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PAKSI HANGULATOK
A megújult stadion

A �zikáról, ezen belül például az energetikáról nem érzelmi alapon kell gondol-

kodni, hanem a megfelelő háttértudás birtokában kialakítani a véleményünket – 

mondja Krizsán Árpád. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Mindig tudjunk összefogni 
közös céljainkért

– Ma ünnepeljük országunk első 
szent királyát. Azt az embert, aki 
mindenekelőtt szerette népét, a 
rábízott embereket. Aki hitével, 
bölcsességével, akaratával nem-
zetté formálta, végleg letelepí-
tette a magyarokat. Magyaror-
szágot pedig kora egyik legel-
ismertebb országává tette közel 
negyvenéves uralkodása alatt. 
Aki megmutatta, hogy milyen 
egy igaz államfér�, aki öröksé-
gével ma is példát ad arra, hogy 
az általa képviselt értékek nélkül 
egyetlen közösség sem vezet-
hető eredményesen – mondta 
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re Szent István-napi ünnepi be-
szédében.
Beszélt arról, hogy ma ünne-
peljük a több mint ezeréves ál-
lamiságunkat is, azt, hogy az 

ezredforduló előtt még né-
hány évtizeddel szerte Európá-
ban portyázó magyar törzsekből 
Szent István országot és nemze-
tet formált. – Hiszen bencés is-
kolákat alapított, ahol tudás-
hoz juthattak a magyar �atalok, 
de a Szent István által létreho-
zott kolostori központok egy-
ben az államigazgatás központ-
jai is lettek. Vagyis a tudás, a 
szervezettség és a kitartó mun-
ka gyümölcseként megszületik 
Magyarország, és vele együtt a 
büszke magyar nemzet – fogal-
mazott.
Felhívta a �gyelmet arra, hogy 
az ünnepben megkapjuk a lehe-
tőséget is, hogy emlékeztessük 
magunkat, kik vagyunk és hol 
tartunk. – Az elmúlt ezer esz-
tendőben voltunk erős, nagy te-

rülettel rendelkező állam, mely-
nek partjait három tenger is 
mosta, lakosságunk éppen száz 
éve duplája volt a mainak, vagy-
is voltak felfelé ívelő büszke idő-
szakok, és voltak veszteséggel 
teli nehéz időszakok is nemze-
tünk életében. De az erőt nem 
a nagyság adja csupán, hanem 
az akarat, a szív tüze, a meghar-
colt szabadság büszkesége és az 
a bölcsesség, mely felismeri az 
irányt, ahová tartanunk kell. Hi-
szem, hogy nemzetünk utóbbi 
tíz esztendejében is ez hozta el 
a fejlődést, gyarapodást immár 
egy évszázada nem tapasztalha-
tó mértékben – húzta alá Szabó 
Péter.
– Az ünnep lehetőséget ad arra 
is, hogy számba vegyük, mennyi 
jót, értéket teremtettünk mun-
kánkkal, összefogásunkkal, kö-
zös áldozatunkkal családunk, 
nemzetünk és városunk szá-
mára is. Hogy büszkék legyünk 
családunkra, országunkra, vá-
rosunkra. Mert a mindennapok 
munkája, küzdelme mellett sok-
szor fel sem tűnik, vagy termé-
szetessé válik mindaz, ami fej-
lődés és közös eredmény. S ta-
lán ezt egy 2020-ban publikált 
felmérés is aláhúzza számunk-
ra, mely szerint az elmúlt tíz év-
ben – ha különböző mértékben 
is – az ország összes települése 
mérhetően fejlődött, Paks pe-
dig az életminőség tekinteté-
ben az ötödik legélhetőbb város 
az országban, megelőzve sok-
kal nagyobb lakosságszámú tör-
ténelmi, egyetemi vagy éppen 
dinamikusan fejlődő ipari vá-
rosainkat – mondta a polgár-
mester, hangsúlyozva, hogy ez a 
nap lehetőség arra is, hogy kö-
zösen tekintsünk a jövőbe.
– Közösségünk jövőjét biztosan 
sokféleképpen látjuk, de hiszem, 
hogy alapvető értékeinket egy-
formán fontosnak tartjuk. Vagy-
is hogy együtt őrizzük nem-

zeti identitásunkat, melyben a 
legfontosabb értékek a család, 
melyre nemzetünk jövője épül, 
valamint nemzeti szabadságunk 
és szuverenitásunk, melyek a 
mai időben egyformán nagy 
nyomás alatt állnak. Legyünk 
éberek és bátrak, merjük, akar-
juk őrizni a család természetes 
emberi identitásunkból faka-
dó formáját, és országunk szu-
verén szabadságát, hogy gyer-
mekeink, unokáink egy szabad, 
szuverén, büszke Magyarország 
polgáraiként nőhessenek fel. 
Tudjunk mindig összefogni kö-
zös céljainkért, úgy, ahogy erre 
tavasszal a karantén idején pél-
dát adtunk itt Pakson is ország-
nak, világnak. Mert az össze-
fogás erejével leszünk képesek 
mindig úrrá lenni nehézségein-
ken, veszteségeinken. Őrizzük 
és szolgáljuk együtt városunk-
ban is a fejlődést, mely töret-
len volt az elmúlt évtizedekben, 
s amelyről tudjuk, hogy min-
dig lehetne több, más és tökéle-
tesebb. De legyen városunk mai 
állapota az a kiindulópont, mely 
büszkeséggel tölt el a jelenben, és 
lehetőséget ad arra, hogy közö-
sen formáljuk településünk fejlő-
dését az előttünk álló években is 
– zárta beszédét Szabó Péter.
A  városi ünnepségen Nepp Éva 
evangélikus lelkész, Lenkey István 
református lelkész, Vasadi Teodor 
baptista lelkipásztor, D. Nagy Ta-
más, a pünkösdi gyülekezet lel-
késze és Kutas Attila római kato-
likus plébános mondták el ünnepi 
gondolataikat. A megemlékezés 
végén – a hagyományt követve – 
megkínálták a jelenlevőket a meg-
szentelt új kenyérből. Az ünnep-
ségen közreműködött Weller P. 
Hanna, Feil Gréta (vers) és Racs-
kó Eszter (ének). A  Jézus Szíve-
templom előtti téren tartott meg-
emlékezés előtt ünnepi szentmi-
se volt.                               

Kohl Gyöngyi

Fotók: Vidákovics Sámuel
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Hatvanöt kilométer út újul 
meg Paks körzetében
A  Tolna megyei szakaszon is megújul a 
Paks–Cece összekötő út. A Paks–Németkér 
szakasz munkaterület-átadását megtartot-
ták, a kivitelezés elkezdődött. A részletek-
ről a paksi városházán tájékoztatták a sajtó 
képviselőit a közelmúltban.

A  „Közlekedésfejlesztés Tolna megyében IV.” 
elnevezésű projekthez kapcsolódóan a köz-
beszerzési eljárás során kiválasztott kivite-
lező, a Soltút K�. mintegy nettó 993 mil-
lió forintból valósítja meg azt a beruházást, 
amelynek keretében elkészül első ütemben 
az M6-os autópálya – Németkér, Tolna–Fej-
ér megyehatár, második ütemben pedig az 
M6-os autópálya – Paks közötti útszakasz re-
konstrukciója.
A felújítás során két rétegben épített aszfalt-
tal erősítik meg a burkolatot, emellett a kivi-
telező öt, öböllel rendelkező autóbusz-megál-
lót alakít ki, további három meglévő megálló-
ban pedig öblöt és felszállószigetet. Emellett 
elvégzik a burkolt árok és földárok szakaszok 
javítását és tisztítását, továbbá a hiányzó föld-
árok szakaszok és átereszek építését is.  A ki-
vitelezési munkák várható befejezése 2020. 
december 28.
Süli János, a Paks II. beruházásért felelős tár-
ca nélküli miniszter azt mondta a sajtótájé-
koztatón, hogy az úttest megújulása szoro-
san kapcsolódik az atomerőmű-bővítéshez. 
– A következő hónapokra tervezett útfelújí-
tások mind azt a célt szolgálják, hogy megva-
lósulhasson a zökkenőmentes humánerő- és 

anyagbeszállítás az építkezésre, emellett 40-
50 éves adósságot is törlesztünk, hiszen rossz 
állapotuk miatt ráfért ezekre az utakra a fel-
újítás.
A  megújuló útszakasz Németkért is érinti. 
Horváthné Gál Erika, a település polgármes-
tere szerint a projekt növeli a közlekedésbiz-
tonságot, javítja a lakosság életminőségét.
A fejlesztést a paksiak is várják, hiszen ez az út 
a legrövidebb a Balaton felé – emelte ki Sza-
bó Péter, Paks polgármestere, aki azt is hang-
súlyozta, hogy a megújult útszakaszon érke-
ző forgalom a várost elkerülő tehermentesítő 
útra érkezik majd, melynek tervezése zajlik.
– Ráfér a felújítás Tolna megye útjaira, örü-

lök, hogy elkezdődik ez a folyamat – mond-
ta a sajtótájékoztatón Orbán Attila, a me-
gyei közgyűlés alelnöke. Hangsúlyozta, hogy 
a  TOP-os forrás biztosításán túl a fejleszté-
sek előkészítésében és megvalósításában való 
részvétel is fontos számukra.
A Magyar Közút Nonpro�t Zrt. 2018-ban a 
terület- és településfejlesztési operatív prog-
ram (TOP) keretében országosan több mint 
526 kilométernyi 4 és 5 számjegyű mellék-
út teljes körű felújítását indította el. Ebből 
Tolna megyében csaknem 19 kilométernyi 
út felújítása valósult meg az Európai Uniós 
forrásból. A most indult projekt keretében 
10,483 kilométeren teljeskörűen újul meg a 
6231-es jelű Paks–Cece összekötő út a Fej-
ér megyei megújult szakasz folytatásaként, 
a hat részből álló idei Tolna megyei útprog-
ram első ütemeként.
– A Paks–Németkér–Cece, valamint a Györ-
könybe, illetve a Pusztahencsére vezető utak 
felújítása már megkezdődött a munkaterü-
let-átadással, hamarosan a Paks–Nagydo-
rog–Sárszentlőrinc, a Dunaföldvár–Bölcs-
ke–Madocsa–Dunakömlőd és a Dunaszent-
györgy–Fadd–Tolna utak rekonstrukciójára 
is felvonulnak az építők szakemberei – tájé-
koztatott Becze Szabolcs Ferenc, a Magyar 
Közút Np. Zrt. Tolna megyei igazgatója. 
Kérte a közlekedők �gyelmét és megértését, 
azt mondta, hogy az összesen 65 kilomé-
ternyi útszakasz felújítása során mindenütt 
biztosítják a folyamatos közlekedhetőséget.

Dallos Szilvia

Fotók: Molnár Gyula (fent), Szaffenauer Ferenc (lent)
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Hároméves időszak zárult le a 
Paksi FC új stadionjának avató-
ünnepségével. A szalag átvágá-
sát követően máris pályára lép-
tek a zöld-fehérek az OTP Bank 
Liga 2020/2021-es idényének 
első mérkőzésén az Újpest FC 
csapata ellen. 

A  Paksi FC megújult stadionjá-
nak avatóünnepsége az utánpót-
láscsapatok focibemutatójával 
indult, Sűrü Tamás, többszörös 
országos, Európa- és világbajnok 
sportoló freestylefoci-bemutatót 
tartott, a dunaföldvári Löfan Ma-
zsorett Csoport is szórakoztat-
ta a közönséget, valamint fellé-
pett a USNK együttes. Az avatá-
si ceremónián Szabó Péter, Paks 
polgármestere mondott köszön-
tőt. Mint fogalmazott, az új sta-
dion egyszerre szolgálja a város 
sportszerető lakosságát és a ré-
gió futballjának fejlődését. Hoz-
zátette, hogy reményei szerint 
a következő években minősé-
gi kulturális rendezvényeknek is 
otthona lesz. Kiemelte, hogy a 
legnagyobb nyertese ennek a je-
lentős beruházásnak a paksi foci, 
nemcsak, mert mostantól remek 
környezetben futballozhatnak a 
felnőtt pro� csapat tagjai, hanem 
mert egy ilyen szép komplexum 
kultúrát teremt, tiszteletet paran-
csol és talán jobb teljesítmény-
re ösztönöz. – Hiszem, hogy az 
új stadion légköre azt a három-
száz utánpótláskorú gyermeket 
és �atalt is megerősíti ambíció-

val, küzdeni akarással, foci iránti 
alázattal, akik jelenleg a PFC szí-
neiben formálódnak minél jobb 
focistává. Bízom benne, hogy 
a jelenlegi tendencia megma-
rad, és egyre több paksi és vá-
roskörnyéki �atal jut el korosz-
tályos válogatottba vagy éppen a 
PFC felnőttcsapatába, amely ti-
zenhét éve, egyedüliként a ma-
gyar élvonalban, légiósok nél-
kül, csak magyar játékosokra 
építve állja meg a helyét – húz-
ta alá a polgármester, aki záró-
gondolataiban megköszönte a 
város nevében Magyarország 

Kormányának anyagi támoga-
tását, és mindazok munkáját, 
akik szívvel-lélekkel dolgoztak 
az új paksi stadion megépítésén. 
Gundel-Takács Gábor, az ese-
mény házigazdája ezután Gellei 
Imrét szólította a mikrofon-
hoz. A  Paksi FC korábbi edző-
je (2007–2010), volt szövetségi 
kapitány (2001–2003) az MLSZ 
képviseletében méltatta a Paksi 
FC közel húszéves munkáját, és 
örömét fejezte ki, hogy megújult 
a stadion. Az ünnepi beszédek 
után Nepp Éva evangélikus lel-
kész, Kutas Attila katolikus plé-

bános és Lenkey István reformá-
tus lelkész megáldották az új lé-
tesítményt, majd Szabó Péter és 
Gellei Imre a szalag átvágásával 
átadták a stadiont, ahol néhány 
perccel ezután pályára lépett a 
Paksi FC a 2020/2021-es idény 
első mérkőzésén az Újpest FC 
ellen. A mérkőzés előtt felcsen-
dült a Himnusz, ami ezentúl 
minden hazai mérkőzésen így 
lesz. Sajnos nem sikerült győze-
lemmel felavatni az új stadiont, 
az Újpest FC 2:1-re megnyerte a 
meccset.

-kgy- 
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Labdarúgó-stadiont avattak Pakson
Fotó: Babai István
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Döntést hoztak 
nagyrendezvényekről

Elmarad a Város napja és az 
Atomfutás is – jelentették be Sza-
bó Péter, Paks polgármestere és 
dr. Kovács Antal, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója. – A  döntés nem 
volt egyszerű – emelte ki a pol-
gármester, hozzátéve, hogy Pak-
son, ahonnan az atomerőmű az 
ország villamosenergia-ellátásá-
nak csaknem a felét biztosítja, na-
gyon oda kell �gyelnie nemcsak 
az atomerőmű, hanem a város ve-
zetésének is a koronavírus okoz-
ta megbetegedések megelőzésé-
re. – Mi mindig egy lépéssel elő-
rébb kell, hogy járjunk, most az a 
legfontosabb, hogy a járványt a le-
hető legalacsonyabb szinten tart-
suk – húzta alá dr. Kovács Antal 
is, amikor a városnapi kísérőren-
dezvény, az Atomfutás elhalasztá-

sának okairól beszélt. A nagysza-
bású sporteseményt – amelyre év-
ről évre határon túlról is érkeznek 
sportolók – várhatóan 2021 tava-
szán bepótolják.  Dr. Kovács An-
tal arról is tájékoztatott, hogy az 
atomerőmű a hagyományos tele-
pülési nyílt napját és családi nap-
ját sem tartja meg, és nem lesz 
szeptemberben sportágválasztó 
sem. A sajtótájékoztatón az is el-
hangzott, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt korábban a város nap-
jára halasztott kitüntetésátadások 
még későbbi időpontra tolódnak. 
Arról is szó volt, hogy a nemze-
ti összetartozás éve alkalmából 
meghirdetett Kárpát-Medencei 
Zenés Találkozót közönség nél-
kül tartják meg, az eseményt on-
line közvetíti a TelePaks augusz-
tus 29-én.                                      -se-

Szociális tűzifa-támogatás irán-
ti kérelmet lehet benyújtani 2020. 
szeptember 1. és október 15. kö-
zött a Paksi Polgármesteri Hivatal 
szociális csoportjához. Kérelmet 
háztartásonként egy fő, évente 
egy alkalommal adhat be. A  ké-
relem elbírálásakor vizsgálják a 
háztartásban élők vagyoni hely-
zetét és jövedelmét. A támogatás 
mértéke háromfős háztartás ese-

tén tizenöt, ennél nagyobb létszá-
mú háztartás esetén pedig húsz 
mázsa fa rendkívüli települési tá-
mogatásként. A tűzifát az önkor-
mányzat térítésmentesen házhoz 
szállítja október második felétől. 
Bővebb információt a szociális 
csoporttól kérhetnek az érintet-
tek a hivatal ügyfélszolgálati iro-
dájában.

-kgy-

Pályázatot hirdetett Paks Város 
Önkormányzata egy Fenyves ut-
cai, harmadik emeleti, 59 négy-
zetméteres, 2,5 szobás költségala-
pon meghatározott lakbérű lakás 
bérleti jogviszonyára. Azok a pak-
si lakosok nyújthatnak be pályáza-
tot, akik vállalják a lakbér és a la-
kás közüzemi díjainak meg�zeté-
sét. A bérleti szerződés határozott 
időtartamra – legfeljebb 5 évre – 

köthető. A  lakás bérleti díja je-
lenleg 573 Ft/m2/hó+ÁFA. A pá-
lyázati nyomtatványt a pályáza-
ti hirdetmény tartalmazza, amely 
átvehető a paksi polgármeste-
ri hivatalban, valamint letölthető 
a paks.hu honlapról. A pályázat-
nak 2020. szeptember 25-ig kell 
beérkeznie a hivatal humán osz-
tály szociális csoportjához (ügy-
félszolgálati iroda).                     -gy-

Tűzifát kérhetnek 
a rászorulók

Bérlakáspályázatot 
írt ki az önkormányzat

Új képeslapok jelen-
tek meg Paksról
Közel egy évtized után ismét 
képeslapokat jelentetett meg 
a városról Paks Város Önkor-
mányzata. A három új, mozai-
kos képeslapon Kajtár Krisz-
tina gra�kus szerkesztésében, 
Babai István fotóin keresztül 
a város emblematikus turisz-
tikai vonzerői jelennek meg. 
Feltűnik a lapokon a paksi ha-
lászlé, a paksi siller, a Sárgö-
dör téri pincesor, a Lussonium, 
az Erzsébet Nagy Szálloda, a 
Makovecz-templom, a Gár-
donyi-kilátó, a Duna és a Du-
na-korzó és természetesen az 
atomerőmű is. A lapokon meg-
jelenik a városlogó és a klasszi-

kus „Üdvözlet Paksról!” felirat. 
– Eljött az idő, hogy ismét ké-
peslapokon is megjelenítjük ér-
tékeinket, megmutatjuk, hogy 
milyen szép a városunk. A so-
rozat nemcsak turistáknak ké-
szült, hanem nekünk paksiak-
nak is emlék lehet, illetve meg-
lephetjük ezekkel vidéken és 
külföldön élő ismerőseinket – 
mondta Szabó Péter polgármes-
ter a képeslapokat bemutató saj-
tótájékoztatón. Mindhárom ké-
peslapból ötszáz darab készült, 
a Bazársorral szemben találha-
tó Tourist Info irodában vásá-
rolhatók meg.                              

Dallos Szilvia

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Molnár Gyula
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KözéletKözélet

Segíti az iskolakezdést az önkormányzat

Intézkedési tervet kaptak 
az óvodák, iskolák

Így zajlik 
majd a tanév
Megjelent a 2020/2021-es tanév rendjéről szó-
ló kormányrendelet. A tanév szeptember 1-től 
2021. június 15-ig tart. Az első félév vége 2021. 
január 22., az iskolák január 29-ig értesítenek 
az első félévben elért tanulmányi eredmények-
ről. Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 
2020. október 22., a szünet utáni első tanítási 
nap 2020. november 2. A téli szünet előtti utol-
só tanítási nap 2020. december 18., a szünet 
utáni első tanítási nap 2021. január 4. A tavaszi 
szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 
31., a szünet utáni első tanítási nap 2021. ápri-
lis 7. Az őszi érettségi szezon 2020. október 16-
án kezdődik, a tavaszi pedig 2021. május 3-án. 
A középiskolák 2020. október 20-ig nyilvános-
ságra hozzák a felvételi tájékoztatójukat, az ál-
talános iskolák október 31-ig tájékoztatják a 
felvételi eljárásról a nyolcadikosokat. 2020. de-
cember 4-ig lehet jelentkezni a központi felvé-
teli vizsgára, ami 2021. január 23-án lesz, a diá-
kok február 8-ig tudják meg az eredményüket. 
A középiskolákba 2021. február 19-ig lehet je-
lentkezni. A szóbeli meghallgatásokat február 
23. és március 12. között tartják az  érintett kö-
zépiskolák. A nyolcadikos diákok április 30-ig 
megtudják, hova nyertek felvételt.               -kgy-

A  járványügyi adatok alapján a koronaví-
rus-járvány hazai alakulása kedvező, ezért 
szeptember elsején megkezdhető a hagyo-
mányos nevelés-oktatás. Ugyanakkor a köz-
nevelésnek is fel kell készülnie a védekezés-
re és a megelőzésre, továbbá ki kell dolgoz-
nia olyan eljárásrendet, amely lehetővé teszi, 
hogy szükség esetén célzott beavatkozások-
kal beazonosíthatók és fokozottabban támo-
gathatók legyenek a veszélyeztetett intézmé-
nyek – írják a kormany.hu oldalon.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma az 
Operatív Törzzsel, a Belügyminisztérium-
mal és a Nemzeti Népegészségügyi Köz-
ponttal együttműködve összeállította a 
2020/2021-es tanév megkezdésére és lebo-
nyolítására vonatkozó részletes intézkedési 
tervet, amelyet valamennyi óvodának és is-
kolának eljuttattak. A protokoll kitér többek 
között a tanév előtti fertőtlenítésre és takarí-
tásra, a kézmosás, a távolságtartás, a maszk-
viselés iskolán belüli szabályaira, a rendez-
vények megszervezésére, az étkeztetésre, 
valamint az egészségügyi szempontból biz-
tonságos környezet kialakítására. Külön fe-
jezet foglalkozik a kollégiumi elhelyezésre 

vonatkozó speciális szabályokkal, amelyek-
kel kapcsolatban fontos kiemelni, hogy kül-
földről hazatérő kollégiumi tanuló esetében 
a tesztelést az állam térítésmentesen bizto-
sítja.
Az intézkedési terv értelmében, ha vala-
melyik köznevelési intézményt közvetle-
nül érintő megbetegedés történik, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti 
Népegészségügyi Központ a területi nép-
egészségügyi hatósággal közösen megvizs-
gálja, hogy milyen intézkedést szükséges az 
adott intézményben meghozni. Egyedi, in-
tézményre vonatkozó döntést az Operatív 
Törzs hoz meg, amelynek egyik formája le-
het a tantermen kívüli, digitális munkarend 
elrendelése. A  további népegészségügyi 
döntéseket a Nemzeti Népegészségügyi 
Központ és az érintett szervezetek hozzák 
meg és hajtják végre. A  kiadott protokoll 
módosításig vagy visszavonásig marad ér-
vényben, bevezetéséről és alkalmazásáról az 
intézményvezetők kötelesek gondoskodni, a  
fenntartó feladata pedig a megvalósítás el-
lenőrzése.

Sólya Emma

Évek óta több módon nyújt segítséget az 
önkormányzat a családoknak az iskoláz-
tatáshoz, ami az új tanévben sincsen más-
ként. Vasadi Andrásné, a Paksi Polgármes-
teri Hivatal szociális csoportjának vezetője 
elmondta, hogy a szociálisan rászoruló csa-
ládoknak nyújtott támogatások egyik for-
mája a rendszeres nevelési segély, amivel 
gyermeknevelési, iskoláztatási költségeik-
hez járul hozzá az önkormányzat. – Ez a 
támogatás általános iskolásoknak étkezési 
térítésidíj-kedvezmény formájában, illetve 
középiskolásoknak, felsőoktatásban tanu-
lóknak készpénzben biztosítható. A  felső-
oktatásban tanulók esetében minden sze-
meszterre igényelni kell a támogatást, azaz 
szeptemberben és januárban is be kell adni 
a kérelmet – hívta fel a �gyelmet a csoport-
vezető. 
A  rendkívüli települési támogatásként fo-
lyósított beiskolázási segély is szociális rá-
szorultságtól függő ellátás. – A kérelem el-
bírálásakor vizsgáljuk a családban élők va-
gyoni helyzetét és jövedelmét. A támogatás 

mértékének megállapításánál �gyelembe 
vesszük, hogy óvodában, általános iskolá-
ban, középiskolában vagy felsőfokú oktatási 
intézményben kezdi meg a gyermek a tan-
évet – tájékoztatott Vasadi Andrásné, aki azt 
is elmondta, hogy a rendszeres nevelési se-
gély és a beiskolázási segély iránti kérelme-
ket egyaránt szeptemberben kell benyújta-
ni a szociális csoporthoz, kérelemnyomtat-
ványokat és további információkat a hivatal 
ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni. 
Azt is megtudtuk a csoportvezetőtől, hogy 
évek óta létező támogatási forma Pakson a fel-
zárkóztatási ösztöndíj általános és középisko-
lás roma tanulóknak. Feltétel, hogy a diáknak 
legalább közepes a tanulmányi eredménye, és 
nincsen igazolatlan hiányzása. Az ösztöndíj 
szeptembertől igényelhető, összege tanulmá-
nyi átlagtól függően havi 3-8 ezer forint. Az 
ösztöndíjat februárban újra kérelmezni kell, 
akkor az első félévi tanulmányi eredményt 
veszik �gyelembe az elbírálásnál. 
Vasadi Andrásné a kedvezményes diákbér-
letről is tájékoztatott. Elmondta, hogy ezt 

azok a paksi és a város közigazgatási terü-
letén tanuló általános és középiskolások ve-
hetik igénybe, akik legalább egy kilométer-
re laknak oktatási intézményüktől, és sport- 
vagy művészeti tevékenység miatt utaznak 
helyi járattal, illetve feltétel, hogy az adott 
útvonalon van buszközlekedés. A  kedvez-
mény a Paksra helyközi járattal utazó csám-
pai és gyapai gyerekeknek is jár. Az első bér-
let lejárta után egy hónapon belül be kell 
adni a Paksi Polgármesteri Hivatal szociális 
csoportjánál a kérelmet, azt követően már 
egyéni ütemezésben, a polgármesteri hiva-
tal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérle-
tek vételárának nyolcvan százalékát. A bér-
leteket össze is lehet gyűjteni, de amikor az 
első lejár, mindenképpen be kell adni a ké-
relmet, különben nem kapják meg a vissza-
térítést az érintettek. Arra is �gyelniük kell, 
hogy az utolsó, júniusi bérlet lejártát követő 
egy hónapon belül érvényesítsék a kedvez-
ményt, tehát minden tanévet követően leg-
később augusztus 5-ig. 

Kohl Gyöngyi
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A Paks II. projekt lehetőség a magyar 
vállalkozásoknak

Atomerőmű

A magyar cégek, vállalkozások komoly sze-
rephez juthatnak a Paks II. projektben. Be-
kapcsolódásukat, tájékoztatásukat a Paks II. 
Zrt. honlapján elérhető információk mellett 
az újonnan megnyílt Vállalkozói Informá-
ciós Pont is segíti.

Az évszázad beruházásaként emlegetett atom-
erőmű-építés iránt érthető módon komoly ér-
deklődést mutatnak a hazai cégek. A magyar 
vállalkozásokra számítanak is a Paks II. pro-
jektben. Bizonyos munkákban, például az épí-
tési-szerelési bázis létesítése során a magyar 
beszállítói arány már most kifejezetten magas: 
magyar cég építette meg a transzformátorállo-
mást, magyar vállalkozás dolgozik az első fel-
vonulási épületeken, és az Erőmű Beruházási 
Központ kivitelezését is hazai cég fogja végez-
ni – tájékoztatott Mittler István, a Paks II. Zrt. 

kommunikációs igazgatója. Tekintettel arra, 
hogy Magyarország �x áras, kulcsrakész szer-
ződést kötött az orosz féllel, az alvállalkozókat 
az orosz partner vonja be a beruházás mun-
kálataira közbeszerzési eljárás keretében. Eb-
ből fakadóan, aki szeretne bekapcsolódni a 
létesítésbe, annak elsősorban a Roszatom be-
szerzési portálján (zakupki.rosatom.ru) kiírt 
tendereket érdemes �gyelnie. További lehető-
ség elsősorban a kisebb vállalkozások számá-
ra, hogy az ugyanezen a portálon kihirdetett 
tendernyertesekkel veszik fel a kapcsolatot an-
nak érdekében, hogy bekapcsolódjanak az el-
nyert munkákba.
A részvétel elősegítése érdekében Vállalkozói 
Információs Pont nyílt augusztus elején a 6-os 
főút mellett, Paks déli kapujában, a beruházá-
si terület közelében. A PIP Nonpro�t K�. ál-
tal üzemeltetett iroda célja, hogy a hazai cé-

gek első kézből ismerhessék meg a Paks II. 
beruházásba való bekapcsolódás lehetősége-
it. A Vállalkozói Információs Pont munkatár-
sai célirányosan, cégre szabott szaktanácsadás-
sal segítik a magyar vállalatokat a felkészülés-
ben. Tájékoztatást nyújtanak a projekt orosz 
fővállalkozója által kiírt tenderekről, a beszál-
lítókra vonatkozó alapvető követelményekről, 
és információs anyagokkal látják el a beruhá-
zás iránt érdeklődőket. Az iroda célja, hogy a 
lehető legtöbb helyi és magyar vállalkozás pro-
�tálhasson a Paks II. projektből.
– A vállalkozások a Paks II. Zrt. honlapjá-
nak „Beszállítók” menüpontját böngészve 
is értékes információhoz juthatnak, köztük 
a nukleáris minősítéssel kapcsolatos tudni-
valókhoz – mondta el Mittler István. A tár-
saság kommunikációs igazgatója hozzátette, 
a Paks II. Zrt. – mint a paks2.hu oldalon ol-
vasható – a hatályos jogszabályoknak meg-
felelő minősítési rendszert dolgozott ki és 
működtet a beszállítók kiválasztására és al-
kalmasságuk igazolására. A társaság mind a 
saját, mind a fővállalkozó által bevonni kí-
vánt szállítók alkalmasságát a nukleáris mi-
nősítési eljárás során szerződésenként vizs-
gálja. A  szerződés szerinti munka elkez-
désének feltétele minden esetben a sikeres 
nukleáris minősítés.                                       (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább  
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? 

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás
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Portré

Jó napot, mi újság?

Krizsán Árpád
– A �zika nap mint nap körül-
vesz bennünket. A  feladatom 
az, hogy ezt megmutassam, és 
érthető, élvezetes módon ma-
gyarázzam el a különböző �zi-
kai jelenségeket – mondja Kri-
zsán Árpád, az Atomenergetikai 
Múzeum múzeumpedagógusa. 
Az intézmény kollektíváját nagy 
kihívás elé állította a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult hely-
zet. – Március közepén be kellett 
zárni a múzeumot. Azonnal el-
kezdtünk gondolkodni, hogyan 
tudnánk tovább folytatni azt a 
természettudományos ismeret-
terjesztő munkát, amivel az is-
kolai �zikaoktatást igyekszünk 
segíteni a tanév során program-
jainkkal. Az nem volt kérdés, 
hogy ennek csatornája az online 
tér lesz, csak a módját kellett 
kiokoskodnunk. Először úgy-
mond �zikakorrepetálásra hív-
tam a diákságot a Facebookon, 
kifejezetten olyan témákról be-
széltem, amelyek támogatják 
az iskolai tananyagot. A  gyere-
kek természetesen kérdezhettek 

is az élő adás során és azt köve-
tően egyaránt. Később rövid, �-
zikai kísérleteket bemutató vi-
deókat is készítettünk, amelyek 
igen népszerűnek bizonyultak, 
különösen sikeres volt például 
a transzformátoros, és az egyik 
folyékony nitrogénnel végzett 
kísérlet – mondta Árpi. Arról is 
beszámolt, hogy átvitték az on-
line térbe interaktív tudáskap-
szulájuk kiterjesztett valóság al-
kalmazását, és játékot is kapcsol-
tak hozzá, valamint közzétették 
az interneten a virtuális valóság 
szemüvegükkel megtekinthető, a 
múzeum egyes területeit bemu-
tató felvételeket 360 fokos képek 
formájában. – Újra kellett gon-
dolnunk a Társadalmi Ellenőr-
ző, Információs és Településfej-
lesztési Társulás (TEIT) telepü-
lésein működő általános iskolák 
hetedik és nyolcadik osztályosa-
inak szervezett Teller Ede �zika-
versenyünk lebonyolítását is. Ez 
a megméretés kiegészíti, egyben 
lezárja a tanév során zajló kihe-
lyezett �zikaóráinkat, és hang-

súlyt helyez a múzeum gyűjte-
ményének megismerésére is. 
A  vetélkedés a hagyományos-
tól eltérően most nem csapat-
ban, hanem egyéniben zajlott, a 
feladatmegoldásokat interneten 
keresztül vártuk a jelentkezők-
től. Amikor Enyedi Bernadett 
intézményvezetővel és kollégá-
immal summáztuk ezt az idő-
szakot, arra jutottunk, hogy az 
online megjelenések és a szemé-
lyes találkozással zajló múzeum-
pedagógia és egyéb program-
jaink jól megférhetnek egymás 
mellett, így előbbiről a normál 
működésben sem mondunk le. 
A  veszélyhelyzet elmúltával az-
tán a múzeum újranyitásáig 
is kicsit kinyílt a világ, vittünk 
bemutatót a Pakson rende-
zett Napközi Erzsébet-táborok-
ba, és a soltvadkerti természet-
ismereti táborba is – összegzett 
Krizsán Árpád. Arról is beszélt, 
hogy már az általános iskolá-
ban felkeltették tanárai az ér-
deklődését a természettudomá-
nyok iránt, ami szülővárosában, 

Dombóváron, az Illyés Gyula 
Gimnáziumban tovább fokozó-
dott. A Szegedi Tudományegye-
temen (JATE) szerzett matema-
tika-�zika szakos középiskolai 
tanár diplomát. – A munkalehe-
tőség hozott bennünket a párom-
mal, Kószó Krisztinával Paks-
ra 2003-ban, mindketten állást 
kaptunk az ESZI-ben. Ő most is 
ott dolgozik, matematikát, �zi-
kát és szakmai gazdasági tan-
tárgyakat tanít, és felnőttképzé-
si vezető. Szerettem ott tanítani, 
mellette óraadóként megfordul-
tam a Dunaújvárosi Főiskolán 
és a Paksi Balogh Antal Katoli-
kus Általános Iskola és Gimná-
ziumban. Amikor megnyitot-
ták az Atomenergetikai Mú-
zeumot, a szakmai tanácsomat 
kérték a múzeumpedagógiai 
program kialakításához, aztán 
2016-ban lehetőségem volt a 
váltásra, amivel éltem – vázol-
ta eddigi szakmai pályafutá-
sát Árpi. – A múzeumi munká-
mat is nagyon szeretem, hiszen 
most is tanítok, csak máskép-
pen. A  múzeumban nem eről-
tetünk rá senkire semmit, az a 
célunk, hogy elmagyarázzuk a 
�zikai jelenségeket, törvénysze-
rűségeket. A  �zikáról, ezen be-
lül például az energetikáról nem 
érzelmi alapon kell gondolkod-
ni, hanem a megfelelő háttér-
tudás birtokában kialakítani a 
véleményünket. Sok embernél 
hiányzik a tudományos háttér-
ismeret, amit egyszerűen is el 
lehet magyarázni, mi ezt tesz-
szük – húzta alá. Árpád azt is el-
mondta, hogy időközben négy-
tagúvá bővült családjukkal igazi 
otthonra leltek Pakson. Kis�uk 
még óvodás, kislányuk a harma-
dik osztályt kezdi meg szeptem-
berben, mindketten a Paksi Ba-
logh Antal Katolikus Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnáziumba 
járnak. Szabadidejükben sokat 
kerékpároznak, új szenvedélyük 
a stand-up-paddling, azaz állva 
evezés. Árpád rendre rolleren 
tűnik fel a városban, mert mint 
mondja, így gyorsabban halad, 
mint gyalog. A rollerezés �ziká-
járól pedig nyilván hosszan tud-
na beszélni.                          

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mesterségekről első kézből
Papp Katalin védőnő
– Miért választotta a védőnői hi-
vatást?  
– A biológia volt az erősségem 
az iskolában, ezzel megvolt a to-
vábbtanulási irány az iskolában. 
Hiszek abban, hogy az élet vezé-
rel minket a megfelelő helyre, va-
lahol meg volt írva, hogy nekem 
segítő szakmát kell választanom. 
Szegeden végeztem a főiskolát, két 
gyermekem születése után 1997-
től Madocsán, majd 1998-tól ez-
zel párhuzamosan Bölcskén dol-
goztam. Nyolc év elteltével családi 
okok miatt jöttem vissza Paksra, 
ahol tizenöt éve vagyok védőnő.
– A védőnői munka szempontjá-
ból van-e különbség falu és város 
között?
– Falun más az élet és a védőnő 
szerepe is. Mivel a két településen 
akkoriban még nem volt gyer-
mekorvos, így védőnőként több 
feladat hárult rám, mint a város-
ban, ahol nőgyógyászhoz, gyer-
mekorvoshoz is helyben tud-
tak fordulni a kismamák segítsé-
gért. Ennek révén nagyon sokat 
tanultam, ezt előnnyé kovácsol-
tam. Ha Pakson kezdtem volna, 
nem jutottam volna ehhez a tu-
dáshoz. A városban tudják egy-

mást segíteni a kollégák, de a fal-
vakban többnyire egyedül van a 
védőnő. Mindenhol kell arra idő, 
hogy az ember elfogadtassa ma-
gát és megismerje a problémákat.
– Nehéz elfogadtatnia magát a 
védőnőnek a családokkal?
 – Sok család esetében nagyma-
ma- vagy segítő nagynéni sze-
repnek tűnik a tevékenységem, 
ugyanakkor néhányan nem köny-
nyen fogadnak el. A munkám ele-
jén nehéz volt elfogadni azt, hogy 

bár segíteni megyek, mégsem lát-
nak szívesen, de ezt is megtanul-
tam kezelni.
– Lehet-e, tud-e kellő távolságot 
tartani?
 – Nehéz. Mindenkinek elmon-
dom, hogy nem csak nyolctól né-
gyig vagyok védőnő. A falvakban 
szoktam meg, hogy pótsegítség 
vagyok. Viszont azt is hangsú-
lyozom a kismamáknak, hogy ne 
vasárnap délután jusson eszük-
be megkérdezni, hogyan kell 

pürésíteni a krumplit. De ha fá-
jásaik vannak, vagy lázas a gye-
rek, mindenképpen hívjanak fel. 
Akad, aki úgy kapaszkodik be-
lém, mint egy pótmamába, ami 
néha terhes, de tudom, hogy csak 
segítséget várnak tőlem. Kétszáz 
család tartozik hozzám, ez átla-
gosnak mondható.
– Mi a legnehezebb ebben a hi-
vatásban?
– Nekem az adminisztrációs te-
her a legnehezebb, ami meg-
növekedett az elmúlt években. 
Pakson nagyon jó számítógépes 
program áll rendelkezésünkre, 
ez megkönnyíti a munkánkat. A 
Stefánia védőnői rendszert tizen-
négy éve fejlesztik, én is bekerül-
hettem a fejlesztői csapatba.
– Nemzetközileg elismert szop-
tatási tanácsadóként is tevé-
kenykedik. Mennyire tartják ma 
fontosnak a kismamák az anya-
tejes táplálást?
– A terhesség alatt minden anyu-
ka úgy gondolja, hogy szoptatni 
akarja majd a kisbabáját, nagyon 
ritka az, aki nem. Sajnos ellenté-
tes információkat kapnak a kis-
mamák szakavatatlan emberek-
től, reklámcélból, ami miatt so-
kan elhiszik, hogy ugyanolyan jó 
a tápszer, mint az anyatej.
– Mennyire népszerű a védőnői 
hivatás?
– Néhány éve még azt gondol-
tam, hogy eltűnik ez a hiva-
tás a süllyesztőben, mert hiába 
hungarikum és kuriózum a maga 
nemében – hiszen más ország-
ban nincs ilyen rendszer –, anya-
gilag nem volt vonzó ez a szakma 
a �atalok körében. Azóta rendez-
ték a védőnők bérét.
– Kinek ajánlja a védőnői hiva-
tást? 
– Azoknak ajánlom, akiknek van 
elég akaraterejük, önállóságuk, 
szeretik a gyerekeket, az embe-
reket, szeretnek segíteni, és nem 
félnek a kihívásoktól.

Sólya Emma  

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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„Ha a táncunkat nézed, a szívünk szava-
it hallod.” Ez a 2002-ben megalakult Csil-
lag Show-tánc Egyesület mottója. Nagy Il-
dikó művészeti vezető elmondta, hogy mű-
ködésük alappillérei a kreativitás, a hit és 
a szakértelem. Tagjaiknak a csapat magas 
színvonalú, minőségi képzést biztosít. Ta-
nítványaik között számos �atal kiváló ver-
senyeredménnyel büszkélkedhet. Az egye-
sület többszörös Európa- és világbajnok 
táncosokat nevelt már ki. Az oktatás három-
éves kortól zajlik korcsoportok és tudásszint 
szerint bontva a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban. Tanulható nálunk hip-hop, 
street dance, funky, akrobatika, show-tánc, 
talajtorna, gimnasztika, dance theater, 
lyrical dance, afro dance és időnként a has-
tánc is szerepel a palettán – összegzett Nagy 
Ildikó, hozzátéve, hogy egy-egy koreográ�-
ájukban akár az összes táncstílus felfedezhe-
tő, ez teszi őket egyedivé és összetéveszthe-
tetlenné. Minden évben meghívnak egy-egy 
neves vendégoktatót, illetve alkalmanként 
külföldi oktatók workshopjaira is járnak. 
Nagy Ildikó kiemelte, hogy a képzés mel-
lett nagy hangsúlyt fektetnek a táncszínhá-

zi produkcióikra, mely egyben táncszínhá-
zi nevelés is. Eddig nyolc előadást állítottak 
színpadra, mindegyik egy-egy témát, törté-

netet dolgozott fel. A csapat látható volt már 
több tévécsatornán, és többször képviselték 
hazánkat külföldön nemzetközi táncfeszti-
válokon és -versenyeken. Feltűntek Vastag 
Csaba háttértáncosaiként, az Obsitos című 
�lmben, a Reformáció 500. évfordulója al-
kalmából hirdetett pályázaton a Paks törté-
netéről szóló táncprodukciójukkal második 
helyezést értek el. Meghívást kaptak 2018-
ban a 25. Víz, Zene, Virág Fesztiválra, és fel-
léptek a Budapesti Kongresszusi Központ-
ban az EQ nemzetközi konferencián. Olim-
pia című táncszínházi produkciójukkal 
pedig szerepeltek a FINA vizes világbajnok-
ságon 2017-ben. Tavaly ők nyitották meg 
Budapesten az 5. Crossminton világbajnok-
ságot. Nagy Ildikó pedagógusként nagyon 
fontosnak tartja, hogy a táncoktatás mellett 
a gyerekek �gyelmet, kitartást tanuljanak. 
Tiszteletet tanúsítsanak egymás iránt, se-
gítsék egymás munkáját, és igazi közösség-
gé formálódjanak. Az értékek átadása is ki-
emelt jelentőségű számukra. Szeretnének a 
�ataloknak élményt adni, és a tánc által for-
málni a személyiségüket.

-gyöngy-

Civil szféra: Csillag Show-tánc Egyesület
Fotó: magánarchívum

A tikkasztó nyári melegben iga-
zán üdítő lehet egy szelet behű-
tött dinnye, de például a jeges-
kávé is jó választás. Mindkettőt 
kínálták a legutóbbi Spájzon, mi-
vel a dinnye és a kávé voltak a fő-
szereplők, ám nem egyszerre, 
ugyanis most először kétnapos 
volt a termelők és kreatívok vá-
sára. Kandírozott dinnye, diny-
nyelekvár, dinnyés joghurt, diny-
nyés ivólé, eszpresszó, kapucsínó, 
jegeskávé, cold brew is kapha-
tó volt. A tematikákat tükröző 
termékek mellett kézműves saj-
tokkal, helyi borokkal, szörpök-
kel, lekvárokkal, mézekkel, kéz-
műves csokoládékkal és még 
sok más �nomsággal is meg-
tölthették a Spájzolók a kosarai-

a dinnyevásár, szinte az összes 
gyümölcs elfogyott, amit kedvez-
ményes áron kínáltak. A kávé-
napon a legtöbben A paksi kávé 
standját keresték fel. Mindkét 
napon több mint hetvenen ne-
veztek be az Ökocsiga Játszóház 
öt állomásból álló ismeretter-
jesztő kalandjátékára, a visszajel-
zések szerint ötletes és informa-
tív új programelemet szeretnék 
megőrizni a szervezők. A prog-
ramsorozat folytatását illetően az 
aktuális járványügyi helyzet tük-
rében döntenek majd. Tolna me-
gye Gyémánt-díjas rendezvényé-
nek kiemelt támogatói Paks Vá-
ros Önkormányzata és az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt.

(X)

kat, vagy azokat a Spájz-logóval 
ellátott, újrahasznosított anyag-
ból készült vászonszatyrokat, 
amelyekkel az első száz vásárlót 
mindkét napon megajándékoz-

ták. A szatyrok jelképezték, hogy 
a Spájz idén a környezetvéde-
lem jegyében csatlakozott a cso-
magolásmentes piacok sorához. 
A dinnyenapon népszerű volt 

A dinnye és a kávé voltak fókuszban
Fotó: az Agricum Facebook-oldala 
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A  kenyér fogyasztásának nagyságrend-
je a magyar társadalom táplálkozásában 
a 17. századtól kezdve napjainkéhoz ha-
sonló. A magas, erjesztett kenyér készíté-
se a 14. század derekán kezdett elterjedni 
a parasztság körében, az erjesztett kenyér 
fogyasztása a kenyérgabonák termelésére 
alkalmas tájakon a 16. századra lett min-
dennapos. A  középkor óta elsősorban a 
búza és a rozs a kenyérgabonák.
A kenyér házi sütése a 20. század dereká-
ig általános volt a paraszti háztartásokban 
és gyakori volt a kisvárosi polgárság, értel-
miség körében is. A kenyérsütés teljes egé-
szében női munka volt.
Egyszerre jellemzően egy teli kemencényi 
kenyeret sütöttek. Erre általában egy-há-
rom hetenként került sor. A  kenyérsütés 
teljes folyamata 15-16 órát igényelt. Dél-
után áztatták meg az erjesztőanyagot, szi-
tálták a lisztet, este kovászoltak. Amíg a 
malombéli mechanikus szitálás nem vált 
általánossá, a malomból hozott egysé-
ges őrleményt otthon kellett kézi szitálás-
sal szétválasztani korpára, kenyérlisztre 
és �nomabb lisztre, később a szitálás már 
csak a liszt levegővel való telítését szolgál-
ta. Hajnali két-három órakor kezdtek da-
gasztani. Míg a tészta érett, befűtötték a 
kemencét. Öt óra körül vetették be a ke-
nyereket, és a hétórai harangszóra készen 
kiszedték.

A  kenyér készítésének ismerete Pakson is 
sokáig a nők alaptudás-tárához tartozott. 
A házi kemencék eltűnése után is még hosz-
szú ideig otthon dagasztották a kenyér tésztá-
ját, majd pékhez vitték süttetni.
A sütőipar térnyerése miatt a már nem hasz-
nált kellékeket sokáig nagy becsben tartva 
őrizték, hogy kéznél legyenek, ha esetleg is-
mét szükség lesz rájuk. Idővel a padlások, 
kamrák, tárolók mélyére száműzték ezeket, 
vagy egyik-másik eszköz új funkciót kapott, 
másodlagos használata éltette tovább. 
A Paksi Városi Múzeum gyűjteményébe be-
került eszközök sorában van többek között 
sütőteknő, kovászfa, kelesztőedény és sütő-
lapát is. A  hosszúkás sütőteknőt, dagasztó-
teknőt egy darab keményfából vájták ki. Eb-
ben történt a kovászolás, a dagasztás, a tészta 

érlelése. A család 1-3 hétre való kenyértész-
tája fért el benne. A kovászfát a kovász és a 
tészta érlelésének idejére keresztben a sütő-
teknőre helyezték, megakadályozva, hogy a 
tészta belekeljen a teknőt borító sütőabrosz-
ba. A kelesztőedény hosszúkás, ovális, fonott 
kosár. Formája összhangban áll a kenyérével. 
A hosszúkás forma az ipari sütés elterjedésé-
vel vált gyakoribbá, korábban a kerek forma 
volt jellemző, melyből egyből a sütőlapátra 
borították a megkelt tésztát. Kerek szakajtó is 
található a múzeum gyűjteményében. A sü-
tőlapát a megformált nyers tészta kemencé-
be vetésére szolgált. Fából készült, a fejet és 
a nyelet egy darab fából faragták. A gyűjte-
ményben található olyan darab is, amelyen 
a kettőt külön készítették el, majd összeerő-
sítették. A fej, mint a bemutatott darabon is, 
legtöbbször kerek, ovális, ritkábban szögletes 
formájú volt. A nyél hossza 2,5 méter körüli. 
A kenyereket a kamrában, a padláson vagy a 
pincében tárolták. A megszegett kenyér he-
lye a lakószobában a mély asztal�ókban volt. 
Az Alföldön kerek kenyérkosarat használtak, 
amely a sarokpad sarkában állt.
A kenyér kiemelkedő keresztény szimbó-
lum, térségünkben évszázadokon át a leg-
fontosabb étel. Készítését, kezelését, sze-
repét számos hiedelem is övezte, a kenyér-
sütés minden mozzanatához előírások, 
tilalmak, mágikus eljárások társultak. 

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Kövi-Ónodi Gyöngyi

A kenyérkészítés 
eszközei
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A  két világháború közötti látképes paksi 
képeslapok tanúsítják, hogy a templomok 
után a nagyközség legmagasabb épülete egy 
Duna-parti malomépület volt, amelynek ma 
már nyomát sem találjuk. A  hajómalmok 
mellett már a századfordulón megjelentek 
a korszerűbb műmalmok, eleinte gőzmal-
mok, majd nyersolajjal és villamos energi-
ával működő hengermalmok. Az 1920-as 
évek második felében a községben már négy 
ilyen működött. A legnagyobb a Duna és a 
Villany utca között 1893-ban épült első pak-
si műmalom volt, amely kezdetben a buda-
pesti malomépítő gépgyáros Graepel Hugó 
tulajdonában volt, de egy 1902-es tűzvész-
ben leégett. 

Az épületet aztán felújította és eladta 1905-
ben Bolyky Jánosnak. 1910-ben a zagyvaré-
kasi Glück Dezső Pest megyei malmán túl-
adva megvette a paksi gőzmalmot. Aztán 
1918 nyarán új megyei malomipari válla-
lat alakult Dunántúli Egyesített Hengermal-
mok és Ipari Rt. néven a paksival együtt öt 
malommal, amely az ágazat és a hozzákap-
csolódó üzletágak (pl. sertéshízlalás) célirá-
nyos fejlesztését tűzte ki célul. A vezérigaz-
gatója a Haditermény Rt. Tolna megyei ki-
rendeltségétől érkező, a malomiparban 
képzett, széles látókörű malomtulajdonos 
üzletember Pajor Gyula lett, aki a megyei 
Molnárszövetség életében is jelentős szere-
pet vitt. Hosszú időn át jó eredménnyel irá-
nyította a céget. Tíz évvel később érdekelt-
ségével kivált az Rt.-ből, az öt malom sorra 
gazdát cserélt, melyek közül a paksi telepet 
magának váltotta meg, és Pajor Gyula Mű-
hengermalma néven haláláig vezette. Az 
aránylag �atal malomtulajdonos 1932-ben 
halt meg Budapesten in�uenzából eredő 
szívizomgyöngeség következtében. 

A  malmot az özvegyasszony üzemeltette to-
vább, fél évvel később házasságot kötött a 
dunaföldvári Szabó Györggyel, és 1933-tól 
már Szabó Györgyné néven jegyezte a ma-
lomcéget, aminek vezetését aztán átvette férje. 

A  családi vállalkozás keretében átalakított 
és modernizált háromemeletes Szabó-ma-
lom lett Paks legnagyobb gabonafeldolgozó 
üzeme, előtte a parton rakodó uszályok sora 
váltotta egymást. A  korabeli hirdetés sze-
rint a malom sokféle állást kínált. A cégve-
zető malomipari találmányokkal, szabadal-
makkal is kísérletezett, 1938-ban a M. Kir. 
Szabadalmi Bírósághoz a kukorica mester-
séges szárítására szolgáló eljárást és beren-
dezést jelentett be. Az államosítást követő 
átszervezések 1950-ben teljesen leépítették a 
paksi malomipart. A Szabó-malmot bezár-
ták, majd hamarosan le is bontották, mert 
épülete beleesett a készülő 6-os számú főút 
nyomvonalába. A többi kisebb üzem a Tolna 
Megyei Terményforgalmi Vállalat tulajdo-

nába került, takarmányfajtákat gyártottak 
bennük, itt kaptak munkát a hajdani molná-
rok is. A Szabó-malom mellett kisebb mal-
mok is voltak a környéken, Dunakömlődön 
Ambrózi János malma a temető mellett mű-
ködött, 1925-ig üzemelt Biritón Klein Antal 
vámörlőmalma. Schönveitz Miklós henger-
malmát a Szent István téri házuk Duna-par-
tig nyúló telkének végébe építtette fel. A déli 
városrészben a Báthori utca 28. alatt Hungár 
Adolfné, az Újvárosban Wiedemann Antal 
1938-ban épült hengermalma szolgálta a he-
lyi és környékbeli birtokok, kisparaszti gaz-
daságok igényeit.

A  sorozatos városrendezési terveket köve-
tően a régi paksi malmoknak már csak hűlt 
helyét találjuk. Kivétel a Wiedemann-ma-
lom, ami gazdabolttá és lakóházzá alakítva 
ma is áll a Tolnai úton. 
Felhasznált források: Az Est, 1932.10.12.,7.o., 
Központi Értesítő,1936., Malomújság, 1938.
05.01.                                             dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A Duna-parti Szabó-malom története

Paks látképe a Dunáról – Képeslaprészleten a hengermalom (Rosenbaum Ignácz kiadása, 1927.)

„Nagy szélben gyulladt ki tegnap délben 
Graepel Hugó paksi gőzmalma és le is 
égett. A tűz több szomszédos házba is be-
lekapott, de szerencsére sikerült azt elfojta-
ni.” (Pécsi Napló, 1902.09.02., 2. o.)

„Pakson, Tolna megyében a Wiedemann-
féle 6-járatú, fagázhajtású, visszaöntéses 3 
éve újonnan épített hengermalom vagyon-
felosztás miatt áron alul eladó, esetleg bér-
beadó. A malom nagyforgalmú helyen a 
vásártérrel szemben országút mellett fek-
szik.” (Malomújság,1941.04.01.,10. sz.) 

„Pajor Gyuláné sz. Fischhof Sárika mély 
fájdalommal jelenti, hogy férje hosszú 
szenvedés után f. hó 18-án Budapesten el-
hunyt.” (Molnárok Lapja, 1932.03.26.) 

„Alkalmaznék malmi teendőkben, köny-
velésben jártas tisztviselőt, egy �a-
tal kezdő molnársegédet, egy fatüzelés-
ben és fűrészelésben gyakorlott fűtőt sze-
rény kezdő�zetéssel. Ajánlatokat kérek: 
Szabó-malom, Paks.” (Molnárok Lapja, 
1937.06.05.) 

Fotó: magánarchívum
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Jótékonysági családi napot tar-
tottak Etessy Anett gyógyulá-
sáért a II. Rákóczi Ferenc ál-
talános iskola udvarán au-
gusztus 15-én. A 12 éves paksi 
lány súlyos idegrendszeri be-
tegségben szenved, ami első-
sorban a mozgását veszélyez-
teti. Ahhoz, hogy az állapota 
javuljon, vagy legalább szin-
ten tartsák, számos terápián 
kell részt vennie, ami komoly 
anyagi terhet jelent a család-
nak. A paksi önkormányzat és 
cégek, intézmények, egyesüle-
tek, magánszemélyek is támo-
gatják Etessyéket. A  jótékony-
sági napon – amelyre a járvány-
ügyi biztonsági előírásoknak 

megfelelően egyszerre legfel-
jebb ötszáz látogatót engedtek 
be – kirakodóvásárral, gyer-
mekprogramokkal és színpa-
di műsorral várták az érdeklő-
dőket, támogatókat. Felléptek a 
Pódium Táncstúdió növendé-
kei, Tábori Emese, Kovács Aliz 
és Weller P. Hanna, a Kajdacsi 
Gyöngyvirág Néptáncegyüt-
tes, a Csámpai Country Road 
Club, a sztárvendég pedig 
Anett kedvenc énekese, Nótár 
Mary volt, az ő fellépését az 
Origamies koncertje, majd 
retroest követte. A  rendezvé-
nyen 696 ezer forint gyűlt ösz-
sze Anett gyógyításáért.

Sólya Emma

Kultúrmorzsák
Családi nap Anett gyógyulásáért

Fotó: Molnár Gyula

A Napközi Erzsébet-táborokról
Hat héten át, július 6-tól augusz-
tus 14-ig tartott az idei Napközi 
Erzsébet-táborok program Pak-
son. A pályázó a Paksi Közmű-
velődési Nonpro�t K�. volt, a 
társszervező pedig a Paksi Kis-
térségi Szociális Központ. A tá-
borsorozatban 240 gyermeknek 
kínáltak hasznos elfoglaltságot 
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában és a Csengey 
Dénes Kulturális Központban. 
A járványhelyzet miatt egy cso-
portban 20 főnél nem fogad-

hattak több gyermeket, akik-
nek felügyeletét pedagógusok, 
a kulturális központ és a szociá-
lis központ munkatársai végez-
ték. – A  visszajelzések alapján 
sikeres volt a tábor, a szülők na-
gyon elégedettek voltak. A leg-
népszerűbb programok között 
a strandolás, a györkönyi kirán-
dulás, a gokartozás és a Digisuli 
szerepelt – tudtuk meg Kiss-
Fodor Melindától, a kulturális 
központ munkatársától.

-se-

Mozaik

Elmaradtak a Szent István ün-
nepe köré szervezett rendez-
vénysorozat kulturális prog-
ramjai Pakson. A nagyszabású 
programok helyett a Csengey 
Dénes Kulturális Központ az 
Augusztusi Nyári Esték ke-
retében több kisebb rendez-
vényt kínált az érdeklődőknek. 
Az első egy háromfős stand up 
előadás volt augusztus 7-én 
a kulturális központban, a 
Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium díszudvarán a Danics 
Dóra Trió lépett fel augusz-
tus 13-án. A koncertet, vala-
mint az előttük fellépő Ko-
vács Aliz és Weller P. Hanna 
műsorát a járványügyi hely-

zet miatt limitált létszámú, 
kétszázfős közönség hallgat-
hatta meg. A  rendezvényso-
rozat helyszíne volt a dunai 
hajószínpad is, ahol augusz-
tus 19-én a Kőműves Kelemen 
című színházi előadást láthat-
ta legfeljebb ötszáz néző. Haj-
du Steve és Gaál Dániel közös 
estjét a Csengey kulturális köz-
pontban tekinthették meg az 
érdeklődők, a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnázium udvarán – la-
punk megjelenésével egy idő-
ben – Bács Miklós és Zsók Le-
vente stand up műsora, majd 
a �e Magenheims együttes 
koncertje volt műsoron.                                

-emma-

Érzékenyítő programot tartottak

Augusztusi Nyári Esték

Érzékenyítő délutánt tartott 
a Paksi Szivárvány Egyesü-
let Gyapán, a közösségi ház 
udvarán augusztus 21-én. Az 
egyesület tagjainak A  szere-
tet mindent megold című rö-
vid színházi előadása után 
még számos program várta 
az érdeklődőket. Kipróbálhat-
ták a Braille-írást dr. Ulbert 
János segítségével, a fehér bot 
használatát akadálypályán, 
kézműveskedhettek, zsákba-
macskát nyerhettek a gyere-

kek, és csillámtetoválást is kér-
hettek. Lakatos Norbert, aki 
maga is látássérült, lu�t hajto-
gatott nekik. Az egyesület több 
programot szervez tagjainak, 
és az adománygyűjtések is a 
tevékenységük részét képezik. 
Terveik között szerepel, hogy 
még ebben az évben divatbe-
mutatót tartanak fogyatékkal 
élő embereknek, hogy ezzel is 
elősegítsék társadalmi elfoga-
dásukat.

-se-

Fotó: Molnár Gyula
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járvány a világ sok országában  
az egészségügyi rendszer összeomlását eredmé-
nyezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését  
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi 
rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy 
újabb járványhullám veszélye továbbra is fennáll.  

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget 
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg 
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE
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Sport

Így áll a Paksi FC 
két forduló után

Az ASE sikerével  
zárult a mérkőzés

Két fordulót követően egyet-
len ponttal a tabella 9. helyén 
áll a Paksi FC labdarúgócsa-
pata az OTP Bank Ligában. 
A  2020/2021-es szezon nyitó-
fordulójában a Fehérvári úti sta-
dionban az újpesti Simon Krisz-
tián keserítette a zöld-fehéreket 
és drukkereit. A  lilák támadó-
ja kétszer is bevette Holczer ka-
puját, míg a PFC-től egyedül 
Ádám Martin volt eredményes, 
így 2:1-es vereséggel kezdődött 
az idény. A második fellépésen a 
székesfehérvári Sóstói Stadion-
ban a helyzeteivel remekül sá-
fárkodó Paksi FC 1:1-es döntet-
lent játszott a tavalyi ezüstérmes 
Mol Fehérvár FC-vel. A mérkő-
zésen a 80. percben Szélpál révén 
Osztermájer Gábor tanítványai 

szereztek vezetést, amit a hazai-
ak a 92. percben egyenlítettek ki, 
Hodzic góljával. – Azt minden-
képpen el kell ismernünk, hogy 
a Fehérvárnak több helyzete 
volt, azonban tíz perccel a vége 
előtt mi szereztünk vezetést. 
A hosszabbításban bekapott gól 
miatt így az egyik szemünk ne-
vet, a másik sír, mivel közel áll-
tunk a győzelemhez. Összessé-
gében azonban úgy gondolom, 
a Vidi otthonában egy pont-
tal elégedettek lehetünk. Reális 
eredmény született – értékelte a 
találkozót a lefújás után a Paks 
vezetőedzője. A Paksi FC a kö-
vetkező fordulóban augusztus 
29-én 20.30-kor a Mezőkövesd 
együttesét fogadja.

Faller Gábor 

A Kaposvár elleni, március 7-i 
bajnoki óta nem volt kosárlabda-
mérkőzés a Gesztenyés úti csar-
nokban, így nem volt meglepő, 
hogy több százan voltak kíván-
csiak az újjáalakult NB I/A-s csa-
pat első edzőmérkőzésére. A ven-
dég NB I/B-s Vasas nagyon �atal 
kerettel érkezett, a rutint a paksi 
csapatban több mint egy évtize-
det lehúzott Medve Máté képvi-
selte. A piros-kékek vezetőedzőjét 
is sokan ismerhetik, Faragó Péter 
a 2010/2011-es szezonban ját-
szott az Atomerőmű csapatában. 
Magyar kezdő ötöst küldött a pá-
lyára Braniszlav Dzunics, az első 
pontokat Kovács Ákos, Valerio 
Bodon és Eilingsfeld János sze-
rezték. Pár perc elteltével aztán 
sorra pályára léptek a légiósok és 
a �atal magyar játékosok is. Már 
az első negyedben tíz pont fölé 
nőtt a paksi előny, annak ellené-

re, hogy látszott az összeszokott-
ság hiánya. Belőtte magát Kevin 
Capers és Eilingsfeld, aki a táma-
dó lepattanókat is sorra szedte, de 
nem dőlhettek hátra, a vendégek 
rögtön kihasználták a lehetőségei-
ket, sokszor szemnek is tetszető-
sen járatták a labdát. A harmadik 
negyed elején csökkentette hátrá-
nyát a Vasas, de egy gyors sorcsere 
és egy nyolc-nullás széria után 67-
43-at mutatott az eredményjelző. 
Nem csökkent az iram az utolsó 
felvonásban sem, a hazaiaknak 
ekkor már többször is sikerült 
két-három passzos gyors akció-
ból pontokat szerezniük. Capers 
ötödik tripláját is beszórta, Ko-
vács Ákos ziccert, majd bünte-
tőt értékesített, magabiztos győ-
zelem lett a vége. Atomerőmű SE 
– Vasas SC 94-63 (25-14, 24-17, 
23-17, 22-15). 

-joko-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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Újra mozgásban: utánpótlás-labdarúgás

Újra mozgásban: szabadidő

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

A  koronavírus-járvány miatt hónapokig 
új szabályok mentén zajlott az élet. Nem 
volt kivétel ez alól a sport sem, csak na-
gyon behatárolt körülmények között tud-
tak dolgozni a sportolók. Sorozatunkban 
az Atomerőmű SE szakosztályainak ve-
zetői foglalják össze, hogyan tudtak dol-
gozni, készülni a versenyekre ebben az 
időszakban. Sorozatunk utolsó részé-
ben Sánta István, a szabadidő-szakosztály 
sportszervezője összegzett. 

– Hogyan érintette a járványhelyzet a kü-
lönböző szakcsoportokban sportoló több 
száz tagot?
– Folyamatban voltak a különböző sport-
ágakban a városi bajnokságok, amelyeket 
azonnal fel kellett függesztenünk. Ezek kö-
zül talán a legnagyobb volumenű a kosár-
labda, amit szeretnénk az ősz folyamán egy 
kupaszerű, négynapos torna keretében befe-

jezni, és ha a dolgok úgy alakulnak, akkor 
hamarosan elindítani a következő sorozatot. 
Ugyanerre a sorsra jutott a hatcsapatos női 
röplabdabajnokság, amit a Deák Ferenc ál-
talános iskolában rendeztünk, ha találunk 
megfelelő időpontot, azt is szeretnénk le-
zárni. Az asztaliteniszezők nem használ-
hatták a galériát a sportcsarnokban, május 
vége felé kezdhettek ismét gyakorolni. Ta-
lán a nagyon népszerű, 60-70 főt is meg-
mozgató asszonytorna sínylette meg legke-
vésbé a korlátozásokat. Amint beköszöntött 
a jó idő, heti két-három alkalommal tornáz-
tak a csarnok melletti zöld területen. A heti 
három alkalommal gyakorló karatésok is le-
álltak egy időre, majd amikor kedvező lett 
az időjárás, az Ürgemezőn a mozgáspark-
ban erősítettek. Az öreg�úk foci talán más-
fél hónapig szünetelt, abban a pillanatban, 
ahogy lehetett, ismét játszottak. Természe-
tesen az öltözőt nem használták, szerelésben 

jöttek. Elmaradt a hagyományos Tatabánya 
és a Cegléd elleni mérkőzés, nagyon várják, 
hogy szeptemberben lejátszhassák.
– A  legnépesebb szakcsoport a természet-
járóké. Őket hogyan érintették a korláto-
zások? 
– Sok túrájuk elő volt készítve, mind elma-
radt. Amikor már nagyon hiányzott nekik a 
mozgás, a kikapcsolódás, akkor kisebb cso-
portokban szerveztek környékbeli túrákat, 
de a nagy kirándulásokra nem kerülhetett 
sor. Amint feloldották a korlátozásokat, is-
mét elkezdődtek a buszos túrák, minden 
visszatért a megszokott kerékvágásba.
– Van valamilyen terv arra az esetre, ha is-
mét szigorításokat kell életbe léptetni a ko-
ronavírus-járvány miatt? 
– A szakcsoportok sok mindenre készülnek 
a közeljövőben. Hamarosan leülünk a klub-
vezetéssel megbeszélni a teendőket. 

-joko-

Sorozatunkat, melyben a Paksi Sport-
egyesület szakosztályvezetői, edzői me-
sélnek a koronavírus-járvány okozta ne-
hézségeikről, a Paksi FC égisze alatt mű-
ködő utánpótlás-labdarúgással zárjuk.

„Március 16-tól bezárják az iskolákat, mely 
rendeletet maximálisan �gyelembe véve és 
betartva, klubunk úgy határozott, meg nem 
jelölt ideig leállítja, felfüggeszti az utánpót-
lásedzéseit és -képzéseit.” – ezt a „közle-
ményt” március 14-én tette közzé hivatalos 
internetes felületén a Paksi FC, mivel há-
rom nappal korábban Magyarország Kor-
mánya országos vészhelyzetet rendelt el a 
koronavírus terjedésének megakadályo-
zása érdekében. Május közepén, alighogy 
a koronavírus-járvány miatt az utánpót-
lásban befejezettnek nyilvánították a már-
cius közepén felfüggesztett 2019/2020-
as évadot, a zöld-fehér klub összes �atal-
ja újra edzésbe állhatott, szigorú higiénés 
szabályok betartása mellett. Ami még a 

2019/2020-as szezont illeti, a szövetség a 
tabellákat a félbeszakításkor rögzítette, vi-
szont nem hirdetett hivatalos végered-
ményt, nincsenek helyezettek, nincs vég-
eredmény alapján feljutó és kieső, a csa-
patok nem kaptak érmet és oklevelet. Az 
U19-es, az U17-es és az U16-os bajnok-
ságok 2020/2021-es versenyrendszerét a 
zárótáblázaton elfoglalt helyezések alap-
ján alakították ki, melynek értelmében az 
említett három korosztály is a legmagasabb 
osztályban folytathatja a küzdelmeket, így 
az új szezonban az U12-től felfelé a Paksi 
FC minden csapata az NB I.-ben küzdhet. 
– Ez egy tudatos építkezés szép eredménye. 
Célzottan igazoltunk, és építettünk fel sa-
ját nevelésű �atalokat. A 2003-as korosz-
tályt például már tízéves koruk óta játszat-
juk együtt, és a paksi maghoz a környező 
településekről csatlakoztak tehetséges lab-
darúgók. Előre persze nem lehetett belőni, 
mikor jön ki ilyen jól a lépés, de az szépen 
látszott, hogy folyamatosan fejlődünk. 

Már az NB II.-es bajnokság is komolyabb 
liga volt, mint ahol az előző években ját-
szottunk, a gyerekek pedig felnőttek a fel-
adathoz. Ősszel teher nélkül vághatunk 
bele az új kihívásba. Ha nem sikerül meg-
tapadnunk a komoly akadémiák között, az 
sem baj, hiszen eddig a második frontvo-
nalban is olyan meccseket tudtunk játsza-
ni, ami a gyerekek fejlődését eredményez-
te – összegzett Péter Norbert, aki ugyan 
elsődlegesen a felnőttcsapat pályaedző-
je, de dolgozik az utánpótlás-szekcióban 
is. Az U19-es kiemelt bajnokság augusz-
tus 29-én kezdődik, a 12 csapatos sorozat-
ban a Paksi FC a Vasas Kubala Akadémia 
otthonában szerepel az első fordulóban, 
míg a szintén ugyanennyi gárdát felvonul-
tató mezőnyben az U17 az MTK Budapest 
vendégeként kezd a hónap utolsó szom-
batján. A PFC utánpótláscsapatainak tel-
jesítményéről részletesen a paksifc.hu, va-
lamint az adatbank.mlsz.hu honlapon ol-
vashatnak.                                  Faller Gábor
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével kétfős be-
lépőt nyerhet az Üvegcipő című 
Molnár Ferenc darabra.

Fotó: 

Melyik Molnár Ferenc darabbal nyi-
totta meg kapuit a művelődési köz-
pont 1978-ban? A  megfejtéseket szep-
tember 4-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 já-
tékunk nyertese: Kovács Gábor

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

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

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com


