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Közélet

Megemlékezés a nemzeti 
összetartozás napján
– Száz éve, hogy aláírták a tria- 
noni békediktátumot. Azt a 
szerződést, melyben sosem je-
lent meg a két fél egyenlősé-
ge, hiszen a magyar javasla-
tok �gyelembevétele nélkül, 
pusztán a nagyhatalmak aka-
ratának megfelelő szöveg elfo-
gadását kényszerítették az ak-
kori Magyarország képviselői-
re – ezzel a gondolattal kezdte 
beszédét Szabó Péter polgár-
mester a június 4-i megemlé-
kezésen, jelképesen abban az 
órában és percben – 16.32-
kor – amikor 1920-ban aláír-
ták a felek a békediktátumot. 
– Elveszítettük alapvető társa-
dalmi, gazdasági, közlekedé-
si struktúránkat. Olyan veszte-
séget mértek ránk, mely a vi-
lágtörténelemben a mai napig 
is szinte egyedülálló. A területi 
és gazdasági veszteségek mel-
lett az etnikai problémákkal is 

meg kellett küzdeni, hiszen a 
saját hazájukban idegenné váló 
magyaroknak rengeteg nehéz-
séggel, hazugsággal, nem egy-
szer erőszakkal is szembe kel-
lett nézniük – fogalmazott.
Kiemelte: Minden nehézség, 
fájdalom, belső politikai zűr-
zavar ellenére, az 1920-as évek 
közepétől kezdett magához 
térni a megcsonkított Magyar-
ország, aminek egyik alapja az 
összefogás és a lelkierő moz-
gósítása volt. S bár elvett te-
rületeinket nem sikerült visz-
szaszereznünk, a tudat és a hit 
megmaradt, hogy nemzetünk 
nyelvi, kulturális, szellemi és 
lelki összetartozását senki és 
semmi nem veheti el tőlünk. 
– Bár egyesek sokat tettek, és 
még ma is tesznek azért itthon 
és külföldön, hogy a nemzeti 
összetartozásnak a tudatát ki-
vegyék a magyar emberek szí-

véből. Elég csak a 2004-es ket-
tős állampolgárságról szóló 
népszavazásra gondolni, ahol 

az itthoni baloldal valójában 
megtagadta a határainkon túl 
élő magyarokat. De a vesztesek 
gondolkodása helyett, az ösz-
szefogás ereje 2010-től új kor-
szakot indított a nemzet újra-
egyesítésében, a nemzeti ösz-
szetartozás megélésében. Ha 
szívünkben el nem is fogad-
juk, de eszünkkel tudjuk, hogy 
a trianoni határok nem lesz-
nek visszaállíthatók – mond-
ta Szabó Péter, majd feltette a 
kérdést: A mérhetetlen veszte-
ség ellenére mégis mi az, ami-
vel többek lettünk és lehetünk 
Trianon kapcsán?
– Először is azzal a tapasztalat-
tal, hogy mindig legyünk ébe-
rek és bátrak. Mert a nagyha-
talmak ma is szívesen tekinte-
nek ránk úgy, mint akiket önző 
gazdasági érdekeik szerint ki 
lehet használni. Ezért nemze-
ti önfeladásnak is felfogható 
a hazai baloldal „merjünk ki-
csik lenni” politikája. Éppen 
tíz éve tapasztalhatjuk, hogy 
éber bölcsességgel, bátor ki-
állással képesek lehetünk újra 
és újra megvédeni magunkat, 
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A június 4-i városi megemlékezés után 
emlékművet avattak a Táncsics parkban. 
Az emlékművet Hunyadi László álmod-
ta meg, a megvalósítást az önkormányzat 
segítette. Hunyadi László elmondta, hogy 
az elmúlt húsz évben az általa alapított 
motoros baráti társasággal (MOBAK) 
bejárták Közép-Európa országait, igye-
keztek segíteni a nehéz sorban élő em-
bereknek, közben megtapasztalták, hogy 
a határon túli magyaroknak milyen erős 
a magyarságtudatuk. Az emlékművön az 
Ismerős arcok zenekar, Fenyők című da-
lából idéznek (Ameddig azok döntik / Mi 
ültetjük addig a fenyőt), számukra a ze-
nekar munkássága példamutató, nagy 
hatást gyakorol az emberekre. A feke-
te svéd gránitból készített emléktáblát a 
hatvannégy vármegyét jelképező kövek 
fogják körbe, a faragás a jánoshalmai Ár-
pás László munkája. – Trianon tragédiája 
megváltoztathatatlan, de az elmúlt évti-
zedben a kormány komoly lépéseket tett 
annak érdekében, hogy egyesítse a nem-
zetet, amelyet száz évvel ezelőtt a béke-

diktátum szétszakított. Ezt mutatja az is, 
hogy eddig 1,1 millió, határon túli ma-
gyar kapta meg az állampolgárságot sza-

vazati joggal. Június 4-én Trianon tragé-
diájára emlékezünk, de mellette immár 
a nemzeti összetartozás napja, a nem-
zet egyesítésének ünnepe – mondta Süli 
János miniszter az emlékműavatás után 
újságíróknak. Arról is beszélt, hogy sok 
helyen állítottak emlékművet az ország-
ban, és az emlékműavatások folytatód-
nak a járványhelyzet megszűnése után. 
Kiemelte, hogy felemelő érzés volt hall-
gatni a városháza előtt tartott megemlé-
kezésen Szabó Péter polgármester beszé-
dét, valamint az elhangzott verset, dalo-
kat. – Mindent meg kell tennünk azért, 
hogy úgy rendezzük a sorsunkat Európá-
ban, hogy soha ne tekinthessenek alacso-
nyabb rendűnek másoknál. Ezt száz év-
vel ezelőtt megtették, és újra megteszik, 
ha nem �gyelünk oda – húzta alá Süli Já-
nos, hozzátéve: Mindig törvényes kere-
tek között kívánjuk megvédeni az érde-
keinket, most azért is dolgozunk, hogy 
az Európai Unióban is ismerjék el a ki-
sebbségek jogait.                                      -kgy-

KözéletKözélet

nemzeti érdekeinket. Aztán 
azzal is, hogy kiélezett helyze-
tekben, kritikus időkben meg-
tanultunk összefogni és fe-
gyelmezettek lenni. Mindezt 
megerősíti az elmúlt hónapok 
tapasztalata is. Fegyelemmel, 
türelemmel, józan elfogadás-
sal és áldozatos összefogás-
sal részben túl vagyunk az el-
múlt évtizedek legkritikusabb 
időszakán. Köszönöm újra 
minden paksi embernek, amit 

munkájával, szolgálatával, tü-
relmével tett azért, hogy vá-
rosunk működőképes és biz-
tonságos tudott maradni eb-
ben a nehéz időszakban is. 
Harmadszor pedig azzal a fe-
lelősséggel is többek vagyunk, 
mely az emlékezés kötelességét 
rója ránk – összegzett a pol-
gármester.
– Évről évre emlékeznünk és 
emlékeztetnünk kell önma-
gunkat a trianoni veszteségre. 

Kötelességünk átadni a ténye-
ket és az igazságot minden fel-
növekvő, ránk bízott nemzedék 
számára ugyanúgy, mint a lel-
ket is, a remény, az összefogás 
és az országhatárokon átíve-
lő nemzeti összetartozás erőt 
és büszkeséget adó lelkét – zár-
ta beszédét Szabó Péter polgár-
mester.
Az emlékműsorban közremű-
ködött Weller P. Hanna (Áp-
rily Lajos: Tetőn), Kovács Aliz 

(Varga Miklós: Európa), Szabó 
Dávid (Ismerős Arcok: Nélkü-
led), Tábori Emese (Oláh Ibo-
lya: Magyarország) és a PistiEst 
zenekar tagjai (PistiEst: Örök-
ségünk). A nemzeti összetar-
tozás napja alkalmából tartott 
rendezvényt a Tömbbelső kon-
certek hétről hétre elnevezésű 
programsorozat keretében tar-
tották meg a városháza előt-
ti téren. 

Kohl Gyöngyi
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Újra nyitva a Tourist Info iroda

Újra megnyitották a turisztikai információs 
irodát, jelentette be Szabó Péter, Paks pol-
gármestere sajtótájékoztatón, amit Galazek 
Viktória irodavezetővel és dr. Hanol Já-
nos csoportvezetővel tartottak. Szabó Péter 
az előzményekről elmondta, hogy a 2015 
szeptemberében megnyitott turisztikai in-
formációs irodát, mely az Agricum terme-
lői termékek boltjával közösen működött 
a Szent István téren, az üzlet bezárása mi-
att el kellett költöztetni. Az önkormányzat 
a Bazársoron megvásárolt három üzlethe-
lyiséget, felújítás után ott lesz a Tourist Info 
iroda végleges helye, addig ideiglenesen a 
Szent István tér 14/C. szám alatt (a Bazár-
sorral szemben) működik. – Az ideiglenes 
helyszín kiválasztásánál is fontos szempont 
volt, hogy az iroda az óvárosban, az Erzsé-
bet Nagy Szálloda, a Paksi Városi Múzeum 
és a Duna-parti sétányhoz vezető út köze-
lében legyen elérhető – emelte ki a polgár-

mester, hozzátéve, hogy sok turista a fo-
lyón érkezik a városba, illetve az EuroVelo 
6 kerékpárúton érkező turisták Géderlak-
ról komppal jönnek át, majd a 6-os főút-
ról letérve a történelmi városközpontba ér-
keznek.
A helyszínen tartott sajtótájékoztatón az is 
elhangzott, hogy a Tourist Info irodában 
helyet kapott az Atomcity Brand bemu-
tatóterem. Dr. Hanol János, a polgármes-
teri hivatal turisztikai, városmarketing és 
kommunikációs csoportjának vezetője azt 
mondta, hogy néhány éve egy magas mi-
nőségű, közösségi érzést, összetartozást 
erősítő lokális ruhamárka felépítésével in-
dult Asztalos Norbert vállalkozása. Mára 
az Atomcity Brand egyes jelei városszerte 
feltűntek (borászok, autókereskedők, ruha-
tervezők stb. termékpiacán), így merült fel 
a városi arculattal, marketing megjelené-
sekkel való kooperáció gondolata. Mind-

erre �gyelemmel, és arra, hogy Paks nyitni 
kíván a �atalos trendek felé, biztosítják ezt 
a lehetőséget az Atomcity márka legújabb 
termékeinek.
Galazek Viktória irodavezető arról tájékoz-
tatott, hogy a turisztikai, városmarketing 
és kommunikációs csoporttal azon dolgoz-
nak, hogy a város, illetve az iroda hivatalos 
Facebook-oldala és Instagram-oldala egy-
aránt új lendületet kapjanak. Minden kor-
osztályt szeretnének megszólítani, meg-
mozgatni, megismertetni a város szép-
ségeit. Szeretnék elérni, hogy a turisták 
mellett a helyiek is szívesen menjenek be 
az irodába információkért, ajándéktár-
gyakért.
A hétköznapokon 9-től 17 óráig nyitva tar-
tó turisztikai iroda feladata többek között a 
turisták naprakész, átfogó informálása a he-
lyi és környékbeli turisztikai látnivalókról, a 
kiadványterjesztés, a telefonos segítségnyúj-
tás, statisztikák készítése, a városi honlap tu-
risztikai aloldalának szerkesztése, többnyel-
vű városi és térségi kiadványok, valamint 
városi turisztikai információs táblák készíté-
se. Az irodában elérhetőek a városi és térségi 
többnyelvű kiadványok, térképek, a Paksról 
megjelent könyvek, valamint újdonságként 
a város logójával ellátott ajándéktárgyak, 
például póló, bögre, kulcstartó, esernyő, és 
ismét kapható a Paks várossá avatásának 
40. évfordulója alkalmából kiadott Paks 40 
– Akkor és most városismereti társasjáték is. 
Galazek Viktória kiemelte, hogy az iroda 
feladatköre mára egyfajta szolgáltatói iro-
da szereppel bővült, amire leginkább az 
atomerőmű-beruházás kapcsán van szükség 
azért, hogy a turisták mellett a városba érke-
ző külföldi és magyar munkavállalók és csa-
ládtagjaik is információkhoz juthassanak.                 

Kohl Gy.

Fotó: TelePaks

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Sikeres volt a koronavírus elleni 
védekezés az otthonban
– Az eddigi legnagyobb kihí-
vást éltük meg az Életfa Idő-
sek Otthonában – mondta Ká-
vási Brigitta intézményveze-
tő, a TelePaks televízió közéleti 
műsorában, ahol összegezte az 
elmúlt hónapok eseményeit. 
– Ismeretlen dologgal álltunk 
szemben, így különösen nagy 
hangsúly volt az információ-
szerzésen, a különböző rendel-
kezések, ajánlások rendszerezé-
sén, és hogy ezekre időben és 
megfelelően reagáljunk. Mind-
ez állandó készültséget, rugal-
masságot igényelt részünkről, 
meg kellett találnunk a megfe-
lelő egyensúlyt, hogy ne baga-
tellizáljuk el a helyzet, de túl se 
reagáljuk – részletezte az intéz-
ményvezető. Arra is kitért, hogy 
országosan március 8-tól ren-
deltek el látogatási tilalmat, a 
paksi otthonban azonban már 
bő egy héttel korábban megtet-
ték. – A Szabó Péter polgármes-
ter által összehívott intézmény-
vezetői megbeszélésen az ak-
tuális helyzetet értékelve arra 
jutottunk, hogy lezárjuk az in-
tézményt, kizárólag haldokló 
gondozottjainkhoz engedünk 
be hozzátartozót, nagyon szigo-
rú higiéniai szabályok mellett. 
A többieknek a kapcsolattartást 
telefonon, interneten keresztül 
igyekeztük biztosítani – mond-
ta Kávás Brigitta, hozzátéve, így 
tudták minimálisra csökkente-
ni látogatói részről, hogy eset-
leg bevigye valaki a koronaví-
rust az otthonba, ahol egyéb-
ként a napi látogatói forgalom 
száz fő körül van, ha csak a sú-
lyos állapotú gondozottakhoz 
engedték volna be a hozzátar-
tozókat, akkor is mintegy hat-
van fővel kellett volna számol-
niuk. – Az élet igazolta, hogy jó 
döntést hoztunk, hiszen egyet-
len pozitív koronavírusteszt-
eredmény sem volt az otthon-
ban – húzta alá az intézmény 

vezetője, kiemelve, hogy ez az 
intézkedés csupán egyik eleme 
volt a védekezésnek. – Az intéz-
ményünkben dolgozó hatvanöt 
fős kollektíva részéről is mini-
malizálni kellett a megfertőző-
dés esélyét, ezért nagyon fontos 
volt, hogy a magánszférájukban 
is nagy hangsúlyt fektessenek a 
prevencióra. A belépéskor törté-
nő kézfertőtlenítést már két év-
vel ezelőtt bevezettük, és speci-
ális lábtörlőink vannak, amelyek 
használatával fertőtleníthetők a 
lábbelik. Normál esetben a főbe-
járatot használják a dolgozóink, 
most viszont új bejáratokat nyi-
tottunk, hogy az öltözőkhöz ve-
zető útjukat lerövidítsük – ösz-
szegzett Kávási Brigitta. Az ön-
kormányzat segítette a kollégák 
utaztatását, és arról is rendelke-
zett Szabó Péter polgármester, 
hogy a szociális intézmények 
dolgozói napi egyszeri meleg 
ételt kapjanak térítésmentesen, 
illetve pihenő- és szálláshelyet 
biztosítottak számukra a Prelá-
tus kúriában. Egy légfertőtlení-
tő berendezést szerelt fel az in-
tézmény legnagyobb közösségi 
helyiségében a Salzberger Hun-
gária K�., amely cég az önkor-
mányzati intézmények épüle-
teinek fertőtlenítését végezte, 

valamint FFP3-as maszkokat 
kaptak a fenntartótól. A Ma-
gyar Honvédség is lehetőséget 
biztosított az intézmény fertőt-
lenítésére, és – bár a népegész-
ségügyi főosztály megállapítot-
ta, hogy megyei viszonylatban 
az Életfa otthon az egyik legjob-
ban felszerelt és ellátott idősek 
otthona, és a korábban elvég-
zett koronavírustesztek ered-
ménye negatív lett – Szabó Péter 
polgármester úgy határozott, él-
nek a lehetőséggel, ezzel is csök-
kentve a vírus megjelenésének 
esélyét az otthonban. Később 
az önkormányzat megbízásából 
a ReSysten Hungary K�. mun-

katársai fotokatalitikus higié- 
niai bevonatrendszerrel végez-
tek fertőtlenítési munkát az in-
tézményben. Ez a bevonat a fe-
lületekre permetezve élhetetlen 
környezetet teremt mindenféle 
kórokozónak, és hatása egy évig 
is megmarad. A céggel három-
éves szerződést kötöttek, éven-
te megismétlik a kezelést. Kává-
si Brigitta azt is elmondta, hogy 
a lakók, hozzátartozók körében 
voltak, akik jobban, és voltak, 
akik kevésbé jól viselték a hely-
zetet. – Különösen nehéz volt a 
demenciával élő gondozottak-
kal, hiszen nekik nem lehet meg-
magyarázni, hogy miért kell egy-
mástól távolságot tartaniuk, vagy 
huzamosabb ideig a szobájuk-
ban tartózkodniuk. Nehéz volt 
az otthon lakóinak azért is, mert 
a megszokott közös programo-
kat, foglalkozásokat a biztonsá-
gi távolság betartása miatt nem 
tudtuk megtartani – fogalma-
zott. Kiemelte, hogy köszönet il-
leti az otthon minden dolgozó-
ját a felelősségteljesen, emberfe-
letti erővel végzett munkájukért, 
és a fenntartó önkormányza-
tot, hogy biztosította a szüksé-
ges anyagi hátteret, intézkedé-
seivel kiemelt �gyelmet fordított 
az Életfa Idősek Otthonára. 

Kohl Gyöngyi
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Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), TelePaks (lent)
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Kovács Kíra Diána és Hermán 
Judit vehették át ebben az eszten-
dőben a Paksi Vak Bottyán Gim-
názium Öregdiákjai Egyesületé-
nek elismerését, a dr. Tarisznyás 
Györgyi-díjat, amelyet minden 
esztendőben két tehetséges diák-
nak ítélnek oda. Hagyományo-
san a civilszervezet közgyűlé-
sén tartják a díjátadót májusban, 
ami a koronavírus-járvány miatt 
most nem volt lehetséges, az el-
ismeréseket a két napon megtar-
tott tanévzáró és ballagáson adta 
át dr. Harmat Gabriella az egye-
sület elnöke és dr. Hanol János a 
szervezet alelnöke. 
Mint elmondták, az egyesület 
büszke arra, hogy a hagyomá-
nyokhoz híven idén is két ki-
emelkedően tehetséges és szor-
galmas diáknak ítélhették oda 
a Tarisznyás Györgyi-díjat, reál 

kategóriában Kovács Kíra Di-
ána 12.H osztályos, humán ka-
tegóriában pedig Hermán Ju-
dit 12.A osztályos tanulóknak. 
Mindkét diák kimagasló tanul-

mányi eredménnyel és verseny-
eredményekkel büszkélkedhet, 
emellett az iskola közösségi éle-
téből is aktívan kivették a részü-
ket az elmúlt évek alatt. 

Arról is beszéltek, hogy egykori 
gimnazistaként nagyon jó látni, 
hogy mostani végzősök között 
is vannak olyanok, akik magasra 
teszik a lécet maguk előtt, mert 
ösztönösen tudják, hogy min-
den, amit tesznek, ahogy élnek és 
viszonyulnak a világ dolgaihoz, 
azzal a nagy egész működéséhez 
járulnak hozzá, következéskép-
pen minél magasabb minőség-
re törekednek az egyéni életük-
ben, annál inkább hozzájárulnak 
nemcsak a saját maguk, hanem a 
közösség fejlődéséhez is. 
Gratuláltak az egyesület nevében 
a két díjazottnak, és arra bíztatták 
őket, hogy őrizzék meg igényes-
ségüket és szorgalmukat, és sok 
sikert kívántak nekik a tovább-
tanuláshoz és az élet minden te-
rületén. 

-kgy-

A templom és a közösségi ház is megújult

Tehetséges diákokat díjazott az egyesület

Közélet

Fotók: Molnár Gyula

– Akinek háza, hazája és egyháza van, azzal az 
életben már nagy baj nem történhet. A pak-
si reformátusoknak, a paksi keresztényeknek 
van háza, van hazája és van egyháza, templo-
ma. Ez a templom végre nem üres, mint ahogy 
az volt heteken keresztül, itt vagyunk együtt 
abban a bizalomban, hogy bennünket nem-
csak megőrzött a teremtő és szabadító Isten, 
hanem arra rendelt, hogy az ő dicsőségére élve 
gazdagodjon az életünk. Ezekkel a gondola-

tokkal kezdte az igehirdetést Balog Zoltán re-
formátus lelkész a paksi református templom 
és gyülekezeti ház felújítása alkalmából szerve-
zett hálaadó istentiszteleten. – Az épületeink, 
mindenekelőtt a templomunk felújításának 
szükségessége már hosszú ideje nyilvánvaló 
volt. 2008-ban megújíthattuk templomunk 
külsejét széles körű városi összefogással, a rég-
óta vágyott belső rekonstrukcióra pedig 2018-
ban nyílott lehetőség. – Magyarország kormá-

nya a református egyházat jelentős forráshoz 
juttatta, és bár ebből a templombelső és a gyü-
lekezeti házunk felújításához igen komoly ösz-
szeghez jutottunk, további forrásra is szükség 
volt. A projekt kapcsán ismét megtapasztal-
tuk a város jóindulatát, hiszen az önkormány-
zat komoly összeget tett az egyházi forrás mel-
lé – mondta Lenkey István. A gyülekezet eköz-
ben megmutatta egységét és áldozatvállalását 
az adakozás tekintetében, valamint szép szám-
mal támogatták a felújítást a lakosok is. Sza-
bó Péter polgármester azt mondta az esemé-
nyen, hogy példaértékű a református közös-
ségre jellemző összefogás, amelyet a templom 
és a közösségi ház felújításának erőt próbáló 
hónapjaiban megéltek. – Közösségük összefo-
gásából, erőfeszítéseiből az egész város gazda-
godott. Nemcsak a két történelmi épület meg-
újulásával, hanem azáltal is, hogy az itt megva-
lósuló lelkipásztori, közösségépítő vagy éppen 
karitatív munka az eddigiekhez képest jelentő-
sen jobb feltételekkel, még magasabb színvo-
nalon folyhat tovább – fogalmazott. A hálaadó 
ünnepségen Süli János, a Paks II. beruházásért 
felelős miniszter, valamint Rácz József, a tolnai 
református egyházmegye esperese is részt vet-
tek. Az istentisztelet után pezsgős koccintás-
ra invitálták az ünneplő közösséget, ahol Kern 
Sándor, a gyülekezet gondnoka mondott po-
hárköszöntőt.                                                 -wph-

Fotó: Molnár Gyula
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Az atomenergia tiszta és 
kiszámítható

Atomerőmű

A klímavédelmi célok teljesítéséhez a jövő-
ben is szükség lesz atomerőművekre. A nuk-
leáris energia a villamosenergia-termelé-
si módok közül egyedüliként tesz eleget a 
napjainkban megfogalmazott minden fenn-
tarthatósági elvárásnak. Azaz a nap 24 órá-
jában, télen-nyáron, időjárástól függetlenül 
kiszámíthatóan termel, ugyanakkor nem 
károsítja a környezetet, mert működése so-
rán nem bocsát ki szén-dioxidot – mondta 
Mittler István a Paks II. Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója.

A ma ismert technológiák közül az atom-
erőművek, a szél- és naperőművek, a geo-
termikus és a vízerőművek termelnek klí-
mabarát módon áramot. Tavaly a ha-
zánkban megtermelt villamos energia 56 
százaléka származott karbonsemleges for-
rásból. A CO2-mentes termelés aránya ide-
haza – az áprilisi értékhez hasonlóan – má-
jusban is 70% volt. Ezt a villamosenergia-
mennyiséget az atomerőmű és a megújuló 

energiaforrások 80:20 arányban biztosítot-
ták, vagyis a karbonmentesen termelő hazai 
erőművek – kiváltképpen az atomerőművi 
blokkok – rendkívül jól teljesítenek, fo-
galmazott a Paks II. Zrt. kommunikációs 
igazgatója. Hangsúlyozta, hogy a klímacé-
lok teljesítéséhez a jövőben is szükség lesz 
az atomerőművekre, ráadásul nincs ellátás-
biztonság úgynevezett alaperőművek nél-
kül.
Mittler István felhívta a �gyelmet Rába 
Zoltán Tamás, a Torridon Investments Re-
search vezető közgazdásza minap megje-
lent cikkére, ami arra világít rá, hogy csak 
az atomerőművek képesek folyamatosan 
rendelkezésre álló és megbízható energia-
termelésre, olyan külső, nem tervezhető té-
nyezőktől függetlenül, mint a napsütés, a 
szél vagy éppen az árapály. Az ilyen alap-
energiatermelés hagyományos forrásai ko-
rábban a CO2-kibocsátó szénhidrogének 
voltak. Napjainkban azonban összetetteb-
bek az elvárások, az energiatermelés meg-

bízhatósága mellett megerősödött a káros 
környezeti hatások minimalizálása, a tiszta-
ság iránti igény. Ennek az elvárásmixnek – 
ahogy Rába Zoltán Tamás is rámutatott – je-
lenleg csak a nukleárisenergia-termelés tud 
megfelelni. A Torridon Investments Rese-
arch vezető közgazdásza szerint „ha tényle-
gesen és globális szinten tenni akarunk vala-
mit a felmelegedés ellen, de közben termelni 
akarunk, és ellátni az egyre növekvő népes-
séget elektromos energiával, akkor egysze-
rűen nincs más megoldás, mint a nukleáris-
energia-termelés”.
Mittler István kiemelte, a Pakson épülő re-
aktorok folyamatos, stabil áramellátás mel-
lett éves szinten 17 millió tonna szén-di-
oxid kibocsátásától mentesítik majd ha-
zánkat. Ez másfélszerese a teljes magyar 
közlekedési szektor okozta károsanyag-ki-
bocsátásnak. Hozzátette: a VVER–1200-as, 
3+ generációs blokktípus megfelel a legszi-
gorúbb nemzetközi előírásoknak. Hatvan 
év garantált üzemidő, 1200 MW beépí-
tett villamos teljesítmény jellemzi. Három 
ilyen blokk már kereskedelmi üzemben 
termel a világban. Finnország, Fehérorosz-
ország, Banglades, Törökország, Egyiptom 
és Kína szintén ugyanilyen típusú blokkok 
létesítése mellett döntött. A magyar projekt 
már több mint 400 engedéllyel rendelkezik, 
s rövidesen megkezdődik a legkomplexebb 
eljárás, a létesítésiengedély-kérelem ható-
sági bírálata.                                                 (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Atomerőmű

Tiszta és olcsó a hazai áram

Felvételizők Hétvégéje – online workshop

Európai viszonylatban a második helyen 
áll hazánk az áramárversenyben. Magyar-
országnál csak Szerbiában kedvezőbb a vil-
lamos energia ára – írják a Paks II. honlap-
ján. 

Továbbra is az elsők között van Magyaror-
szág az európai áramárversenyben. A Ma-
gyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal adatai szerint májusban az áram átlag-
ára 10,85 eurócent/kWh volt hazánkban. 
Csak Szerbiában volt ennél olcsóbb, mégpe-
dig 7,55 eurócent/kWh. A környező orszá-
gok közül a megújulókat előnyben részesítő 
Ausztriában a magyar áramár dupláját �zetik 
a fogyasztók (20,99 eurócent/kWh). Dánia a 
második legdrágább ország a statisztika sze-
rint (27,27 eurócent/kWh). Az energiamixét 
megújuló forrásokra alapozó, az atomener-
giát elutasító Németországban pedig a villa-
mos energia átlagára háromszor magasabb, 
mint hazánkban: itt 32,65 eurócentet �zet a 
lakossági fogyasztó egy kWh villamos ener-
giáért. Ezzel az árral Németország a legdrá-
gább a rangsorban. Az Unió tagállamai közül 
Németország nemcsak a legdrágább, hanem 
karbonkibocsátásban is élen jár. Az Európai 
Unió 28 tagállamát az egy megawattóra villa-
mos energia megtermeléséhez tartozó CO2-

kibocsátás alapján (a legszennyezőbbel kezd-
ve) sorba állítva tavaly Németország a nem 
túl előkelő 8. helyet érte el. Az Unióban itt 
van a legtöbb szél- és napenergia-kapacitás, 
ám az időjárásfüggő energiahordozók inga-
dozó termelése miatt nagyon gyakran fosszi-

lis erőművek gondoskodnak az ellátás folya-
matosságáról. Így fordulhat elő az, hogy egy 
megawattóra villany megtermeléséhez Né-
metországban 2019-ben 40%-kal több CO2-
kibocsátás társult, mint hazánkban.                           

Forrás: Paks II. Zrt.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. támogatá-
sával rendezték meg a közelmúltban a Fel-
vételizők Hétvégéje pályaorientációs on-
line konferenciát. Az érdeklődők a társa-

ság kommunikációs igazgatója, dr. Kovács 
Antal előadásának segítségével ismerhették 
meg, milyen felelősséggel és lehetőségekkel 
jár, ha valaki az atomerőműben dolgozik.

Harmadszor hirdették meg a Felvételi-
zők Hétvégéje ingyenes online konferen-
ciát a pályaválasztás előtt álló �ataloknak. 
Idén a pályaorientációra, karrierépítés-
re helyezték a hangsúlyt, gyakorlati példá-
kon keresztül nyerhettek betekintést az ér-
deklődők érdekes és hasznos szakmákba, 
tájékozódhattak különféle pályaválasztási 
lehetőségekről. Az ingyenes online konfe-
rencián a szakmák szépségein túl  szó esett 
a munkaerőpiaci kilátásokról, vállalati kép-
zésekről, jövedelmekről, befektetésekről, az 
önálló vállalkozás előnyeiről.
Az online konferencia főtámogatója az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. volt, amely 
kiemelt szereplőként külön kiállítói oldal-
lal jelentkezett. Itt lehetőség nyílt az erő-
mű látogatóközpontjának virtuális bejá-
rására is. Dr. Kovács Antal az atomerőmű 
kommunikációs vezetője pedig az erőmű-
ben dolgozók felelősségteljes közösségéről 
és Paks egyedülálló kincseiről tartott elő-
adást.

Dallos Szilvia

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Babai István./archív
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– Rendkívül nagyra tartom azt a szakmai hoz-
záállást és munkát, ami a Paksi FC-t jellemzi. 
Kezdettől kifejlett, érett identitással rendelke-
zik a klub, ami mellett konzekvensen kitart. 
Ezért nem gondolkodtam egy pillanatig sem, 
hogy igent mondok a felkérésükre – mondja 
Méhes Tamás, aki 2019. január 1-jétől a klub 
kommunikációs vezetője. Pécsett született és 
nevelkedett, ott járt általános és középiskolába. 
A pályaválasztáskor el kellett döntenie, hogy a 
számára két legvonzóbb terület közül melyi-
ket válassza, pro� sportkarriert építsen – ti-
zenhárom évig a PVSK-ban kosárlabdázott – 
vagy a kommunikáció és a média világa mel-
lett voksoljon. Végül az utóbbi mellett döntött, 
kommunikációt tanult a Kodolányi János 
Egyetemen, Székesfehérváron. A diploma 
megszerzése után a SportKlub csatornánál he-
lyezkedett el. – Fő adásmenet-tervező voltam, 
amit nagyon szerettem, és már ez a munka is 
a sport és a média ötvözete volt – mondja Ta-
más. Nem sokkal azután, hogy az RTL Klub el-
adta a csatornát, váltott, és három és fél évig az 
Újpest FC kommunikációs vezetőjeként dol-
gozott. Aztán jött a Paks. – Egy szakportál se-
gítségével találtunk egymásra. Az ügyvezetés 
elvárása az volt, hogy még jobban pezsegjen a 
kommunikáció, a hogyant illetően szabad ke-

zet kaptam. Ez a bizalom számomra a szakmai 
munkám elismerése, és felbecsülhetetlen – 
húzta alá Méhes Tamás. Azt is elmondta, hogy 
a munkáját mindenkor nagy elánnal, minden 
szakmai tudását, kreativitását latba vetve vég-
zi. – Sokkal több, és mélyebb interjúkkal, meg-
szólalásokkal próbálom emberarcúbbá tenni 
a klubot, ezáltal közelebb vinni az emberek-
hez, illetve még jobban kiszolgálni a drukke-
rek igényeit. Imádom a klubot, mert híven be-
tartja a „teljesen magyar csapat” �lozó�át, és 
annak ellenére, hogy vannak a Paksi FC-nél 
sokkal nagyobb költségvetéssel rendelkező 
klubok, tizennégy éve ott van az élvonalban. A 
kommunikációs vezető a Paksi Sportegyesü-
letre is kitért. – Mérföldkő volt a honlap meg-
újítása, igyekszem, hogy a friss küllemhez friss 
tartalom társuljon. Terveim szerint a követke-
ző mérföldkő a videós megjelenés tekinteté-
ben lesz, aztán jöhetnek többek között a sze-
zonkönyvek, mobilapplikációk. Kizárt, hogy 
valaha kiapadna a kommunikációs ötlettár, 
mindig lehet csinálni valami újat, valami jót, 
csak szívvel-lélekkel, kreativitással kell dolgoz-
ni – hangsúlyozta. Arról is beszélt, hogy a főbb 
szempontok közé tartozik, hogy mennyit, 
mit és mikor publikál. A koronavírus-járvány 
okán beállt helyzethez is alkalmazkodni kel-

lett a kommunikációban: az elmúlt hónapok-
ban az interjúké, háttéranyagoké volt a fősze-
rep, most viszont megint a bajnokságon van 
nagyobb hangsúly, említette példaként. Nem-
csak hivatalos minőségében, hanem magán-
emberként is igyekszik tenni azért, hogy minél 
többen szeressék, értsék a futballt, illetve reá-
lis képet alkossanak a magyar labdarúgásról. 
– Nagy „térítő” vagyok, a barátaimtól kezdve 
mindenkit minden időben próbálok ráven-
ni, kezdjék el rendszeresen követni a hazai fo-
cit, hisz’ nekünk, magyaroknak mely’ bajnok-
ság lehet ennél fontosabb. Arról nem beszél-
ve, hogy ha minél többen nézik, és jönnek ki 
a stadionokba, a játék is annál jobb lesz. Azt 
is elmondta, hogy Budapesten laknak a felesé-
gével, Méhesné dr. Reiter Zsó�ával – aki sze-
mész szakorvos és szintén lelkes sportrajongó 
– de nem probléma a bejárás, sőt még ennél 
hosszabb utat is bevállalna a klubért. – Nekem 
fontos, hogy jól érezzem magam a feladatok-
ban és ahol vagyok. Pakson mindkettő meg-
van – emelte ki. Ehhez a vidékhez más kötő-
dése is van, párja szülei dunaföldváriak, anyó-
sa dr. Palkó Ágnes. Összegzésül azt mondta: a 
munkám a hobbim, és ez fordítva is igaz, nem 
tudom elképzelni, hogy valaha is mással fog-
lalkozzak.                                           Kohl Gyöngyi

Portré

Jó napot, mi újság?

Méhes Tamás

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Civil szféra: Paksi Kertbarátok Egyesülete

Civil szféra: Paksi Sárgödör téri Présház-
tulajdonosok Egyesülete

–  A természetet, a kertet sze-
rető, a város szépítéséért ten-
ni akarók közösségeként alakul-
tunk meg 1997. június 12-én – 
mondja Nyiratiné Nász Rózsa, 
a Paksi Kertbarátok Egyesüle-
tének elnöke. Működésük első 
éveiben a fő tevékenységük  par-
kok gondozása és közterületek 
virágosítása volt, de a program-
szervezés is hamar megjelent a 
palettájukon. Az első az adven-
ti kiállítás és a növénybörze vol-
tak, aztán időről időre előruk-
koltak valami újdonsággal. Kez-
deményezői voltak az adventi 
gyertyagyújtásnak, amit most 
már évek óta az önkormány-
zattal közösen tartanak meg, és 
betlehemet is készítenek az alka-
lomra. Töretlen az érdeklődés is-
meretterjesztő előadássorozataik 
iránt, és várva várt programjuk a 
lakosság körében a Tökjó nap. Új 
programjuk a Tavaszi kerti sé-
ták, aminek keretében egymás 

kertjét veszik górcső alá. A ko-
ronavírus-járvány miatt ezt át-
alakították virtuálissá: kertjeiket 
közösségi oldalukon mutatják 
meg, ahol emellett igyekeznek 
buzdítani a lakosságot, hogy ve-
gyenek részt a Virágos Magyar-
ország versenyben, amit a koro-
navírus-járvány miatt újragon-
doltak a szervezők, és idén az 
önkormányzatok helyett a la-
kosság körében hirdették meg a 
Legvirágosabb balkon és Legvi-
rágosabb előkert kategóriákban. 
Közben készülnek az idei Tökjó 
napra és a Város napja rendez-
vényre, amelyen idén is szeret-
nének részt venni. – Ebben az 
időszakban különösen éreztük, 
milyen sokat jelent számunkra 
ez a társaság, mindenkinek hi-
ányoztak a találkozásaink, a kö-
zös munka – emelte ki a szer-
vezet vezetője, hozzátéve, hogy 
minden jelentős nemzetközi és 
hazai virágkiállításra ellátogat-

tak már, jártak arborétumok-
ban, megismertek védett termé-
szeti területeket, tapasztalataikat 
igyekeznek a maguk és a város 
javára fordítani. Nyiratiné Nász 
Rózsa azt is elmondta, hogy a 
civilszervezet működtetése sok 
munkát igényel, �gyelni kell a 
jogszabályi előírások betartásá-

ra, illetve a szükséges források 
megteremtése érdekében élni a 
pályázati lehetőségekkel. 2018-
ban jelent meg az Aki a virágot 
szereti/20 éves a Paksi Kertba-
rátok Egyesülete című kötetük, 
amelyben addigi történetét örö-
kítette meg a szervezet.                                     

-kgy-

A Sárgödör téri Présháztulajdo-
nosok Egyesülete az egyik legak-
tívabb helyi civilszervezet, mely 
a Sárgödör tér szépségének meg-
őrzésén és a paksi borok jó hírén 
munkálkodik. Leber Ferenc el-
nök azt vallja, hogy egyesületük 
nemcsak magukért, hanem a vá-
rosért, a lakosságért is tevékeny-
kedik, terjesztve ezzel a város 
helytörténeti, kulturális értékei-
nek, a borvidék vendéglátóinak 
jó hírét. A 2001-ben alakult egye-
sület tevékenységének is köszön-
hetően valósult meg az ivóvíz-, a 
csatorna-és az úthálózat a téren, 
amely ezzel – a múltbéli építészeti 
értékét megőrizve – elnyerte a mai 
kor által megkívánt színvonalat. 
A téren hosszú évek alatt kiépült 
infrastruktúra és rendezettség so-
kaknak vonzó, ma már presztízs 
értéke van a Sárgödör téren pin-
cetulajdonosnak lenni. A Sárgö-

dör tér baráti találkozók, közössé-
gi rendezvények színhelyévé vált, 
és hagyománnyá értek az egyesü-
let saját programjai. Minden ta-
vasszal megrendezik a rendhagyó 
borversenyt, ahol a nevező gaz-
dák egyben bírálhatják is a boro-

kat. A várossal közösen szerve-
zik az Országos Sillerfesztivált, 
amely az egyesület legnagyobb 
rendezvénye, az elmúlt évek so-
rán folyamatosan fejlődött, ezál-
tal a paksi borok, köztük a siller 
népszerűsítésének fő eszközévé 

vált. A versenyre az ország min-
den részéről, emellett Erdélyből, 
a Felvidékről, a Vajdaságból és 
Németországból is hoznak sil-
lereket. A Márton-napi ökume-
nikus újboráldás is kiemelt ese-
mény, ahol a ceremónia végén 
csapra verik a hordókat. A téli 
időszakban szakmai előadásokat 
szerveznek. A civilszervezet égi-
sze alatt alakult meg néhány év-
vel ezelőtt a Siller Nótakör, mely 
rendszeresen nótacsokorral szí-
nesít egyleti, városi és környék-
beli rendezvényeket. A koronaví-
rus-járvány a borásztársadalmat 
is hátrányosan érintette, elma-
radtak a tavaszi borversenyek, 
bormustrák, egyesületi össze-
jövetelek, és idén a sillerfeszti-
vált sem lehetett megtartani. Az 
egyesület bízik abban, hogy a 
Márton-napi újboráldást meg-
rendezhetik.                                 -gy-

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Babai István/archív
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Mit forgatsz a fejedben? – A Te 
sztorid címmel rövid�lmpályá-
zatot hirdetett a Csengey Dénes 
Kulturális Központ felső tagoza-
tos és középiskolás diákoknak, 
valamint felnőtteknek. „Nincs 
pro� kamerád, de van egy jó tör-
téneted? Minket az érdekel. For-
gasd le a rendelkezésedre álló 
eszközökkel, és nevezz!” A fel-
hívásra legalább kettő-, legfel-
jebb ötperces rövid�lmvideókat 

várnak, műfaji megkötés nél-
kül. A beküldött �lmeket szak-
mai zsűri értékeli. A �lmpá-
lyázattal kapcsolatos kérdések-
re a csengeypaks@gmail.com 
emailcímen válaszolnak. A pá-
lyaművek benyújtásának határ-
ideje 2020. augusztus 10. A �l-
meket a Szent István Napok 
városi rendezvénysorozat kere-
tében levetítik a nagyközönség-
nek.                                              -se-

Nyáron is folytatódnak az Atom-
energetikai Múzeum program-
jai, bár az intézmény egyelőre 
nem nyitja még meg kapuit a lá-

togatók előtt. Az események jó-
részt a virtuális térben zajlanak, 
ahogy történt ez a veszélyhely-
zet három hónapjában is. To-

vábbra is jelentkezik kísérle-
teivel Krizsán Árpád, a Fi�kus 
Fizikus, bár ezek a kísérletek 
már kevésbé alkalmazkodnak 
majd az iskolai tananyaghoz. 
A Paks FM-mel közös kincs-
kereső játék során az atom-
erőmű kulacsát kell megtalál-
ni a városban, a benne találha-
tó ajándékokat megtarthatják 
a játékosok, és ha a feltett kér-
désekre helyesen válaszolnak, 
nyereményjátékon vehetnek 
részt – tájékoztatott Enyedi 
Bernadett, az Atomenergeti-
kai Múzeum vezetője. Az el-
múlt időszakban interaktív 
mesekönyv jelent meg a mú-
zeum gondozásában Élet az 

atomerőműben címmel, mely-
ből megtudhatják a gyerekek, 
hogyan lehet előállítani ára-
mot az atomerőmű segítségé-
vel. A könyv bármilyen készü-
lékre letölthető. A látogatók 
száma magas volt az elmúlt 
időszakban az online térben, 
van olyan videó, ami több szá-
zezres nézettséget ért el. A 
múzeum kiállításáról megosz-
tott panorámafotók szintén 
várakozáson felüli sikert arat-
tak az internetezők körében, 
a QR-kód-leolvasáson alapu-
ló kiterjesztettvalóság-játék is 
nagy népszerűségnek örvend – 
tette hozzá Enyedi Bernadett.

Sólya Emma

Mozaik

Kultúrmorzsák
Kísérletek, mesekönyv, nyereményjáték az Atomenergetikai Múzeumban

Rövidfilmpályázat Színpad ajándékba
Évekig nagy sikerrel rendez-
te meg a helyi rádió a Fortu-
na Road Show-t. A Schuckert 
József által vezetett sorozat ki-
lenc éve véget ért, így a fellépé-
sekhez használt színpadra már 
nincsen szükségük. A Paks FM 
vezetősége úgy döntött, hogy a 
színpadot a paksi Apropó Szín-
játszó Egyesületnek ajándékoz-
za, így június második hetétől 
már az amatőr színészek kop-
tatják a világot jelentő deszká-
kat. Az amatőr színjátszók ed-
digi legnagyobb produkció-

ja a Csak a bolondok boldogok 
című kétfelvonásos darab volt. 
Az egyesület tagjai a jövőben 
is terveznek hasonló előadáso-
kat, és rendszeresen fellépnek 
az egyik paksi pizzériában, aho-
vá a színpad elemeinek egy ré-
szét szállították. A színpad má-
sik fele a Cseresznyéskert Erdei 
Iskolához került, ahova szabad-
téri előadásokat terveznek – er-
ről Vida Zsolt, az Apropó szín-
játszók vezetője számolt be az 
egyesület közösségi oldalán.

-emma-

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Babai István/archív

Fotó: TelePaks
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Mesterségekről első kézből
Ruff Anita szociális munkás

Mozaik

Különböző szakmákat ismer-
hetnek meg sorozatunkban 
azok egy-egy helyi képviselő-
je által. Ez alkalommal Ru� 
Anita, a Paks Kistérségi Szo-
ciális Központ gyermekjóléti 
szolgálatának szakmai vezető-
je beszélt mestersége szépsé-
geiről, nehézségeiről. 

– Miért lettél szociális munkás?
– A mentálhigiéné szakirányra, 
akkori nevén az Illyés Gyula Pe-
dagógiai Főiskola szociális mun-
kás szakának nyílt napján �gyel-
tem fel. Miután felvételt nyertem, 
ezt a szakirányt választottam, ami 
azért is közel állt hozzám, mert a 
pszichológia mindig is érdekelt, itt 
pedig ez volt a fókuszban. A szo-
ciális szféra szinte minden terüle-
tén voltunk gyakorlaton, nekem 
a gyermekvédelem állt a szívem-
hez legközelebb. A gyakorlatomat 
a Paks Kistérségi Szociális Köz-
pontnál töltöttem, aztán itt kezd-
tem dolgozni, jelenleg a gyer-
mekjóléti szolgálat szakmai veze-
tője vagyok. Közben szociológus 
egyetemi diplomát szereztem, il-
letve szociológiai kutatásokat is 
végeztem szociális területen. Na-
gyon sokat jelentett, hogy amikor 

munkába álltam, olyan emberek 
vettek körül, illetve olyan mento-
raim voltak, akikre felnéztem, és 
nagyon sokat tanultam tőlük. 
– Csaknem két évtizede dolgozol 
a gyermekjóléti szolgálatnál. Mi 
változott az eltelt idő alatt? 
– Régebben jellemzően megél-
hetési problémák miatt kerestek 
fel minket, sok volt az analfabé-
ta ügyfél. Így a munkánk nagy ré-
sze kérelmek írásából állt. Ma már 
sokkal súlyosabb esetekkel fog-
lalkozunk, az ügyek 93 százaléka 
gyermekjóléti probléma. Gyako-
ri a gyermekbántalmazás, a �zikai 
és a szexuális is, illetve az iskolai 

problémák, amelyek sokszor ma-
gatartásbeliek, ezekben az esetek-
ben a pedagógusok nem igazán 
tudnak mit kezdeni a gyerekek-
kel, a szülőkkel. Szoros kapcsolat-
ban állunk a jelzőrendszer tagjai-
val – gyermekorvosok, védőnők, 
rendőrség, oktatási-nevelési in-
tézmények –, a problémák meg-
oldására nincsen séma, mind-
egyiket egyedileg kezeljük. Felke-
ressük az ügyfelet, ismertetjük a 
jelzés tartalmát, és elindul a szo-
ciális segítő munka. Vannak ha-
mar lezárható esetek, de léteznek 
olyan ügyek is, amelyek évekig el-
húzódnak. Megsokasodtak a kap-

csolattartási problémák, a szülők 
gyakran fordulnak hozzánk vá-
lás, élettársi kapcsolat felbomlása 
után tanácsot kérni, ha nem tud-
nak megegyezni egymással, vagy 
nem működik jól a közöttük lévő 
kommunikáció, illetve problémás  
– az egyik vagy a másik fél hibájá-
ból – a gyermekkel való kapcso-
lattartás. Öt munkatárs dolgozik 
a szociális központ gyermekjóléti 
szolgálatánál, mindegyikük 20-30 
aktával foglalkozik egyszerre.
– Mennyire fogadnak el a csalá-
dok benneteket?
–  Nehéz. Kőkemény évekbe te-
lik, hogy megismerjük az embe-
reket, családokat. Mindenkinél 
más hozzáállásra, módszerre van 
szükség, hogy elfogadjanak min-
ket és a segítségünket. Különösen 
nehéz a frissen végzett szakembe-
reknek, főleg, ha nem is ezt a szak-
mát tanulták.
– Hogyan előzitek meg a kiégést? 
– Sok a pályaelhagyó, vannak, 
akik nem bírják ezt a munkát, 
olyanok is, akik nem kellően mo-
tiváltak. Erős hivatástudatra van 
szükség, hogy valaki ezen a pá-
lyán maradjon. Akadnak belső 
kon�iktusok is, amelyeket kezel-
nünk kell. Szupervízióval előz-
zük meg a kiégést, és nagyon so-
kat jelent „hátországként” a saját 
családunk. Eleinte én még haza-
vittem a munkahelyi problémá-
kat, de mára megtanultam kezel-
ni ezeket.
– Vannak-e sikerélmények?
– Vannak olyan régi és új ügy-
felek is, akik kifejezetten engem 
keresnek. De az is jó érzés, ami-
kor egy védelembe vételt, egy 
utógondozást úgy intézhetek, 
hogy sikerült elnyernem a szü-
lők bizalmát. Éppen a napokban 
az egyik kamasz azt mondta ne-
kem: behozom a bizonyítványo-
mat, hogy lássam magát. Egy-
egy ilyen visszajelzés is nagy si-
kerélmény, sokat számít. 

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A paksi postaállomás első írá-
sos feljegyzése 1824-ből maradt 
fenn, majd Fényes Elek 1836-
os munkájában az, hogy „Paks-
nak saját postahivatala van vál-
tással, Dunaföldvár és Tolna 
között”. A hivatal kezdetben 
örökösödéssel szállt apáról �-
úra, Szeniczey Bárány Pál ügy-
véd, postamester elhunytával 
Szeniczey Ferencre, így az sem 
véletlen, hogy ekkor a postahi-
vatal a Deák-ház kisebbik épü-
letében működött. Itt dolgozott 
az 1875-ben Paksra került Ba-
lás Sándor postamester is. 1885-
ben kincstári kezelésbe került, 
1887-ben Vécsey István posta- 
és távírófelügyelő alatt egyesí-
tették a posta- és távíróhivatalt. 
Forray József hivatalvezető ide-
jén az egyesített hivatal pedig a 
községháza udvarán, Börzsönyi 
József földbirtokos, takarék-
pénztári elnök egykori házába 
költözött. Itt működött 1902-
ig, a telefon bevezetéséig, ami-
kor is áthelyezték az Anna utcai 
Daróczy-kúriába. (Paks mono-
grá�ája, 261–263. o.) 1914-ben 
farsangi táncvigalmat is tartot-
tak a postások: „Pakson a pécsi 
kerületi posta- és távírda-altisz-
tek és szolgák egyesületének pak-
si csoportja jól sikerült táncmu-
latságot rendezett özvegyei és 
árvái alapja javára. A tánc reg-
gelig tartott, mikor is újból mun-
kába kellett állania derék levél-
hordóinknak, hogy kézbesítsék 
a nagyközönségnek a jó, de saj-
nos sokszor a rossz híreket is.” 
(Tolnavármegye és a Közérdek, 
1914.03.05., 5. o.) 1926-ban az 
Anna utcából is leköltöztették a 
hivatalt, amikor az állam meg-
vette a Kaszás-féle magánvillát 
a Deák Ferenc utca 8. sz. alatt. A 
polgári �úiskola és a járásbíró-
ság között Baksay György épí-
tész 1912–13-ban építette fel dr. 
Kaszás György ügyvéd magán-
házát. A szecesszió jegyeit hor-
dozó tornyos ház az utcafront-
tól beljebb helyezkedik el a tel-
ken. 1920-ban Kaszás György 
a járásbíróság mellé kirendelt 

ügyészségi megbízottként dol-
gozott, s vezetőségi tag lett az 
1922-ben alakult Paksi Köz-
gazdasági Bank Rt.-ben. A pak-
si legendák szerint a házát már 
mint tb. főszolgabíró, tetemes 
kártyaadósságai miatt kénysze-
rült eladni az államnak. (Paks – 
útikönyv, 110. o.) A tiszteletbeli 
főszolgabíró a paksi járás veze-
tő főszolgabírája, Becht Ödön 
helyetteseként a�éle jegyzői ha-
tósági feladatokat látott el. Po-
litikától távol tartotta magát, 
de nagy feltűnést keltő dönté-
se volt, amikor 1927 nyarán fel-
forgatónak nyilvánította és be-
tiltotta Gömbös Gyula fajvédő 
pártjának tervezett paksi gyű-
lését: „A gyűlésen Gömbös Gyu-
la, Eckhardt Tibor mondottak 
volna beszédet. A paksi főszol-
gabíró helyettese, Kaszás tb. fő-
szolgabíró azonban nem enge-
délyezte a gyűlést… Az eluta-
sító végzés hangja, megokolása 
és tekintélyes polgárok ellen éle-
zett gyanúsítása nemcsak Pak-
son, hanem egész Tolna várme-
gyében megütközést keltett, …
és Resch Gyula kereskedő meg-
fellebbezte Kaszás főbíró szokat-
lan modorú és hangú határoza-
tát.” (Magyarság, 1927.08.23., 
11. o.) A civil életben a leven-
teegyesületek, sportversenyek 
lelkes szervezője volt: „Nagy 
sportünnep Pakson. Egy szakasz 

csendőr, hét szakasz levente és 
egy szakasz katolikus-egyleti if-
júság érkezik a zászlódíszbe öl-
tözött sporttelepre versenyezni... 
A versenyek befejeztével dr. Ka-
szás György tb. főszolgabíró, aki 
fáradságot, munkát nem kímél-
ve a járás területén a levente-
egyesületeket megszervezte, fel-
tűzte a nyerteseknek az érme-
ket.” (Szózat, 1925.07.05., 18. o.) 
„Az Országos Testnevelési Ta-
nács testnevelés terén kifejtett 
buzgó és eredményes szolgála-
tainak jutalmául ezüstérem-
mel tüntette ki.” (Pécsi Nap-
ló, 1929.09.20., 5. o.) 1934-
ben közlik a lapok halálhírét: 
„Paks és környéke óriási rész-
vételével helyezték örök pihe-
nőre a harctéri betegsége kö-
vetkeztében fér�kora delén el-
hunyt dr. Kaszás György tb. 
főszolgabírót.” (Tolnamegyei 
Újság, 1934.07.07., 3. o.) A 
Kaszás-villa 1926–1979 kö-
zött volt a postahivatal szék-
helye, azóta ismét magánház, 
mely helyi védettséget élvez. A 
postaforgalom mellett szemé-
lyeket is szállító autóbuszjára-
tokat 1927-ben indították útra. 
A Volánbusz elődjeként a Ma-
gyar Királyi Posta kapott mi-
niszteri megbízást, hogy szer-
vezze meg a távolsági személy-
szállítást. Egy 1932-es cikkből 
tudjuk, hogy a Szekszárd–

Paks–Dunaföldvár vonal já-
rata Szekszárd postahivataltól 
indult 13.25-kor, Paks posta-
hivatalhoz ért 14.45-kor, Du-
naföldvár postahivatalhoz pe-
dig 15.54-kor. (Tolnamegyei 
Újság, 1932.05.28., 2. o.) 1942-
ben Hernádi Ferenc, követve a 
családi hagyományokat, már 
a postán dolgozott forgalmi 
díjnokként. Vitézül harcolt a 
fronton, megjárta az orosz ha-
difogolytáborokat, majd haza-
térve folytatta munkáját a pos-
tán, húsz évig vezette a paksi 
postahivatalt. A háború után a 
posta forgalma tovább emelke-
dett, majd az atomerőmű épí-
tése során ki is nőtte az egy-
kori úri lakot. Hernádi Ferenc 
postamester viszont haláláig 
abban a szolgálati lakásban élt 
a Kaszás-villában, ahova 1956-
ban beköltözött családjával. 
Közben 1961-ben a morzetáv-
író helyett bevezették a géptáv-
írót, 1969-től gépkocsik váltot-
ták a csomagszállítás terén a 
hagyományos lóvontatást. Az 
új postaépület a főutcán kisa-
játított házsor helyén épült fel 
a crossbar rendszerű automata 
telefonközpont mellett. A fő-
posta épületét 1983-ban adták 
át a paksiaknak, a lakótelep ki-
szolgálására pedig elkészült a 
2. számú postahivatal is. 

Dr. Hanol János

Fotók: magánarchívum
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„A világjárvány és a hozzá kapcsolódó in-
tézkedések kizökkentették hétköznapjain-
kat a szokásos kerékvágásból. A rutinból 
való kilépés sok nehézséget okoz, sokszor 
alapjaitól kell újraépíteni a mindennapo-
kat, új lehetőségeket kell keresni, vissza kell 
nyúlni régi ismeretekhez, felfedezni eddig 
rejtett képességeinket.
A Paksi Városi Múzeum feladatának tart-
ja, hogy dokumentálja ezeket a változáso-
kat, rögzítse az egyéni élmények közt meg-
búvó közös sajátosságokat, összegyűjtse és 
megőrizze azokat a tárgyakat, dokumen-
tumokat, amelyek által értelmezhetjük je-
lenünket, és lehetőséget adunk az utánunk 
jövőknek, hogy megénekeljék korunk tör-
ténetét.” – írtuk gyűjtőkampányunk felhí-
vásában. 
A cikk témájának azokat a digitális „tár-
gyakat” választottam, amelyek a gyűj-
tés során kerültek hozzánk. A gyűjtemé-
nyünk gyarapodása nem lett számottevő, 
és a pandémiás helyzetet megörökítő he-
lyi korrajz kialakításához egyelőre nem is 
túlságosan reprezentatív, de mégis változa-
tos képet mutat. Elsőként beszámolót kap-

tunk egy családtól arról, hogyan zajlik az 
életük a kijárási korlátozás idején, majd a 
járványhelyzet ihlette helytörténeti tanul-
mány érkezett, aztán versek. Hangfelvéte-
leket rögzítettünk, melyek a változatlanul 
munkába járók szemszögét mutatják be. 
Mindegyik fontos forrás lehet egy későbbi 
társadalomnéprajzi kutatás számára.
Természetesen gyűjtésünk kiterjedt a tör-
téneti jellegű dokumentumokra, helyi ren-
deletekre, felhívásokra, tájékoztatókra, in-
terneten megjelent közlésekre is. Ezek se-

gíthetnek a majdani kutatóknak a pontos 
háttérkép megrajzolásában. 
Kaptunk fotókat az otthon végzett és a kül-
téri munka körülményeiről, bevásárlásról, az 
első ki�isütésről, süteményekről. Felvétele-
ket a Facebookon teljesített kihívásokról, al-
kotásokról, termékekről, amelyek létrejötte 
a helyzetnek köszönhető. Minden fotó, még 
ha első látásra egy hétköznapi helyzetet áb-
rázol is, a mellé írt néhány sortól kordoku-
mentummá válik. Megmutatják, milyen volt 
otthon tanulni, dolgozni, egyedül ünnepel-
ni, másképp érettségizni, ráhangolódni az új 
helyzetre.
Érdekesség, hogy a kijárási korlátozás alatt 
legnagyobb �gyelmet kapott ötletekről – 
mint például az esti tapsolás, vagy a frontvo-
nalban dolgozóknak kifejezett hála jeleként 
az ablakba tett szívek – egyáltalán nem ér-
kezett kép. A különleges helyzetekről – mint 
például az érettségi vagy egy esküvő – is ke-
vés történet érkezett.
A gyűjtést a hiányzó részletekre nagyobb �-
gyelmet fordítva tovább folytatjuk, és kilépve 
a digitális térből, kézzel fogható tárgyakkal is 
kiegészítjük.                   Kövi-Ónodi Gyöngyi

Mozaik

Tárgy/
történet

Érettségire készülődünk

Csendes névnapozás

Bunki az egész lakás
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Fitt-Élet – A pajzsmirigybetegségekről
Az utóbbi évtizedekben meg-
sokszorozódott a pajzsmirigy-
betegek száma, a paksi endok-
rinológián is egyre többen je-
lennek meg. Müllerné Takács 
Viktória dietetikus a toplistás 
problémák közé sorolja a pajzs-
mirigybetegségeket. – A dina-
mikusan fejlődő táplálkozás-
tudomány segítségével befo-
lyásolhatjuk a pajzsmirigyünk 
állapotát – hangsúlyozta a die-
tetikus, hozzátéve, hogy a diétát 
minden esetben a hormonszin-
tekhez kell igazítani. A legalap-
vetőbb a TSH, azaz a pajzsmi-
rigyserkentő hormon szintje, 
ami vérből kimutatható. En-
nek szintjéhez igazítjuk a dié-
tát. Az anti-TPO szintből de-
rül ki, hogy autoimmun ere-
detű pajzsmirigygyulladással 
vagy más pajzsmirigybeteg-
séggel állunk szemben. Ennek 
a vizsgálata azért fontos, mert 
a két betegség diétája szö-

ges ellentéte egymásnak. Au-
toimmun pajzsmirigygyulla-
dás esetén nagyon sokat javít 
a beteg állapotán, ha elhagyja 
az étrendjéből a glutént és a te-
jet. Ez átmeneti állapot, ame-
lyet végig kell vinni ahhoz, 
hogy javuljanak a hormon-
szintek – hangsúlyozta Mül-
lerné Takács Viktória. A die-

tetikus azt is elmondta, hogy 
pajzsmirigy-alulműködés ese-
tén a jódot nem kell megvon-
ni a pácienstől, ellenben auto-
immun pajzsmirigygyulladás-
ban teljes jódtilalom van. Tilos 
a most divatos himalája só, a 
tengeri só fogyasztása, illet-
ve �gyelni kell arra is, hogy ne 
egyen az illető magas jódtar-

talmú tengeri halakat, rákokat, 
kagylókat. Érdemes oda�gyel-
ni arra, hogy adalékanyagként 
is sok élelmiszer tartalmaz jó-
dozott sót, ezeket is kerüli kell. 
A pajzsmirigybetegeknél álta-
lában elmondható, hogy ke-
rülniük kell a nyers brokko-
li fogyasztását, illetve a ká-
posztaféléket minimalizálniuk 
az étrendjükben. Ezzel is tud-
nak javítani a pajzsmirigyük 
működésén. Ez a szerv olyan 
a szervezetben, mint egy kar-
mester, nagyon sok szerv mű-
ködését befolyásolja. Többek 
között a szénhidrátháztartás-
sal is összefüggésben áll, ezért 
gyakran társul a betegséghez in-
zulinrezisztencia. Vannak olyan 
esetek, amikor szigorú diétával 
elhagyható a gyógyszer, hosszú 
távon pedig akár a pluszkilók-
nak is búcsút inthetnek a bete-
gek – húzta alá a dietetikus.           

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks/archív
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Sport

Fontos pontokat gyűjtött a Paksi FC
– A Mol Fehérvár, Mezőkövesd, 
Ferencváros, Zalaegerszeg, Ka-
posvár ötössel folytatjuk a baj-
nokságot, a sors pikantériája, 
hogy ezek ellen a csapatok ellen 
mutattuk az előző körben a leg-
jobb formánkat, akkor az említett 
csapatok ellen tizenkét pontot 
szereztünk, jelenleg a hét ponttal 
is elégedett lennék – nyilatkozta 
Osztermájer Gábor, a Paksi FC 
OTP Bank ligában szereplő lab-
darúgócsapatának vezetőedzője 
még május 5-én a TelePaks stáb-
jának, a koronavírus-járvány mi-
atti bajnoki szünetben. A kö-
zös gyakorlások ebben az idő-
szakban kezdődtek, a PFC pedig 
már megkezdte a szakma sze-
rint is csak „erőltetett menetnek” 
hívott szerda-szombat ritmu-
sú 2019/2020-as szezon lezárá-
sát. A zöld-fehérek lapzártánkig 
már lejátszották a Mol Fehérvár, 
a Mezőkövesd, a Ferencváros és a 
Zalaegerszeg elleni találkozóikat, 
a mérleg egy győzelem és három 
döntetlen, ami hat pontot ered-
ményezett. Osztermájer Gábor 
alakulata a székesfehérvári gárda 
ellen hazai pályán 0:0-t játszott, 
majd Mezőkövesden Könyves 
találataival 2:0-ra diadalmasko-
dott. Az FTC már 2:0-ra veze-
tett a Fehérvári úti stadionban, 
innen szerzett bravúros pontot 
a hosszabbításban Windecker 
és Sajbán góljaival a Paks. A leg-
utóbbi mérkőzésen a ZTE ellen 
előbb 1:0-ra vezettek, majd 3:1-
es hátrányba kerültek a zöld-fe-

hérek. A hajrában azonban Böde 
büntetőből közelebb hozta övéit, 
majd a hosszabbításban jött Ba-
logh lövése, a végeredmény 3:3 
lett. – Az első félidő tizedik per-
cében megrúgtuk a vezető gólt, 
majd további helyzeteink voltak, 
volt, hogy három is egymást kö-
vetően. Majd a Zalaegerszeg töb-
bet birtokolta a labdát, nekünk 
pedig nem voltak pontosak az 
utolsó passzaink. A második já-
tékrész elején ellenfelünk igazol-
ta jó hírét, és fordított. Jó iram-
ban kezdtek el focizni, de mi 
is partnereik voltunk. A végé-
re felvettük a ritmust, majd úgy, 
ahogy a múlt héten, ismét a lélek 
és a szív diadalát mutattuk be. 
Volt erőnk, kitartásunk és aka-

ratunk, hogy ismét döntetlenre 
mentsük a találkozót – értékelt 
Osztermájer Gábor vezetőedző 
a mérkőzést követően. – Először 
is mérhetetlenül csalódott va-
gyok, mert nem ezt vártam, plá-
ne a jó kezdést és a vezetés meg-
szerzését követően – mondta 
Balogh Balázs a találkozót köve-
tően. – Egyelőre nem értem, mi 
történt velünk, de nem adtuk fel, 
ahogy pár napja a Ferencváros 
ellen sem. Minden pontra szük-
ségünk van ebben az öldöklő 
csatában, erre az egyre is. A gó-
lomnál láttam, hogy jön kifelé a 
labda, és eszembe jutott, hogy 
a szakmai stáb sokat mond-
ja, próbáljak felérni az ilyenek-
re. Szóltam Harának (Harasz-

ti Zsoltnak – a szerk.), hagyja, 
majd hála Istennek jól találtam 
el. Örülök, hogy végre sikerült 
betalálnom, és ezzel egy pontot 
szereztünk –  összegzett. A Pak-
si FC 29 fordulót követően 34 
ponttal a tabella 10. helyén állt. 
A csapat lapzártánk után, júni-
us 17-én a Kaposvárt fogadta. 
Ezt követően már csak három 
mérkőzés lesz hátra az idei sze-
zonból, a PFC a 31. játéknapon, 
június 20-án Felcsútra, a Pus-
kás Akadémia FC-hez látogat, 
majd 24-én a Diósgyőri VTK-t 
fogadja, a zárófordulóban, júni-
us 27-én pedig a szintén kiesés 
elől menekülő Debrecen ottho-
nában vendégszerepel.             

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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Sport

Újra mozgásban:
kosárlabda

Újra mozgásban:
tájfutás

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

A koronavírus-járvány miatt 
hónapokig új szabályok men-
tén zajlott az élet. Nem volt ki-
vétel ez alól a sport sem, csak 
nagyon behatárolt körülmé-
nyek között tudtak dolgozni a 
sportolók. Sorozatunkban az 
Atomerőmű SE szakosztályai-
nak vezetői foglalják össze, ho-
gyan tudtak dolgozni, készül-
ni a versenyekre ebben az idő-
szakban. 

Jan Pavlik, a kosárlabda-szakosz-
tály vezetője először az utánpót-
lásról beszélt. Elmondta, hogy a 
kijárási korlátozás ideje alatt ko-
sárlabdára és erősítésre vonat-
kozó edzéstervet kaptak a �úk, 
olyat, amit otthon is tudnak csi-
nálni. Kérte, hogy néha küldje-
nek képet vagy videót a munká-
jukról, páran rendszeresen meg-
tették, de voltak, akik nem sok 
mindent küldtek. Amikor már 
lehetett a szabadban edzeni, ki-
vitték őket futni, betartva a 1,5-
2 m-es védőtávolságot. – Pályára 
még nem mehettünk, de látszott, 
hogy ki vannak éhezve a sport-
ra. Aztán eljött az idő, amikor 
először játszottunk a szabadban, 
még mindig �gyelve arra, hogy 
ne legyen kontakt. Három-négy 
hete már normál kosárlabda-
edzéseket tartunk – foglalta ösz-
sze az elmúlt heteket Jan Pavlik, 
hozzátéve, úgy látja, jobb az edzés 
minősége, mint a vírus előtt, gon-
dolkodnak rajta, hogy játsza-
nak egy-két edzőmeccset. – Saj-
nálom, hogy idő előtt ért véget a 
szezon, az U14-es csapatunk esé-
lyes volt a bajnoki címre. Ősztől 
már az U16-os bajnokságban ját-
szanak – 2005/2006-ban születet-

tek –, tiszta paksi csapat, szerin-
tem jók lesznek. Kíváncsi vagyok, 
mire lesznek képesek �zikálisan 
a 2006-osok, viszont van négy 
2005-ös játékosunk, akik megfe-
lelően tudnak majd „muzsikálni” 
ebben a korosztályban. Hozzáte-
szem, ha nem viszik el őket más-
hova, mert már elkezdtek körü-
löttük forogni a menedzserek és 
más csapatok, kérdés, hogy med-
dig tudjuk egyben tartani ezt a 
társaságot – összegzett a szakosz-
tályvezető. Az NB I/A-as csapat-
ról azt mondta, hogy a játékosok 
és a klub szempontjából is sike-
rült kedvezően lezárni a szerző-
déseket, a helyzethez képest min-
denki jó szájízzel távozott. Ahogy 
terjedt a vírus, úgy szigorodtak az 
utazási feltételek, gyorsan intéz-
tünk repülőjegyeket a külföldi já-
tékosainknak, mert nem lehetett 
tudni, hogy ha még maradnak, 
akkor mikor tudnak hazamenni. 
A magyar játékosaink az edzés-
munkát megoldották, ahogy tud-
ták, másfél hónapig nem lehe-
tett bemenni a csarnokba. Edzet-
tek otthon, a szabadban, egyedül 
vagy párban. Május eleje óta van 
lehetőség csapatban edzeni, van, 
aki él vele, és van, aki nem, leg-
inkább kis csoportokban ké-
szülnek. Azt mondhatom, hogy 
mindenki megfelelően dolgozik. 
Bízom benne, hogy október har-
madikán megkezdődik a bajnok-
ság, így szeptemberben a szoká-
sos menetrend várható, többek 
között a Morgen Ferdinánd-em-
léktornával. Elképzelhető, hogy a 
felkészülést egy-két héttel koráb-
ban, már augusztus elején meg-
kezdjük – összegzett Jan Pavlik.

-joko-

Sorozatunkat, melyben a Paksi 
Sportegyesület szakosztályveze-
tői, edzői mesélnek a koronaví-
rus-járvány okozta nehézségeik-
ről, a tájfutókkal folytatjuk. 

Talán nem túlzás kijelenteni, 
hogy a sportág jellegzetessége 
miatt ők voltak a legkedvezőbb 
helyzetben, hiszen az országos 
korlátozások nem tiltották a sza-
badtéri futást. Ennek értelmében 
nem kellett radikálisan megvál-
toztatni sportolóik edzéstervét, 
ugyanakkor a helyzet tőlük is kö-
vetelt átszervezetést. – Ebben a 
nehéz időszakban tájfutóink sze-
rencsére egyedül vagy velük kö-
zös háztartásban élőkkel tud-
tak edzeni – mondta Kiss Gábor. 
Mint arról a vezetőedző beszá-
molt, versenyzőik online kapták 
meg az edzésterveket. – Több kö-
zösségi oldalunk is van, ahol fo-
lyamatosan kommunikálunk, és 
ahova feltöltjük az aktuális infor-
mációkat. Sportolóink a lefutott 
távokat szintén internetes felüle-
ten osztják meg velünk – összeg-
zett. A tájfutószakosztály május 

közepén indította újra a korlá-
tozásmentes szabadtéri edzése-
ket, természetesen minden szük-
séges óvintézkedés és egészség-
ügyi ajánlás betartása mellett, a 
tréningek kedden és csütörtökön 
16 órától zajlanak. – A Magyar 
Tájfutó Szövetség meghatározta 
az országos bajnokságok és a na-
gyobb kupaversenyek időpontja-
it. A fontosabb megmérettetések 
augusztus második felétől indul-
nak és november elejéig tarta-
nak, ebben a tekintetben sűrű 
őszi versenyidőszak következik. 
Az ötnapos Hungária Kupa idén 
elmarad, de az országos bajnok-
ságok mindegyikét megrende-
zik. Az Ultrabalaton szintén ősz-
szel lesz, melyen a tervek szerint 
nyolcfős csapattal és ötfős kísé-
rettel veszünk részt. A Városi Táj-
futó Bajnokságot négy fordulós-
ra csökkentettük – tájékoztatott 
Kiss Gábor. A PSE tájfutói hosz-
szú idő után, július első hétvégé-
jén rajthoz állnak: Fülöpháza–
Ágasegyháza térségében 12/24 
órás váltóversenyen indulnak.                     

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula/archív

 Paksi Hírnök, 2020. június 19. n 19



 
INTENZÍV
TRÉNINGEK

ARANY
JÁNOS
VERSE

USA
TAGÁLLAM

HÉBER
NŐI NÉV

HÁLÓBAN
A LABDA

FÉRFINÉV

OLASZ
AUTÓJEL

AMÁL

ÍRÓ
(FERENC)

JÓS
RÉGIESEN ELEMEZ NÉVELŐ

CAMMOG

KIS 
CSIRKE

IPA PÁRJA

AKADÁLYOZ

LÉGI
SZELLEM

KETTÉ-
VÁLIK

LÁM

AM. SZÍNÉSZ
(JARED)

HÚSIPARI
MÁRKA

SZÍNLEL

MEG-
VEHETŐ

PRO
TEMPORE

SZŰZVIRÁG

EZ

EGY 
NÉMETÜL

NŐI NÉV

SZÍNÉSZ V.
(LAJOS)

SZOLM. 
HANG

ORRA BUKÓ

SOMOGYI
PATAK

OZOR 
BECENEVE

INDÍTÉKA

TONNA

TÜZET
SZÜNTETŐ

... MAIL
LÉGI-

POSTA

EL-
SZIGETELŐ
JAPÁN TOR-
NÁSZ(JUKIO)

ÁZSIAI
ORSZÁG

DÍSZ

VÉGE
NÉMETÜL

ALARM

EURÓPA
KUPA

ELŐADÓ
RÖVIDEN

KEVERT
SZÍN
LOTZ

KÁROLY

AZ SZTK
ELŐDE

NULLA

... CAPONE

HAN ...
FILMALAK

EGY
ANGOLUL

IBSEN
MŰVE

CSAPAT-
EGYSÉG

SEMMI
FRANCIÁUL

DURVA
POSZTÓ

NÉMET
NÉVELŐ

... ON AZ A
HÍR JÁRJA

MOGORVA

SZÁMOS

MI TÖBB

KIGYÓ A 
VUKBAN

SECUNDUM
AMPER

... TIBOR
ÖKLÖZŐ V.

TERÜLET
ÉVSZAK

BOTVÉG!
... CALVINO
OLASZ ÍRÓ 

VOLT

ALKALOM
JELZŐJE

... PACINO

CSONT
LATINUL
HATÁR-

SZAKASZ!

... MARS

JÓD
VEGYJELE

SMETANA
OPERÁJA

1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével egy ötezer 
forint értékű ajándékutalványt 
nyerhet a Vagamary Cukrász-
da felajánlásában.

Fotó: a Vagamary Facebook-oldala

A Vagamary Cukrászda melyik terméke ér-
hető el az egyik országos üzletlánc egységei- 
ben? A megfejtéseket június 26-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53. címre, 
vagy emailben a paksihirnok@gmail.com-
ra. A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Bácskai Irén


