az iskola 125 éves jubile-
uma kapcsán rengeteg anyagot 
gyűjtöttek az iskola tanárai, diák-

jai a Kornis-kúriáról, ezzel a té-
mával pályáznak – tájékoztatott 
Ványiné Németh Ildikó. – A pá-
lyázat előírta, hogy az épület 
történetéről, művészettörténe-
ti sajátosságairól és jelenleg be-
töltött szerepéről szóljon az elő-
adás, aminek eleget tettek a di-
ákok. Azért is választottuk az 
egykori polgári iskola épületét, 
mert szerettünk volna kedves 
tanárunk, Bencze Barnabás em-
lékének adózni a kutatómunká-
val és az előadással. 
A Kornis-kúria történetéről 
szóló előadás után az érdeklő-
dők megtekinthették az iskola-
történeti kiállítást és a pince-
galériát. A pályázati anyagot jú-
nius 15-ig kellett benyújtaniuk 
a Kulturális Örökség Miniszté-
riumához, az eredményhirdetés 
szeptember 14-én, a Kulturális 
Örökség Napjai országos meg-
nyitóján lesz.                        Sólya E.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Babai István/archív
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Sport

Tizedik helyen zárt a Paksi FC II.

Új vezetőedző az 
Atomerőmű SE-nél

Megkezdi felkészü-
lését a csapat
– Vége a bajnokságnak, ez most 
így alakult, a következőben pedig 
megint a bennmaradás a cél, de 
vigyázni kell, mert evés közben 
megjöhet az étvágy, és azt is tud-
nunk kell kezelni – így összegzett 
Süli János, a paksi atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezésé-
ért felelős tárca nélküli miniszter 
a Paksi FC OTP Bank Ligában 
szereplő labdarúgócsapatának 
szezonzáró vacsoráján. Ennek 
szellemében kezdi tehát felké-
szülését a 2018/2019-es szezon-
ra a Fehérvári úti gárda, amely az 
előzőben a 7. helyen zárt, és so-
káig egy esetleges Európa Liga 
selejtezős hely is reálisnak tűnt 
számukra a bajnokság hajrájá-
ban. A PFC 13. idényét kezdi az 
élvonalban, amelyben bennma-

radni a tizenkét csapatos NB I. 
bevezetése óta nem könnyű, de 
a paksi recept szerint nem meg-
oldhatatlan feladat. A drukkerek 
már megszokhatták, hogy a saj-
tó nem a zöld-fehérek átigazolási 
transzfereitől hangos, ez eddig a 
júniusi holtszezonban is így van. 
Mint az a klub hivatalos honlap-
ján is olvasható, folyamatosan 
zajlanak az egyeztetések, tárgya-
lások az érkezőkkel és a távozók-
kal, de csak a hivatalos informá-
ciókat közli az internetes oldal. 
Annyi már biztos, hogy a gárda 
június 25-én elkezdi a felkészü-
lést a következő szezonra. Egy 
hétre, július 2-tól Bükre utaznak 
edzőtáborba, ahol természetesen 
felkészülési mérkőzéseik is lesz-
nek. Az új idény július 21-én kez-
dődik.                                  Faller G.

Kétéves szerződést írt alá  Szrecsko 
Szekulovics az ASE új vezetőedző-
je. Az 56 éves szerb szakember az 
elmúlt két évben a Falco KC csa-
patát irányította, mind a kétszer a 
�náléig jutottak. Az elismert tré-
ner Szombathelyen kívül meg-
fordult Székesfehérváron, Pécsett, 
Kaposváron és Jászberényben is, 
illetve három éven keresztül a ro-

mán első ligás Marosvásárhely-
nél dolgozott, olvasható az ase.
hu-n. Mint írják: „meggyőződé-
sünk, hogy Szrecsko Szekulovics 
kiemelkedő szakmai felkészültsé-
ge és emberi tulajdonságai alapján 
alkalmas arra, hogy az elkövetke-
ző két év alatt csapatunkat vissza-
vezesse a magyar fér� kosárlabda 
élvonalába”.                                    

Harminc forduló, tizenegy győ-
zelem, négy döntetlen, tizenöt 
vereség, 39-47-es gólkülönbség, 
harminchét pont, tizedik helye-
zés. Ez volt pusztán számokban a 
Paksi FC II. teljesítménye az NB 
III.-as labdarúgóbajnokság Kö-
zép csoportjában. Osztermájer 
Gábor csapata a kitűzött célt tel-
jesítette, a 2018/2019-es szezon-
ban is a harmadosztályban sze-
repel a PFC II. A tréner a paksi 
televízió Lelátó című műsorában 
értékelte az előző idényt. – Há-
rom éve tartjuk ezt a szintet, sta-
bil középcsapat vagyunk. A fel-
adatok nagy része pedagógi-
ai jellegű, hiszen három helyről 
érkeznek a mérkőzésekre a játé-
kosok. Nem könnyű egy szintre 
hozni a társaságot, ez van, ami-
kor jól sül el, de olyan is van, 
sajnos, hogy rosszul. Akik az 
első egylettől jönnek, nem biz-
tos, hogy a megfelelő lelki álla-
potban érkeznek, a �ataloknak, 
akik közül mindig a paksiakat 
részesítettem előnyben, még fel 

lási fölényt gólra váltsuk. Tisz-
tában voltunk ezzel, de a �ata-
lok sokat tapasztalhattak tavasz-
szal, és fejlődhettek ezen a téren 
is. Azt gondolom, hogy a követ-
kező szezont csapatépítés terén 
már nem a nulláról kell kezde-
ni, mivel az i�úsági korú futbal-
listák már játszottak magasabb 
osztályban fél évet kezdőként, 
de csereként egészen biztos. Úgy 
vélem, hogy a 10. hellyel a kö-
vetkező idény végén is elége-
dett lesz a Paksi FC – összegzett 
a tréner. Az NB III. Közép cso-
portjából végül a friss feljutó Ti-
szakécske került az NB II.-be, a 
látottak alapján nem érdemte-
lenül, míg a második helyen a 
korábbi NB I.-es Pécs végzett, 
a bronzérmes pozícióban pedig 
a szintén idén felkerült Iváncsa 
zárt. A Paksi FC II. vezetőedző-
je a 2018/2019-es évadban Tö-
köli Attila lesz, Osztermájer Gá-
bor pedig csak az utánpótlásért 
felel majd. 

Faller Gábor

kellett venniük a ritmust. A má-
sodik félévben nagyon keve-
sen voltunk, de szerencsére nem 
volt sérülés, így az a 7-8 játékos, 
akik mindvégig hozzám tartoz-
tak rendelkezésre álltak – érté-
kelt Osztermájer Gábor, a Paksi 
FC II. vezetőedzője. A zöld-fe-
hér gárda ősszel teljesített job-
ban, de ez is a stratégia része 
volt. A szezon első felében a ru-
tinosabb játékosok kaptak sze-
repet, akik megfelelő pontszá-

mot szereztek a téli szezonig, 
így a kiesés már nem fenyeget-
te a klubot. A tavasz a következő 
idény építkezéséről szólt, több 
�atallal és kevesebb NB I.-es 
visszajátszóval. – A játékunkról 
annyit, hogy rengetegszer birto-
koltuk a labdát, a második félév-
ben azonban a gólszerzési lehe-
tőségeknél súlytalanok voltunk, 
nem volt meg bennünk az a kel-
lő tapasztalat és rutin, hogy a 
helyzeteket vagy a labdabirtok-

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: Vágvölgyi Bálint/bb1.hu
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A nyolcadik helyen zárta a 2017/2018-
as NB I.-es fér� kosárlabda-bajnokságot 
az ASE csapata. Hiába a kupabronz, Teo 
Cizmic vezetőedzőt az alapszakasz végén 
menesztette a klub, utódjának a másodedző 
Schmidt Bélát nevezte ki a szakvezetés, szak-
osztályelnöknek visszatért Tóth János. A csa-
pat harmincnégy mérkőzésből tizenhétszer 
nyert és tizenhétszer vereséget szenvedett, az 
eredmény mind a szurkolók, mind az egye-
sület számára csalódás. A bajnoki szereplés 
rövid értékelésére Schmidt Bélát kértük.
– Az alapszakaszban Teo volt a vezetőedző, 
aki 50 százalékos teljesítményt tudott kihozni 
a csapatból. Ezután jöttem én, a középszakasz 
első körét elrontottuk, utána pedig már hiá-
ba javítottunk, nem sikerült átlendülni pozi-
tív tartományba. Láttunk parádés győzelme-
ket és lehangoló, főleg hazai pályán elszenve-
dett vereségeket, utóbbiak között olyanokat, 
amelyekre szerintem senki, legfőképp a csa-
pat és az edzők sem számítottak. Az volt az 
érzésem, hogy sokszor inkább az individuá-
lis játék került előtérbe a csapatjátékkal szem-
ben, aminek hullámzó teljesítmény volt a kö-
vetkezménye. Ez feszültségeket okozott edző 
és játékos, valamint játékos és játékos között. 
Összességében ki merem jelenteni, hogy az 

elődömmel együtt ennél többre számítot-
tunk, a nyolc közé kerüléssel csak a minimu-
mot sikerült teljesíteni. Azért vagyok szomo-
rú, mert ha az alapszakasz második körében 
nyújtott teljesítményt konzerválni tudtuk 
volna, akkor még a felsőházba jutás sem lett 
volna lehetetlen. De nincs ha, mert nem ér-
demeltük meg. Olyan meccseket vesztettünk 
hazai pályán, mint a Szeged, a ZTE, a Jászbe-
rény elleni, vagy idegenben a MAFC elleni. 
Egy olyan csapat, amelyik a felsőházba tart, 
ezt nem engedheti meg magának. A közép-
szakaszban a Pécs elleni hazai vereséget kizá-
rólag magunknak köszönhettük, de Zalában 
és Kaposváron is megvolt a lehetőség a győ-
zelemre – összegzett Schmidt Béla, aki a já-
tékosok teljesítményét is értékelte. – A kül-
földiek közül Tarrant nagyon pozitív volt. 
Barnies egész éves hozzáállása példamutató. 
Azt tudni kell, hogy januárban megállapítot-
ták az orvosok, hogy műteni kell a térdét. Be-
injekciózva, úgy-ahogy végig tudta játszani 
a szezont, de betöréseknél sokszor érezni le-
hetett, hogy gond van. Neki kellett volna az 
egyik húzó emberünknek lennie. Guinn fő-
leg fejben tudott hozzátenni a mérkőzések-
hez, támadásban sajnos csak a külső terüle-
tekről tudott eredményes lenni, védekezésre 

már nemigen maradt energiája. Attól függet-
lenül, hogy a számok tükrében Hinds nem 
tűnt rossznak, nekem összességében csaló-
dás, mind morálisan, mind néha játékban. 
Sokszor nem csinálta meg azt, amit az edzők 
elvártak tőle, nem tudott csapatban dolgoz-
ni, sokszor egyénieskedett, elhanyagolta a vé-
dekezést. Nem szeretném a nyakába varrni a 
rossz szereplést, de többet vártam tőle. A ma-
gyarok közül Eilingsfeld János kimagaslott, 
a többiek hullámzó teljesítményt nyújtottak. 
Ruják és Medve is sérülésekkel bajlódott. Ga-
ramvölgyi a lehetőségekhez mérten megbíz-
ható teljesítményt nyújtott.

Kovács József

Sport

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

Schmidt Béla: ennél többre számítottunk 

Egyéves székesfehérvári kitérő után visz-
szatér az ASE NB I.-es kosárlabdacsa-
patához Kovács Ákos. Az egyes és ket-
tes poszton is bevethető „Kacsa” kétéves 
szerződést kötött a klubbal. Korábban is 
történt igazolás: a négyes és ötös poszton 
is bevethető Bojan Trajkovski érkezett az 
ASE NB I.-es fér� kosárlabdacsapatához. 
A 29 éves, 208 cm magas macedón válo-
gatott játékos az MZT Skopje csapatánál 
töltötte a tavalyi szezont.

Fotó: Molnár Gyula/archív

18 n Paksi Hírnök, 2018. június 22.



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

Hat arany, öt ezüst és négy 
bronzéremmel az éremtáblázat 
élén zárt a magyar válogatott 
a belgrádi kajak-kenu Európa-
bajnokságon. A medálgyűjte-
ményhez a paksi Pupp Noémi 
bronz, míg Somorácz Tamás 
aranyéremmel járult hozzá. 

A hölgyek kajak kettes mező-
nyében Pupp Noémi és Csipes 
Tamara az „A” döntőbe jutottak, 
és ott a lengyel és az orosz egy-
ség mögött a harmadik helyet 
lapátolták össze. Azért is óriási 
fegyvertény a Szolnokon edző, 
de az Atomerőmű SE köteléké-
be tartozó Noémitől ez az 1000 
méteren elért éremszerzés, mert 
ez volt élete első nemzetközi fel-
nőtt versenye, ráadásul egy Eb. 
Ahogy azt a 19 éves sportoló el-
mondta, olimpiai és világbajnok 
társak között készülhet nap mint 
nap, ami számára igazi motivá-
ciós bomba. Azt érezte a dön-
tőben, hogy nem úgy siklott a 
hajó, mint amire Tamarával elő-
zetesen számítottak. A lengyel 
és az orosz kettős külön verse-
nyébe nem tudtak beleszólni, vi-
szont a többi egységet, köztük a 

folyamatosan támadó románo-
kat a célig maguk mögött tar-
tották, így végül boldogan áll-
tak fel a dobogó harmadik foká-
ra. A felnőtt Eb után továbbra is 
keményen dolgozik, hiszen kö-
zeleg az U23-as Európa-bajnok-
ság, ahol szintén az éremszerzés 
a cél, majd jöhetnek a válogató 
versenyek, és Noémi reményei 
szerint a következő felnőtt nem-
zetközi megmérettetés, a portu-
gáliai világbajnokság. – Nem a 
döntőbeli volt életünk legjobb 
pályája, de így is megnyertük, 
aminek nagyon örülök – fogal-
mazott Somorácz Tamás a fér-
�  kajak kettesek 500 méteres 
döntője után. Az Atomerőmű 
SE versenyzője, aki egyébként 
Győrben Tokár Krisztián irányí-
tásával edz a Graboplast Győr 
színeiben versenyző Mozgi Mi-
lánnal, csak az utolsó pillanat-
ban, a hajó „berúgásával” nyer-
te meg a futamot társával. A ver-
seny élességét jól mutatja, hogy 
a második helyen a képzeletbe-
li célszalagot ezredmásodperc-
re azonos idővel szakította át a 
spanyol és az orosz hajó. – Fur-
csa volt látni az eredményhir-

detésen a „tolongást” a dobogó 
második fokán, de annál jobb 
érzés volt a legmagasabb pozí-
cióból hallgatni a magyar Him-
nuszt – mondta az ASE kiváló-
sága. Kiemelte azt is, hogy bár 
Mozgi Milánnal párban eddig 
minden idei versenyt megnyer-
tek amin elindultak, a váloga-
tási rendszer sajátosságai miatt 
nem kerültek be a négyesbe. – 
Ez nem volt jó érzés, de dolgo-
zunk tovább – fogalmazta meg 
tömören véleményét Somorácz 
Tamás. Arra a kérdésre, hogy 
kacérkodik-e azzal a gondolat-

tal, hogy egyesben is megmé-
resse magát, azt válaszolta: rá-
jöttem, ha csak magamért kell 
eveznem, az nem sarkall akko-
ra erőbedobásra, mint amikor 
mások is ülnek előttem vagy 
mögöttem, azaz csapatban tu-
dok küzdeni igazán. A belgiu-
mi Eb-t követően már gőzerő-
vel készül a páros a második 
válogatóra (az elsőt megnyer-
ték), mert céljuk, hogy a portu-
gáliai világbajnokságon nagyot 
szóljon az 500 méter, ha kell, a 
hajó „berúgásával”. 

-Titti-

Sport

Dobogóra állhattak a kajak-kenu Eb-n
Fotók: Babai István/archív

 Paksi Hírnök, 2018. június 22. n 19



LÓ-
BÍZTATÓ FEGYELEM A TENKES

KAPITÁNYA

MÁZSÁL

VIA ...
(KNITTEL)

KACAT

TOVÁBBÁ

BELGA
FOLYÓ

OKTATÓ-
KÖNYV
TRAKTOR
MÁRKA

RÓMAI 50 ... PAZ
BALATONI
ÜDÜLŐ-
HELY

NETT,
CSINOS
A DINAMIT
ATYJA

LATIN
KÖTŐSZÓ
NORVÉG
SARKKUT.

MÉG
LEJJEBB

KÉTES!

SZABADÍTÁS

POP
FAMÍLIA

SZINTÉN

ÉKSZER-
IPARMŰV.

... POLANSKI
SZÍNÉSZ,
RENDEZŐ

DILEEP ...
SZÍNÉSZ
HÁZ

JELZŐJE

PLÁNE

FORGÓ-
RÉSZ!

NŐI NÉV

SZOLM.
HANG
MEG-

ÜTÖGET

SUNYI

ESZENYI
ENIKŐ
HÁROM
OLASZUL

NUMERO
RÖVIDEN

KUTRICA

HAJÓ-
KIKÖTŐ
GYERTYA
TARTÓ

NEWTON

ÁLLÓKÉP

AMPER

MÁJ
TERMELI

JÓZAN
ÉSZ

ALAPVETŐ

FOCISTA
(DÁNIEL)
MOLIBDÉN
VEGYJELE

SZÉLHÁRFA

HATÁR-
SZAKASZ!

JOBBÁ
TESZ

PUCCINI
HŐSNŐJE

JOSKAR ...
OR. VÁROS

ÍR
SZERVEZET

TAGADÓ
SZÓ
KIES

RÉSZLET!

LOP-...
SÓSTÓ

VÁLLALAT

AUTONÓM
TERÜLET

KÍNAI
FÉRFINÉV

ÚJSÁG

... MIKLÓS
SZOBRÁSZ
GÉPKOCSI
RÖVIDEN

OSZTRÁK
AUTÓJEL

LÉGY-
VADÁSZ

ZÓLYOM
FOLYÓJA

NULLA

TÖRÖK
BÍRKÓZÓ
V. (CELAL)

DAEWOO
MODELL
LOCO
CITATO

FÉRFINÉV

KILÓ

LASSÚ
ÁLLAT

T1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.
Mi a Ritália Travel utazási iroda egyik tevékeny-
ségi köre? A megfejtéseket június 29-ig küldhetik 
el 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: Bálint István.
Gratulálunk!

AusztriA  
A hegyek vonzásábAn
2018.07.16-21. 

6nap/5éj félpanzióval 

schladming, hallstatt, salzburg, berchtesgaden

Jumbo Travel Utazási  iroda
www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

7030 Paks, Dózsa györgy u.14. u-001672 · Mamut bt

travel

+
Tunézia, Törökország  
   csak rád vár! 
       Csoportos kerékpártúrák 
           Utasbiztosítást  
              kedvező áron!

Hirdetési tarifák a nyomtatott Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: Fonyó Ingatlan és Média Iroda – 30/557-3645. 

E-mail: fonyo.lajos@t-online.hu

Megfejtésével  egy ötezer forint 
értékű  utazási utalványt nyer-
het a Ritália Travel felajánlá-
sában.

Fotó: Babai István/archív


