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A 2019-es önkormányzati vá-
lasztáson Pakson három jelölő-
szervezet jelöltjei és kettő füg-
getlen jelölt mérette meg ma-
gát. Két jelölőszervezet, azaz a 
Fidesz–KDNP és a Paksi Deák 
Ferenc Egyesület (PDF) állí-
tott polgármesterjelöltet, illetve 
mindkét szervezet  mind a nyolc 
választókörzetben indított kép-
viselőjelöltet. Három listás hely-
ről is döntöttek voksaikkal a sza-
vazók október 13-án. 
A választásra jogosult 15291 fő-
ből 7137-en adták le szavazatu-
kat, ez  46,65 százalékos részvé-
telt jelent. 
Paks város megválasztott pol-
gármestere Szabó Péter (Fidesz–

KDNP) 3671 szavazatot kapott, 
ami a voksok 52,58 százaléka. 
Heringes Anita, a Paksi Deák 
Ferenc Egyesület polgármester-
jelöltje 3311 szavazatot kapott, 
ami a voksok 47,42 százaléka.
A nyolcból négy-négy körzet-
ben a Fidesz–KDNP, illetve a 
Paksi Deák Ferenc Egyesület je-
löltje nyerte meg a választást. Az 
egyes körzet képviselője Pálmai 
Klára (Fidesz–KDNP), a ket-
tes körzeté Ulbert Sándor (Fi-
desz–KDNP), a hármas körzeté 
Horváth Zoltán (PDF), a négyes 
körzeté Mezősi Árpád (PDF), 
az ötös körzeté Kudorné Sza-
nyi Katalin (PDF), a hatos kör-
zeté Barnabás István (PDF), a 

hetes körzeté Leber Ferenc (Fi-
desz–KDNP), a nyolcas körze-
té Spiesz József (Fidesz–KDNP) 
lett.
A három kompenzációs listás 
helyre Heringes Anita (PDF), 
Szabó Ferenc (Fidesz–KDNP) és 
Szántó Zoltán (Fidesz–KDNP) 
jutottak be a testületbe. A tele-
pülési választás eredményeit a 
valasztas.hu honlapon megtalál-
ják, tájékozódhatnak a szavazás 
adatairól körzetenként, szavazó-
körönként és települési szinten, 
illetve a kompenzációs listás vá-
lasztás számait is megtekinthetik.
Az általános helyi mellett a nem-
zetiségi önkormányzati választá-
son német és roma önkormány-

zat tagjairól döntöttek voksaik-
kal az arra jogosultak Pakson. 
Újdonság volt, hogy a nemzeti-
ségi listákra is a lakóhelyük sze-
rinti szavazókörben adhatták le 
voksaikat az érintettek. A nem-
zetiségi választásokon a német 
önkormányzat esetében a meg-
választott képviselők városunk-
ban: Racskó Ste�, Féhr György, 
Hirt József, Tresznics Károly, Feil 
Gábor, jelölőszervezetük a Tol-
na Megyei Német Önkormány-
zatok Szövetsége volt. A roma 
nemzetiségi önkormányzat tag-
jai: Farkas Péter, Farkas Attila, 
Takács András, Gomán István, 
Kecskeméti József, mindany-
nyian a Phralipe Független Ci-
gány Szervezet jelöltjeként in-
dultak a választáson. A nemze-
tiségi önkormányzati választás 
eredményeit szintén megtalál-
ják a valasztas.hu oldalon. Dr. 
Blazsek Balázs címzetes főjegyző 
úgy tájékoztatott, hogy a válasz-
tás eredményének közlésétől há-
rom nap állt rendelkezésre felleb-
bezés benyújtására, jogorvoslati 
kérelem nem érkezett. A megvá-
lasztott polgármester és a képvi-
selők október 22-én, míg a nem-
zetiségi képviselők október 24-
én vették át a megbízólevelüket, 
az alakuló üléseket október 24-re 
hirdették meg. A polgármester és 
a képviselők az eskütétellel kezd-
hetik meg hivatalosan munkáju-
kat. A megválasztottak mandá-
tuma öt évre szól.                               

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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Tovább bővült a kerékpárút-hálózat

Faltól falig megújul a Kömlődi utca

Elkészült a Paks–Dunaköm-
lőd kerékpárút. A beruházásban 
2570 méter hosszú (a kompkikö-
tőtől a dunakömlődi halászcsár-
dáig), 2,40 méter széles hasznos 
útfelületű, kétirányú közlekedést 
biztosító kerékpárút és kapcso-
lódó létesítményei épültek meg a 
vasúti töltés Duna felőli oldalán. 
A kivitelezők a Soltút Útépítő, 
Fenntartó és Kereskedelmi K�. 
és a Real-Rent K�. voltak. Egye-
bek mellett komoly talajmunká-
latokat kellett végezni, azaz töl-
tést építeni, szélesíteni, magát az 
utat megépíteni, valamint a Paks 
felöli vasúti átjárónál korlátot, a 
másik végén pedig labirintkorlá-
tos gyalogos vasúti átjárót, és át-
járót a 6-os úton való átkeléshez. 
Az eredeti augusztus 30-i ha-
táridőt előre nem látható mű-
szaki akadályok miatt október 
31-re módosították. A kivitele-
ző október 16-ával készre jelen-
tette a munkát, így megkezdőd-
hetett a műszaki átadás-átvéte-
li eljárás. 

Ahol karbantartóutak keresz-
tezik a kerékpárutat, valamint 
a Paks felőli végén útszűkítő 
kapukat helyeztek ki egyrészt 
azért, hogy autóval, nagymo-
torral, kvaddal ne lehessen fel-
menni a kerékpárútra, másrészt 
azért, hogy lelassítsák a kerék-
párosokat, mielőtt áthajtaná-
nak ezeken az úttalálkozáso-
kon. A biztonságos közlekedés 
érdekében korlátot is kihelyez-

tek a kerékpárút egyes szaka-
szain, mondta el Szeleczki Jó-
zsef műszaki ellenőr. 
Spiesz József, a nyolcas kör-
zet önkormányzati képviselő-
je azt mondta, hogy örülnek 
a dunakömlődiek az útnak, 
ugyanakkor szeretnék, ha a te-
lepülésnél lévő átkelő még biz-
tonságosabb lenne. Ezért javas-
latot tett arra, hogy az útpályá-
ba építsenek be fényvisszaverő 

prizmarendszert, a sebesség-
korlátozás 60 km/h legyen, il-
letve a település felőli olda-
lon lévő járdát korláttal védjék 
a 6-os út forgalmától. A javas-
latokat az illetékes szakhatóság 
véleményezi.
A kerékpárút megépítése a kivi-
telezési szerződés szerint bruttó 
663 millió forintba került, 540 
millió forint támogatást a terü-
let- és településfejlesztés opera-
tív programban nyert Paks Vá-
ros Önkormányzata 2017-ben, 
a különbözet önerő. Az építés 
mellett a projektnek része volt 
régészeti feltárás, a közbeszerzés 
lebonyolítása, a kerékpárforgal-
mi hálózati terv elkészítése, az 
engedélyezési és kiviteli tervdo-
kumentáció összeállítása, tájé-
koztatás és nyilvánosság, mar-
keting és rendezvényszervezés, 
valamint a műszaki ellenőri fel-
adat, mindezek összértéke 109 
millió forint, így a projekt össz-
költsége 772 millió forint.

-kgy-

Elindult a Kömlődi utca út- és 
közműfelújítás, -építés beruhá-
zás. A kivitelezési szerződést 
Szabó Péter, Paks polgármes-
tere, Sebestyén Roland, a Real-
Rent K�. ügyvezetője, valamint 
Csucska Gábor, a Bau-Team 
Építőipari és Vállalkozási K�. 
ügyvezetője október 9-én írták 
alá, néhány nappal később pe-
dig az önkormányzat és a kivite-
lezők képviselői lakossági fóru-
mon tájékoztatták az utca lakóit 
a rekonstrukció részleteiről.
Ahogy azt Szabó Péter polgár-
mester a szerződés aláírásakor 
elmondta, a közel 500 méter 
hosszú utca faltól falig megújul, 
új útburkolatot építenek, tér-
köves járda lesz, a légkábeleket 
földkábelekre cserélik, megújul 
a közvilágítás, valamint a zöld-
felület is: 27 díszfát, 3731 cser-
jét és 1688 évelő növényt ültet-
nek. 

A lakossági fórumon egyebek 
mellett elhangzott, hogy a köz-
művek kiváltásával kezdik a 
munkát, az új útburkolat meg-
építésére várhatóan jövőre kerül 
sor. Pataki Gábor, a Bau-Team 
másik ügyvezetője azt mondta, 
igyekeznek, hogy a beruházás 
a lehető legkevesebb kellemet-
lenséggel járjon. Egyeztetnek a 
munkálatok ütemezéséről, illetve 
az útlezárásokról is folyamatosan 
tájékoztatást adnak az utca lakó-
inak. Hozzátette, hogy amikor 
nem lehet majd gépjárműforga-
lom az utcában, biztosítják a fel-
tételeket a gyalogos közlekedés-
hez, illetve gondoskodnak a hul-
ladékszállítás zavartalanságáról.
A lakossági fórumon Pálmai Klá-
ra, a körzet képviselője is részt 
vett, ígéretet tett a lakosoknak 
arra, hogy �gyelemmel kíséri a 
munkálatokat, illetve türelmüket 
kérte a kivitelezés idejére.

Az is elhangzott, hogy javasolt 
a tűzifa beszerzéséről idén ha-
marabb gondoskodnia a Köm-
lődi utcában lakóknak. Lakos-
sági kérdésekre válaszolva el-
mondták azt is, hogy az egyik 
ingatlantulajdonos biztosít egy 
kisebb területet a kivitelezők 
munkagépeinek parkolásához, a 
beépítendő anyagokból mindig 

csak annyit szállítanak a mun-
katerületre, amennyivel éppen 
dolgoznak, illetve december 31-
ig biztosan járható lesz még az 
utca.
A teljes körű felújításra a szerző-
dés aláírásától számított 270 nap 
áll rendelkezésre. A beruházás 
értéke közel nettó 461 millió fo-
rint.                                       Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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HERCEGKÚT

Itthon az ősz százszínű táj,
indulj el, és rád talál!



Az évszázad beruházásaként is 
emlegetett atomerőmű-építés 
komoly fellendülést hozhat Pak-
son és a környező megyékben. 
Szervezetek, intézmények, ön-
kormányzatok sokaságát érin-
tő, számos szakterületre kiter-
jedő együttműködés szolgálja 
azt, hogy a régió kivehesse ré-
szét a projektből, és élvezze an-
nak előnyeit.

– Minden nagyberuházás in-
tenzíven használja az adott tér-
ség erőforrásait. Célunk, hogy a 
két új blokk megépítése során ez 
a lehető leghatékonyabban tör-
ténjen, ezért a térségben élőknek 
is lehetőségük van kapcsolódni a 
beruházáshoz – hangsúlyozta dr. 
Becskeházi Attila. A paksi atom-
erőmű kapacitásának fenntartá-
sához kapcsolódó infrastruktúra-
fejlesztésért, innovációért és lo-

kalizációért felelős államtitkár azt 
mondta, együtt dolgoznak Paks 
városával, valamint Baranya, Tol-
na, Somogy, Fejér és Bács-Kiskun 
megyék megyei és települési ön-
kormányzataival. Továbbá tárca-
közi koordinációs testületet ala-
pítottak, amelyben hét miniszté-
rium, és azok háttérintézményei 
vesznek részt. 
Fontos terület és egyben nagy 
kihívás a szakemberképzés, hi-
szen speciális tudással rendelke-
ző szakemberekre lesz szükség. 
Ennek érdekében az államtit-
kárság hét egyetemmel közösen 
oktatási, képzési klasztert ala-
pított, ami az oktatás mellett a 
nukleáris és az energetikai in-
novációra, kutatás-fejlesztésre is 
kiterjed. 
Az infrastruktúra fejlesztése során 
alapelv a fenntarthatóság. – A be-
ruházást kiszolgáló infrastruktú-

ra kiépítése igen összetett feladat. 
Ennek során az a cél, hogy ne ter-
heljük Paksot – részletezte az ál-
lamtitkár. Elmondta, hogy 60 km 
új utat építenek, több mint 330 
km-t felújítanak, fejlesztik a pak-
si kikötőt, a Mezőfalva–Paks vas-
útvonalat, amelynek a városban 
vezető szakasza zajmentes lesz. 
Az új Duna-híd előkészületei jól 
haladnak, hamarosan elindulhat 
a beruházás. – A híd megépülé-
se révén egyéb gazdaságfejlesztési 
projektekbe is be tudjuk kapcsol-
ni Bács-Kiskun megye nyugati ré-
szét és Paks térségét, így nőni fog 
a versenyképességük. 
A beruházásban részt vevő 10-
12 ezer munkavállalót elsősor-
ban Pakson és környékén helye-
zik el. Kalocsán a laktanya át-
alakításával jöhet létre több ezer 
fő elhelyezésére szolgáló szállás-
hely, több kisebb pedig a térség-

ben önkormányzati tulajdonban 
lévő, használaton kívüli épüle-
tek felújításával. Gondoskodni 
kell a dolgozók – beleértve a más 
anyanyelvűek – egészségügyi el-
látásáról, gyermekeik oktatásá-
ról. – Paks II. egy nemzetközi 
együttműködésben megvalósu-
ló beruházás, Európa számos or-
szágából érkeznek majd hozzánk 
beszállítók. Már most is több 
száz orosz munkavállaló dolgo-
zik Pakson – érzékeltette a terület 
fontosságát dr. Becskeházi Attila.
A dolgozók utaztatását elektro-
mos járművekkel szeretnék meg-
oldani. Az e-mobilitási program 
környezetkímélő, akárcsak maga 
a Paks II. projekt, hiszen (mint 
minden atomenergetikai beruhá-
zás) a tiszta energiatermelés szim-
bóluma – emelte ki dr. Becskeházi 
Attila államtitkár.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Atomerőmű

Paks II. – Lehetőség a térség 
fellendülésére
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Folyamatosan bővül a Paks II. projekt 
tájékoztatási eszköztára

A Céggyűrű megtiszteltetés és felelősség

Atomerőmű

Az elmúlt időszak legfontosabb 
eseményeit összefoglaló plaká-
tot juttatott el a beruházás kör-
nyezetében fekvő több mint 
hetven településre a Paks II. 
Atomerőmű Zrt. Mittler István 
kommunikációs igazgató hang-
súlyozta, kulcsfontosságú a tér-
ségben élők tájékoztatása, ezért 
bővítik folyamatosan a lakossá-
gi tájékoztatás eszköztárát.

Folyamatos a munka a Paks II. 
projektben: elkezdődött a felvo-
nulási épületek kivitelezése, és a 
szakemberképzésben is számos 
komoly lépés történt. Többek 
közt e témákkal foglalkozik az a 
tájékoztató plakát, amelyet a tér-
ség településeinek hirdetőtábláin 
olvashatnak az érdeklődők – tájé-
koztatott Mittler István. A Paks II. 
Zrt. kommunikációs igazgatója 
aláhúzta, hogy kulcsfontosságú a 
térségben élők tájékoztatása, ezért 
döntött úgy a Paks II. Zrt., hogy 
tovább bővíti a tájékoztatás felü-
leteit, és egy A/3 méretű plakáton 
is összefoglalja az elmúlt időszak 
legfontosabb történéseit. A Mi új-
ság Paks II.? plakátok a beruhá-
zás környezetében található több 

mint hetven település hirdetőtáb-
láira kerültek ki polgármesteri hi-
vatalokban, művelődési házakban 
és egészségügyi intézményekben. 
– Fontos, hogy az itt élők első kéz-
ből értesülhessenek a projektről – 
emelte ki Mittler István. A társa-
ság kommunikációs igazgatója 
hangsúlyozta, hogy eddig is szé-
les körű volt a tájékoztatás, köz-
vetlenül lakossági fórumokon, 
egyéb eseményeken, a sajtón ke-
resztül, az interaktív mobil ki-
állítás segítségével juttatták el a 
projektet érintő fontos informá-
ciókat a lakossághoz. Ez az esz-

köztár egészült ki a Mi újság Paks 
II.? tájékoztatóval és információs 
sátorral az utóbbi hetekben.
A települések rendelkezésére bo-
csátott tájékoztatóból kiderül, 
hogy elkészült az a transzformá-
torállomás, amely az építési terü-
leten zajló munkálatokhoz szük-
séges villamos energiát biztosítja. 
A Mi újság Paks II.? hasábjain el-
olvasható, hogy az orosz fél is el-
kezdte az elsőként megépítendő 
három épület kivitelezését a fel-
vonulási területen. A két iroda-
épületet, illetve a száz főt befo-
gadó étkezőt a Roszatom tende-

rét elnyert magyar cég, a KÉSZ 
Építő és Szerelő Zrt. építi. Az 
anyag beszámol arról is, hogy a 
Paks II. Zrt. gondoskodik az ál-
lat- és növényvilág megóvásá-
ról az építési munkálatok által 
érintett területen. Mindemel-
lett a szakemberképzés érdeké-
ben is számos jelentős lépést tett 
a vállalat, és hat egyetemmel kö-
tött szerződést, megteremtve a 
lehetőséget arra, hogy a Paks II. 
Akadémia keretében elindulhas-
son az atomerőművi üzemelte-
tési szakmérnök szakirányú to-
vábbképzés.
A Paks II. projektet bemutató 
interaktív kamion már tíz éve 
járja az országot, annak érdeké-
ben, hogy az ismereteket házhoz 
szállítva első kézből nyújtson tá-
jékoztatást – vázolta Mittler Ist-
ván. Hozzátette, hogy egy infor-
mációs sátorral is bővítette esz-
köztárát a Paks II. Zrt. A sátor, 
amelyben minden fontos infor-
máció megtalálható a Paks II. 
projektről, a térséget járta ősszel: 
ott volt Szekszárd, Györköny, 
Paks, Kalocsa és Dunaföldvár 
kulturális rendezvényein.                             

(X)

– A céggyűrű elismerésnek komoly értéke 
van, csak azok kaphatják meg, akik munká-
jukban, hozzáállásukban és emberi kvalitás-
ban is méltóak rá. A gyűrű nemcsak meg-
tiszteltetés, hanem felelősség is, hiszen akik 
megkapják, példaként állnak a kollégáik 
előtt, az előttük lévő akadályokkal elsőként 
kell megküzdeniük a jövőben is – mond-

ta Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. vezérigazgatója a huszonnyolcadik 
alkalommal megtartott céggyűrű ünnepsé-
gen.
Ebben az esztendőben Berkó János, Bog-
nár Barnabás Tibor, Csibi István, Csontos 
Erzsébet, Heimbuch Fülöp, Jobbágy Gyu-
la, Kardos Ádám, Kiss Gábor, Komlósi Éva 

Zsuzsanna, Krancz István, Kugli József, Lu-
kácsné Ledneczki Katalin Mária, Mérges 
György, Mittler József, Neppné Hum Gabri-
ella, Oláh Mária, Otterbein János, Ősz Zol-
tán, Stiener Ádám és Szücs Csaba vehették 
át a cég legrangosabb elismerését.
Az ünnepségen dr. Kovács Antal, a vállalat 
kommunikációs igazgatója mondott pohár-
köszöntőt. Beszédében kiemelte, hogy az el-
múlt negyven évben kialakult értékrend az 
atomerőmű egyik legnagyobb erénye. Arra 
kért mindenkit, hogy adják tovább a �ata-
loknak az elkötelezettséget, és tartsák fenn a 
következő évtizedekben is.
Az ünnepi esten a Budapest Jazz Orchestra 
lépett színpadra, a zenekar Queen slágereket 
adott elő Wolf Kati, Kocsis Tibor és Csordás 
Levente közreműködésével.                     -wph-

Fotó: Paks II. Zrt.
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Portré

Jó napot, mi újság?

Pólya Judit
Évtizedek óta ismerjük egymást, de a köszö-
nésen túl nem szóltunk a másikhoz soha-
sem, amíg Judit egy napon megszólított, és 
a városi olvasmányokról kezdtünk beszél-
getni, és arról, hogy mindketten mennyi-
re szeretünk paksinak lenni. Arra gondol-
tam akkor, hogy megkérdezem alkalomad-
tán, hogyan telnek a napjai, honnan érkezett 
meg a mába. A beszélgetés a paksi édesanya 
és csámpai édesapa emlegetésével kezdődik, 
ami el is indítja bennünk a közös múltidé-
zést: előkerülnek a legendás csámpai, pak-
si családnevek, velük a rokoni kapcsolatok. 
Számomra csak most derül ki, hogy Judit 
lánykori vezetékneve Tóth. Szóval elindulunk 
a Hegyalja utcai házból, ahonnan az öreghe-
gyi �úkkal járt focizni a „sporttal együtt szü-
letett” �atal lány, akit édesanyja egyedül ne-
vel a bátyjával együtt. Abból a házból, ami 
1939 óta a családé. A gyerekek egészen ko-
rán dolgozni kezdenek, hamar megtanul-
ják, hogy csak munkával lehet értéket te-
remteni, eredményeket elérni. Az általános 
iskolás évek után a Vak Bottyános évek kö-
vetkeznek, ám három és fél gimnáziumi év 
után, egy megyei sportversenyen a szekszár-
di NB I.-es kosárlabdacsapat edzője fel�gyel 

rá, így Judit az utolsó fél évet a Garay gim-
náziumban végzi, majd felvételt nyer a szek-
szárdi tanítóképzőbe. Hát igen. Gálosiné ta-
nárnő őrültségnek tartja a szekszárdi átiga-
zolást, ahogyan Szentesi Alajos tanár úr is. És 
itt kerülnek szóba az egykori gimnáziumi osz-
tálytársak, közöttük Oláh Zoltán, akinél elidé-
zünk kicsit, el is érzékenyülünk. A �atal lányt 
három dolog érdekli: a sport, az idegennyelv-
tanulás és a zene. Alapvetően a sport irányít-
ja az életét, amikor a diploma megszerzése 
után Bonyhádon kezd tanítani, miközben át-
igazol az NB II.-be. A �atal tanító – aki soha 
nem gondolta, hogy pedagógus lesz – sze-
ret tanítani. A szekszárdi főiskolás évek alatt 
nem csupán a tanítás volt mértékadó, hanem 
a diáktársai is. Bonyhádon a húszas évei ele-
jén járó �atal – kosárlabdaedzőként – ko-
moly sikereket ér el csapatával a diákolimpi-
án. Aztán jönnek a nagykanizsai évek – mi-
közben Szombathelyen elvégzi az orosztanár 
szakot –, majd az 1984-es év, amikor sportsé-
rülései miatt abbahagyja a versenysportot. És 
ekkor következik újra Paks, a legendás hírű 
új iskolába, az egykori ESZI-be kerül, ahol a 
daliás időkben van lehetősége egészen �ata-
lon – huszonhat évesen – kialakítani, meg-

határozni a tantárgyához szükséges oktatási 
anyagokat – egy fantasztikus testület tagja-
ként. Az időközben angol szakra átigazolt ta-
nár a kezdetek óta az ESZI tanára – a mai na-
pig. S mit csinálsz ma délután? – kérdezem. 
Elgondolkodva válaszolja, hogy ír egy jel-
lemzést angolul, és talán jut idő a fahordás-
ra is. Hát, igen, aki a nagyszülők, egy végtele-
nül jó természetű és okos �útestvér, egy szor-
galmas, gondoskodó édesanya mellett tanulja 
az életet, az megtanul ragaszkodni is az értel-
mes élethez. Akire az uszálykormányos nagy-
papa és a vele együtt hajózó nagymama vi-
gyáz nyaranta, s az uszályon nevelkedő csir-
kékből és az ott termő zöldségekből készül a 
vasárnapi húsleves, az tudja, hogy mi a sze-
retet. Aki a Luxemburg és a Szabad Európa 
rádió rövidhullámú adásain csiszolgatja a ze-
nei ízlését, az tud válogatni és választani az 
igényes zenék tekintetében. Aki �atalon kezdi 
megtanulni a sport szabályait, az megtanulja, 
hogy az eredmények eléréséhez nem spórolha-
tó meg a szorgalom. Szóval, adott egy (angol)
tanár, aki semmit nem változtatna a múltján. 
Aki szép ívet rajzolt az emberi tájakba, hi-
szen sok barátja van. Akivel, remélem, még 
sokat beszélgethetek.                            Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc

 Paksi Hírnök, 2019. október 25. n 9



Mozaik

Tárgy/
történet

Valahogy mindig is így képzeltem el az 
Interpretatio Romana-t: Ül az asztal mel-
lett egy harsány római tábornok, vele szem-
ben egy bús kedvű pasas. Harsány nevetés-
sel megszólal a római:
– Na, drága barátom, hát ne búslakodj, lásd, 
én csak azért foglaltam el városod, hogy ki-
menthessem néped a barbárság és terroriz-
mus fekélyéből. Kultúrát hozunk Neked! Ed-
dig harcoltunk egymással, de ím, hogy legyőz-
telek, mi értelme haragudnunk egymásra? 
Ürítsünk együtt egy kupa bort az Istenekre!
– Hmm, ha már iszunk az istenekre, áruld 
el nekem: hogy hívják a városod főistenét? 
Micsoda? Mit mondasz? Aprazixnavilux? 
Hát ezt ki se lehet mondani tisztességesen… 
igyunk erre is egy kupa bort!
– Na most már áruld el nekem, mit csinál a 
Te istened? Hogy mi? Mennydörög haragjá-
ban? Az egész mindenség felett uralkodik? 
Ne viccelj velem, hát akkor pont olyan, mint 
a miénk: Jupiter. Tudod, a villámokat dobá-
ló... Te �gyelj, nem lehet az, hogy mi ugyan-
azt az istent imádjuk? Ugye, hogy valószí-
nű? De hiszen akkor mi testvérek vagyunk! 
Mondd csak még egyszer, hogy hívják? Ehh, 
ezt én nem tudom kimondani. Nevezzük in-
kább csak Jupiternek. De várj, Jupiter Rómá-
ban székel… hogy is hívják ezt a porfészket? 

Doliche? Hát legyen akkor az istened neve Ju-
piter Dolichenus!
A fenti beszélgetés a képzelet szüleménye, de 
az biztos, hogy Róma egy-egy ellenséges te-
rület elfoglalása után az első tennivalói közé 
sorolta azt, hogy a terület isteneit beolvasz-
sza a római istenvilágba. Az ókori történetíró, 
Tacitus szavával élve, ez volt az Interpretatio 
Romana. Ennek köszönhetően rengeteg ide-
gen eredetű isten tisztelete honosodott meg a 
római tartományokban, így Pannoniában is. 
Ezek közé sorolható a képen látható, Ozirisz 
szobrocska is. Ozirisz egyiptomi eredetű, az 
ottani hagyományok szerint a túlvilág istene. 
Hogy került akkor ilyen messzire? A kultuszt 

valószínűleg a szíriai háborúkban részt vevő 
és onnan hazatérő katonák honosították meg 
nálunk, majd tovább ápolták az egyiptomi, 
szíriai és egyéb kereskedők, kézművesek, be-
vándorlók. Az egyiptomi eredetű kultuszok-
nak később olyan sok követője akadt, hogy 
Ozirisz feleségének, Ízisznek Szombathelyen 
egy hatalmas templomot is emeltek. A kele-
ti tartományokból származó vallások terjedé-
sének okaként Tóth István, az egyik legneve-
sebb magyar vallástörténész a keleti eredetű 
lakosság-elemek nagyobb csoportokban való 
jelenlétét, a kor ellentmondásos gazdasági és 
társadalmi helyzetét és a keleti kultuszok által 
hirdetett túlvilág-kép iránti igény megnöve-
kedését nevezi meg. Lussoniumban is bizo-
nyosan a népszerű istenségek közé tartozott 
Ozirisz, de szentély nyomait – ami a kultusz 
szervezett formájára utalna – nem találtak a 
régészek a Dunakömlődi Sánchegyen. 
A keleti istenek népszerűsége a szíriai erede-
tű Severus dinasztia uralkodása alatt volt a 
legmagasabban, a 3. század közepétől, a di-
nasztia bukása után azonban a korszak za-
varos viszonyai között gyorsabban tűntek 
el az egyiptomi eredetű kultuszok nyomai, 
mint ahogy annak idején felbukkantak Pan-
noniában.                                                          

Szabó Antal

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Az eltűnt városkép nyomában
Mozaik

Paks az én városom

Egyszer megkérdezte Büttl Cilit 
egy néni – gyönyörű rózsalugasa 
volt, koszorúkat, csokrokat készí-
tett –, hogy mi akar lenni, ő pedig 
rávágta, hogy virággyáros. Las-
san húsz éve vezeti virágüzletét. 
– Örömmel tölt el, hogy már sok-
szor készítettem dekorációt városi 
rendezvényekre, az én csokraim-
mal köszöntötték a díjazottakat – 
emelte ki. Arról is beszélt, hogy 

– Szeretem a Keskeny utca kör-
nyékét, gyakran éjszakába nyú-
lóan szánkóztunk a hatalmas kö-
veken – idézte egyik emlékét Ho-
rányi György, akinek az 1700-as 
évekig visszamenőleg vannak 
paksi gyökerei. – Konzervipari 
szakmunkásnak tanultam Nagy-
kőrösön, azokat az éveket Paks 
nélküli böjtnek hívtam. Azóta itt 
élek, s bár a fél világot bejártam, 

csaknem negyvenöt éve lakik a 
Szent István téren amit egykor 
Marx térnek hívtak, ott volt ré-
gen a városközpont a rendőrség-
gel, a tanácsházával, a mozival és 
a szülőotthonnal. – Régen, ami-
kor a szüleimmel hazaértünk a 
külföldi utazásainkról, mindig 
megnyomta az apukám a du-
dát a Paks táblánál. Ez nagyon 
szép emlék számomra – emelte 
ki. Azt is elmondta, hogy az idő-
sebbik �a járműmérnök, a ki-
sebbik gépészmérnöknek tanul. 
– Ők is mindig szívesen jönnek 
haza, visszahúzza őket a szívük. 
Én azért szeretek itt élni, mert 
mindenki ismer, kedvesen szó-
lítanak meg, itt érzem magam 
otthon – zárta gondolatait Büttl 
Cili.

izgalmas életem minden mozza-
nata Pakshoz kötődik, amellyel 
együtt nőttem fel. Nagyon szere-
tem a piacteret, minden pénteken 
megyek bevásárolni, vár a tejes-
asszony, a méztermelő, a manga-
licás, kedves mosolyok, köszön-
tések. Nekem ez Paks – húzta alá. 
– Nagykőrösről hazatérve beirat-
koztam a gimnáziumba, Gálosi 
tanár úr a színjátszókör, irodalmi 
szakkör tagjai közé fogadott. At-
titűdjei, instrukciói, a Pető� utcai 
kultúrház színpada olyan élményt 
adtak, amik feledtették munkás 
napjaimat. Cetliköltőnek hívnak, 
mert ha van egy gondolatom, le-
írom, majd félreteszem. Több ver-
ses- és egy mesekötetem jelent 
már meg – mondta.  

Sólya E.

Gosztonyi János volt az egykori paksi járá-
si szülőotthon épületének a tervezője és épí-
tésvezetője, amellyel egy kétszintes modern, 
erkélyes-előkertes polgárházat teremtett a 
paksi óvárosban. A sátortetővel ugyan alkal-
mazkodott környezetéhez, de a lépcsőház 
hozzátapasztott félhengere, meg az álló, fek-
vő és osztott ablakok játéka egyértelműen a 
Bauhaus stílust idézte.

1936 novemberét írtuk, amikor Pakson a Kos-
suth Lajos utcában megnyílt dr. Resch Béla 
szülész-nőgyógyász szakorvos, volt állami bá-
baképző intézeti tanársegéd új egészségügyi 
magánműintézete. Az előkészítő és a műtőte-
rem belső berendezése messze túllépett a kis-
városi kereteken, a műszerek a legmoderneb-
bek voltak, az északkeleti fal üvegből készült. 
A betegszobák berendezése megfelelt a higié-
nia összes követelményének, világosak, tága-
sak voltak, a különszobákból egy-egy ajtó nyílt 
a virágos erkélyre. Volt a betegszobákban rá-
dió, a különszobákban a betegágyakhoz kap-
csolható telefon is, továbbá vízvezeték, ételfel-
vonó, villanyvilágítás, jelzőcsengő, fafűtéses 
cserépkályhák, kandallók. Állandóan készen-
létben állt egy betegszállító autó is. „Teljes el-
ismeréssel kell adóznunk a �atal ambiciózus 
orvosnak, kinek vállalkozásából a gyógyulást 
keresők egy gyönyörű, modern, a higiénia kö-
vetelményének mindenben megfelelő, meg-
bízható gyógyintézethez jutottak, Paks pedig 

egy impozáns épülettel gazdagodott” – írták a 
Tolnamegyei Újság 1936. november 14-i szá-
mában. A háborús években akadozott az in-
tézmény működése, de a tulajdonos egyéves 
kötelező frontszolgálatáta után, 1943-ban új-
ranyitotta. A megye legjobban felszerelt szü-
lőotthonának sebészeti osztályán dr. Pongrácz 
Sándor sebész szakorvos közreműködésével 
1950-ig kisebb műtéteket is elvégeztek. A vi-
lágháború után még néhány évig Resch Béla 

irányította az otthont, majd az államosítás 
után dr. Tóthegyi József szülész-nőgyász főor-
vosra bízták vezetését. Őt a főorvosi székben 
1962-ben dr. Csók Sándor váltotta. A befoga-
dóképesség és a színvonal fokozatos emelésé-
vel évtizedeken át működött járási szülőott-
honként az intézmény, udvarán állomásozott 
a járási mentőszolgálat. A szülőotthont 1979-
ben országos rendelkezés szüntette  meg.       

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Fotók: TelePaks
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Mozaik

A dióról
Városi olvasmányok
Lassan kerülnek a helyükre az 
Arany János utcai ház kertjé-
ben a kerti út kövei. A betontég-
lák kirajzolta, még befejezetlen 
út vezeti a szememet az októbe-
ri melegben a kerítésig, onnan át 
a Duna kis kanyarulatáig, majd 
vissza, egészen a diófáig. Kosárba 
szedegetem a földre hullt szeme-
ket, és megállapítom: nagy kincs 
idén a dió. Langyos déli szél fúj, 
s ahogy válogatom a szemeket, 
amit majd édesapámék segítenek 
megtörni, arra gondolok, hogy 
kétféle ember van.
Az egyik, aki lehajol a dióért, 
akkor is, ha válogatni kell, ha 
egy ideig nem tudja lemosni a 
kezéről a nyomát. A másik, aki 
nem hajol le érte: mert lemond 
róla, megveszi, kerül, amibe ke-
rül. De nem véletlenül kétfajta 
az ember. Hiszen kétféle példát 
lát. Az ősöket vállaló, tisztelő, a 
nemzetet, a közös érdekeket és 
értékeket szem előtt tartót és a 
felszínes, formális, formálisan 
tisztelgő képmutatót, az egyé-
ni érdekeket szem előtt tartót. 
A dolgos, csendes, természetet 
tisztelőt és a nagyhangú, okos-
kodó, mindenből hasznot húzó 
érdekérvényesítőt. Szent István-
ban és intelmeiben, Mária Te-
réziában és Klebelsberg Kunó-
ban a haladást, 1956 eszméiben 
az okos és őszinte bátorságot lá-
tót, és a sunyi, a küzdelmet gyá-
vaságból, tunyaságból megta-
gadót. Hosszan sorolhatnám. S 
ha már ’56-nál tartunk. Akarjuk 
megérteni 1956 eszmeiségét, tit-
kát! Azt, ahogy akkor rövid idő 
alatt, órák alatt hatalmasat nőtt 
a nemzet. Váratlanul, félelmetes 
gyorsasággal vált az addig tőle 
idegen eszme végrehajtóinak vélt 
tömeg – magyarrá. Kimondták, 
hogy: elég! A nép nem bírta to-
vább. A nép nem akart tovább 
hamis célokat szolgálni, idegen 
szokások szerint élni… Akarjuk 
tudni ennek a forradalomnak a 
mélységeit, ami a mai eszünk-

cúvá formálható, a népgazdasá-
gi ágazatok tervszerű egyensúlya 
megteremthető, a kommunista 
mozgalom nemzeti sajátosságo-
kat is mutathat, valamint hogy 
az államvezetés demokratizálha-
tó és a nép szolgálatába állítha-
tó… A sztálinista, rákosista dik-
tatúra elleni küzdelemben, tün-
tetések és harcok során mintegy 
két és fél ezer személy vesztet-
te életét. A bukást követő meg-
torlások során mintegy 22 ezer 
embert ítéltek börtönbüntetés-
re, 229-et halálra. A kivégzettek 
között volt Nagy Imre minisz-
terelnök is. 220 ezren külföldre 
távoztak, sokan a megtorlások 
elől. A forradalom, bukása elle-
nére is vízválasztónak bizonyult 
Magyarország II. világháború 
utáni történelmében. A magya-
rok többségét arra döbbentet-
te rá, hogy nem számíthatnak a 
nyugat segítségére, a szovjet ve-
zetést pedig arra, hogy a stabi-
litás érdekében növelniük kell 
Magyarország belső mozgássza-
badságát – olvashattunk mind-
ezekről az elmúlt harminc év-
ben… Ülök a terasz kövén, kö-
zel a diófához, s arra gondolok, 
hogy számomra 1956-nak ket-
tős üzenete van. Az egyik az, 
hogy a dolgunkat gyávaság és 
megalkuvás nélkül kell tennünk, 
ha nemzeti alapértékeink, a füg-
getlenségünk, a szabadságunk, 
a kultúránk, a hagyománya-
ink forognak veszélyben. Meg-
kerülhetetlen a felelősségünk. 
Megkerülhetetlen a vállalásunk. 
Egymás tekintetében is. Az élet 
tekintetében is. Szóval, le kell 
hajolni minden szem lehullott 
dióért. Aztán gondosan kivá-
logatni az egészségeseket. Igen. 
Tudni kell válogatni és válasz-
tani. Tudni kell takarékoskodni 
szavainkkal és tervezni cseleke-
deteinkkel. Akkor kell félre ten-
ni, amikor (még) van miből. A 
nincsből (már) nem lehet.

Tell Edit

kel szinte felfoghatatlan, megfejt-
hetetlen! Akarjuk érezni és ér-
teni minden indulatát, lelki tar-
talmát! Érteni a nyelvét, a közös 
nyelvet. Azt az anyanyelvet, ami a 
forradalmárok közös nyelve volt, 
ami az elmúlt ezer évben nem-
zetté tett egy közösséget. 1956 je-
lentőségét nem lehet túlértékelni, 
hiszen az utolsó olyan történelmi 
esemény volt a nemzet életében, 
amely megrendítő példákkal 
szolgált az emberi önzetlenség-
re, kitartásra és példamutatásra. 
Amikor az emberek nem mér-
legeltek, nem nézték: megéri-e? 
Kitüntetnek-e azért, amit teszek? 
Megbüntetnek, bebörtönöznek, 
felakasztanak érte? Tették, amit 

az eszük parancsolt, amit a szí-
vük diktált, amit a nemzet önbe-
csülése követelt. Mentették a ha-
zát, védték maradék értékeinket. 
Még akkor is, amikor már nyil-
vánvaló volt az orosz túlerő, mi-
kor már minden veszni látszott. 
Olyan példát mutattak a diákok, 
az i�úmunkások, az átállt kato-
nák, kommunisták és nem kom-
munisták, amely sohasem halvá-
nyul el történelmünkben. Kima-
gasló példával járt elöl Nagy Imre 
mártír miniszterelnök, a kom-
munista csúcsvezetők egyetlen 
őszintén reformelkötelezett tag-
ja, aki 1953-tól rendíthetetlenül 
hitt abban, hogy a kommuniz-
mus megreformálható, emberar-

Fotó: magánarchívum

„Nézek utána az elszalasztott időnek, amiben nem tudtam szerep-
lő lenni, vagy ha az voltam, nem úgy, ahogy akartam.” 

Csengey Dénes
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Három érem a maratoni világbajnokságról
Kiválóan szerepeltek az Atom-
erőmű SE versenyzői a kínai 
Shaoxingban rendezett kajak-
kenu maraton világbajnoksá-
gon. A magyar válogatottban 
négy paksi versenyző is helyett 
kapott, Kiszli Vanda és Pupp 
Noémi kajakban, Kollár Kris-
tóf és Hodován Dávid kenuban 
szálltak vízre.

Már az első nap megadta az alap-
hangot, Kiszli Vanda nagy csatá-
ban győzött a vb-n először meg-
rendezett felnőtt női kajak egye-
sek rövidkörös versenyében. Az 
i�úsági fér� kenu egyesek döntő-
jében Kollár Kristóf a második he-
lyen ért célba. A második napon 
is rajthoz állt ASE-hajó, az i�úsá-
gi fér� kenu kettesek versenyében 
Kollár Kristóf és Hodován Dá-
vid az ötödik helyen értek célba.                                                                                        
A rövidkörös verseny után a 
klasszikus, hosszabb távon is 

Kiszli Vanda győzött a kajak egye-
sek versenyében, elsőként haladt 
át a célfotón, így megvédte világ-
bajnoki címét. A kiélezett küzde-
lemben Vanda az utolsó futósza-
kaszt követően tudta megelőzni 
Czéllai-Vörös Zsó�át. Az utolsó 
napon a női kajak párosok küz-
delmében Kiszli Vanda a síkvízi 
versenyekről átrándult Pupp No-
émival indult, és végül az ötödik 
helyet szerezték meg.                     
A második aranya után a követ-
kező nyilatkozat jelent meg Kiszli 
Vandától a kajak-kenu szövet-
ség  hivatalos honlapján: – Na-
gyon nehéz verseny volt, nagyon 
erősek és gyorsak voltak a lányok, 
akárcsak a rövidkörös verseny-
ben. Azt hittem, nem tudom befe-
jezni a döntőt, úgy lüktetett a ke-
zem a végén, de azt mondogattam 
magamnak, hogy meg tudom csi-
nálni. Tudtam, hogy Zsó� nagyon 
gyors, hiszen együtt edzünk. Ta-

valy is én nyertem a világbajnok-
ságot, szóval mindenki engem 
akart megverni, ezért is vagyok 
ennyire boldog.
Az ase.hu honlapon olvasható az 
ezüstérmes Kollár Kristóf  összeg-
zése: – Nem éppen életem legsze-
rencsésebb versenye volt ez a vi-

lágbajnokság. Végig sikerült kö-
vetnem a taktikámat, de amikor a 
meccsre került volna a sor, túl kö-
zel kerültem a parthoz, leért a la-
pátom és beborultam. Ennek elle-
nére örülök, hogy még így is sike-
rült második helyen beérnem, bár 
kicsit hiányérzetem van.              -kj-

Fotó: kajakkenusport.hu
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Bronzérmes lett 
Cirjenics Miklós

Jól futott a Paksi SE

T E M 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, 
Noszkóné Sz. Eszter
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

З А Х О Р О Н Е Н И Е
Демонстрационный зал: г. Пакш, ул. 
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.), 
площадь “Сентхаромшаг” (Szenthá-
romság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса: 
Аранка Вагнер (Wágner Aranka), 
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)

A közelmúltban is szép paksi si-
kerek születtek az ország külön-
böző pontjain rendezett tájéko-
zódási futóversenyeken. A Paksi 
SE sportolói indultak a gödöllői 
Eötvös Lóránd Emlékversenyen, 
amely már a rövidtávú országos 
bajnokságra való felkészülés je-
gyében zajlott. A zöld-fehér klub 
tájfutói közül az F40-es korosz-
tályban Gábor József második, 
míg lánya, Gábor Zsó�a N12-
ben harmadik helyezést ért el, 
váltóban a Gábor József, Gábor 
Zsó�a, Gábor Anita trió a nyol-
cadik helyen zárt. Ezt követően 
az év egyik legrangosabb meg-
mérettetése, a Hungária Kupa 
következett, Mórahalom térsé-
géből összesen négy érmet hoz-
tak el a PSE versenyzői. – Ti-
zenhat paksi tájfutó részvételé-
vel zajlott az ötnapos kupa. Két 
normál távú, két középtávú és 
egy rövidtávú versenyt kellett 
teljesíteniük a versenyzőknek. 
Az utolsó nap vadászrajt jelle-
gű volt, ahol az indulókat any-
nyival később rajtoltatják, mint 
amennyi idővel korábban lema-
radtak az első helyezettől. Vé-
gül N35-ben Gábor Anita első, 
F35-ben Gábor József második 
lett, míg szintén ugyanebben a 
kategóriában jómagam harma-
dik helyen értem célba, de Ko-
vács Karina is bronzéremmel 
zárt N18-ban. Érdemes még Lé-
nárt Viktóriát is megemlíteni, aki 
szintén N18-ban indult, az utol-
só nap lecsúszott a dobogóról, 

végül negyedikként zárt – ösz-
szegzett Kiss Gábor vezetőedző. 
A versenynaptárban szeptem-
ber végén a Kalocsa Kupa kö-
vetkezett, ahonnan szintén négy 
érmet hoztak haza a zöld-fe-
hér klub sportolói, Gábor Ani-
ta arany-, Hahn Máriusz és Sa-
rok Csongor ezüst-, míg Hahn 
Bercel bronzéremmel zárt. Az 
országos rövidtávú egyéni és vál-
tóbajnokságot Kaposváron ren-
dezték. A közel ezerötszáz in-
dulóból a huszonnégy tagú 
paksi küldöttségből tizenhatan 
a döntőbe verekedték magu-
kat a különböző korosztályok-
ban. – A �nálékat az árkádos, 
sétálóutcás, sokszor zegzugos, 
parkolókkal tarkított óváros-
ban bonyolították le. A rajtolás 
kategóriákon belül percenként 
történt. A selejtező futamokban 
szerzett időeredmények alapján 
fordított sorrendben történt a 
rajtolás, így az eredmények ala-
kulását tekintve végig izgalmas 
volt a verseny – mondta a veze-
tőedző. A döntőben Kiss Gábor 
F35-ben bajnoki címet szerzett, 
Gábor József ugyanebben a ka-
tegóriában bronzérmes lett, Gá-
bor Anita pedig N35-ben a ha-
todik helyen ért célba. A kétna-
pos verseny második napján a 
Kaposvári Egyetem campusá-
nak területén zajlott a rövidtá-
vú váltóverseny, amelyben egy 
tizenhatodik és egy tizennegye-
dik helyet szereztek a Paksi SE 
versenyzői.                   Faller Gábor

A harmadik helyet szerezte meg 
Cirjenics Miklós, az Atomerőmű 
SE versenyzője a 100 kg-os súly-
csoportban a Brazíliában meg-
rendezett dzsúdó Grand Slam vi-
adalon. Kézsérülése miatt hosz-
szú ideig nem tudott versenyezni, 
de nyár eleje óta újra harcba in-
dult az olimpiai részvételért. A GS 
bronzéremért 500 pontot ka-
pott, jelenleg 20. a világranglis-
tán. Brazíliából való hazatéré-
se után a következő hónapok 
feladatairól elmondta, hogy az 
Abu Dhabi Grand Slamre men-
nek október utolsó hétvégéjén, 
de a verseny után nem jönnek 
haza, mennek tovább Ausztráli-
ába. – Perthben november har-
madikán lesz az Oceania Open, 
ami grand prix pontokat ad. Ez-
után hazajövünk, és itthon foly-
tatjuk a munkát. November vége 
felé utazunk Bor Barnával Japán-
ba, 22-én Oszakában rendeznek 

Grand Slam versenyt, ami után 
átmegyünk egy másik város-
ba edzőtáborozni. Japánból uta-
zunk át a december tizenkette-
dikén, Quingdaoban sorra kerü-
lő Masters viadalra. Erre az évre 
ez a négy verseny van még vissza, 
karácsonykor szusszanunk egy 
kicsit, januárban pedig küzdelmi 
edzőtáborral kezdünk – összeg-
zett Cirjenics Miklós. Hozzátette: 
– Ahhoz képest, hogy a sérülés 
után milyen eredmények és pon-
tok jöttek az elmúlt hónapokban, 
azt mondhatom, nem rossz. Hét 
versenyen két érem és két pont-
szerző hely. Nyilván, a teljesítmé-
nyemmel nem vagyok elégedett – 
melyik sportoló elégedett? –, van 
min javítani, csiszolni. Ha így tud-
nék a 2020 májusig hátralévő 14-
15 versenyen szerepelni, akkor 
nem lenne gond az olimpiai kva-
li�káció – húzta alá.

-joko-

Fotó: judoinfo.hu
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Kilencedik helyről folytatja a Paksi FC

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

Sport

Egy győzelem és egy vereség a 
Paksi FC OTP Bank Ligában sze-
replő labdarúgócsapatának mér-
lege a legutóbbi két bajnoki mér-
kőzésen. A zöld-fehérek októ-
ber elején a tavaly még NB II.-es 
Kaposvárt fogadták, és hátrány-
ból fordítva végül 2:1-es si-
kert arattak. A PFC gólszerzői 
Remili és Windecker voltak. A 
válogatottszünet után legutóbb 
Felcsútra látogatott Szivics 
Tomiszlav alakulata, a Puskás 
stadionban gólgazdag meccsen 
4:2-re kikapott a paksi gár-
da. Az összecsapáson a vendé-
gek közül Könyves és Papp ta-

lált be a rivális kapujába, míg 
Fejest kiállította a játékvezető. 
– Jól kezdtük a meccset, majd 
a semmiből kaptunk két gólt 
úgy, hogy addig ellenfelünknek 
helyzete sem volt. Az öltözőben 
épp arról beszélgettünk, hogy 
3-2-nél ismét kezdtük úgy érez-
ni, jók lehetünk még, majd jött 
a kiállítás és az újabb hazai ta-
lálat, ami megpecsételte a hely-
zetünket. A jövőben koncentrá-
cióban és akaratban kell nagyot 
előrelépnünk – olvasható Szabó 
János nyilatkozata a klub hivata-
los honlapján. A Paksi FC kilenc 
fordulót követően tíz ponttal ki-

lencedik a tabellán. A követke-
ző fordulóban újra hazai meccs 
következik, október 26-án a Di-
ósgyőri VTK látogat a Fehérvári 

úti stadionba. Ezután november 
2-án Debrecenben vendégszere-
pel a PFC.                          

Faller Gábor

Fotó: paksifc.hu

Irodarendszer 
Pakson a Tescoval 

szemben kiadó. 
250 m2, korszerű, 
konyhával, vizes-

blokkal, struk-
turált hálózattal. 

Telefon: 
+36 20 574 4119

Gépészmérnök kol-
légákat keresünk ter-
vezői és konstruktőri 
pozíciókba. A paksi 

és Paks környéki, vala-
mint a Solid Edge ta-
pasztalattal rendelke-

zőket előnyben 
részesítjük. 
Jelentkezés: 

allas@robolution.eu 
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