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Kozlodujban és Novovoronyezsben tár-
gyalt egy-egy képviselő-testületi delegáció 
nemrégiben. Bulgáriában háromoldalú 
nemzetközi együttműködési megállapo-
dást kötöttek, Paks orosz testvérvárosában 
pedig az atomerőmű-építkezésre való fel-
készülésről tájékozódtak a képviselők.

Szabó Péter alpolgármester, Horváth Zol-
tán és Kovács Sándor önkormányzati kép-
viselők látogattak el május 23. és 28. között 
Novovoronyezsbe. A paksi küldöttség tag-
jai megtekintették a már működő és a ké-
szülő új atomerőművi blokkokat, a konté-
nervárost és a kiszolgáló egységeket, ahol 
korábban az építők éltek, valamint felke-
resték a város több infrastrukturális léte-
sítményét. A kapcsolatok fejlesztésének je-
gyében szervezett találkozó kiemelt cél-
ja volt annak tanulmányozása, hogyan 
működik együtt az új blokkok építése so-
rán Novovoronyezs és az erőmű. – Kitű-
nő és példaértékű a kapcsolat az atomerő-
mű és a város között, azon leszek, hogy ez 
itt, Pakson is hasonlóképpen működjön a 

jelenlegi és az épülő blokkok üzemeltetői-
vel – fogalmazott Szabó Péter alpolgármes-
ter. Novovoronyezzsel a tervek szerint pak-
si viszontlátogatással folytatódik a 2015-
ben aláírt testvérvárosi kapcsolat, ekkor 
egyebek mellett a helyi vállalkozókat vár-
ják majd fórumra, hogy első kézből tájéko-
zódhassanak az erőműépítésre való felké-
szülés tapasztalatairól.

A bulgáriai Kozlodujba Süli János polgár-
mester, Barnabás István alpolgármester, 
Bognár Péter, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. humánigazgatója és Neiner András, az 
önkormányzat pályázati referense utazott 
hivatalos látogatásra. A találkozón három-
oldalú megállapodást kötöttek: harmadik-
ként a romániai Cernavodă polgármestere 
szentesítette a szerződést.
Barnabás István tájékoztatása szerint az 
együttműködési megállapodás célja egy-
részt az, hogy a három, atomerőmű mellet-
ti, Duna-parti, egymással szomszédos or-
szágban fekvő település közös, közvetlen 
uniós pályázatokon induljon. A találkozón 
már konkrét elképzelésekről is tárgyaltak. 
Emellett célként fogalmazódott meg, hogy 
a három város közötti partnerség a tapasz-
talatcserére és további közös projektekre is 
kiterjedjen a jövőben a helyi önkormány-
zati munka, az infrastruktúra-fejlesztés, 
valamint a városfejlesztés, a szociális mun-
ka és a kultúra területén – tette hozzá az al-
polgármester.                                 

Dallos Szilvia

Oroszországban és Bulgáriában jártak
Fotó: Kövi Gergő/Paksi Hírnök

2 n Paksi Hírnök, 2017. június 16.



Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro� t K� .
Főszerkesztő: Kövi Gergő
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2017. július 12.

Jumbo Travel Utazási  iroda

Montenegrói 
nyár
2017.08.03-12.

8 éj félpanzióval 
104.900Ft / fő

tihanyi  
LevenduLa-
fesztiváL
2017.06.24.

3.990Ft / fő

www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

7030 Paks, dózsa györgy u.14. u-001672 · Mamut Bt

travel

CsodáLatos 
erdéLy
2017.07.24-29.

6nap / 5éj félpanzióval 
75.000Ft / fő

Hagyomány, hogy a Duna-parton álló em-
lékműnél ünnepel a város a nemzeti ösz-
szetartozás napján.

– A Párizs melletti Versailles-ban található 
Nagy-Trianon palotában 1920. június 4-én 
írták alá az első világháborúban győztes ha-
talmak Magyarországgal az ún. trianoni bé-
keszerződést. Ennek értelmében Magyar-
ország korábbi területének kétharmadát el-
veszítette, a magyar nemzetiségű lakosság 
egyharmada, hárommillió-kétszázezer em-
ber került a határokon kívülre. A békeszer-
ződés Magyarországot nemzeti vagyonának 
több mint hatvan százalékától is megfosz-
totta, s közepes méretű európai hatalom-
ból kis országgá tette. A magyar történelem 
és kulturális örökség meghatározó helyszí-
nei és emlékhelyei idegen hatalmak fenn-
hatósága alá kerültek – ezekkel a gondola-
tokkal nyitotta beszédét Szabó Péter alpol-
gármester a nemzeti összetartozás napján 
tartott városi megemlékezésen, a Duna-kor-
zón álló emlékműnél.
Kiemelte, hogy a békediktátum, szakítva a 
háborús kon� iktusok korábbi európai ren-
dezési elveivel, nem a vesztesek integráció-
jára törekedett, hanem eliminálni igyekezett 
őket az európai hatalmi térből. Ezzel nem-
csak a revans vágyát ültették el a megalázott 
vesztesekben, hanem az állandó bizalmat-
lanság atmoszféráját.
Szabó Péter beszélt a nemzeti összetartozás 
melletti tanúságtételről szóló 2010. évi tör-
vényről. – Az Országgyűlés számot vetett a 
békediktátum által okozott politikai, gazdasá-
gi, jogi és lélektani problémák máig tartó meg-
oldatlanságával, de elutasítja az idegen hatal-
mak segítségén alapuló területi revizionizmus 
és a totalitárius utópiák zsákutcás megoldása-
it. A magyar nemzet egységére helyezi a hang-

súlyt, de hangsúlyozottan szakít a sérelmi és 
tragikus hozzáállással, sőt okul a más nemze-
tek tagjaiban okkal sérelmeket keltő hibáink-
ból is. A határokon átívelő kulturális nemzet 
önépítési programja egyúttal a Kárpát-me-
dencében együtt élő népek és nemzetek köl-
csönös megértésen és együttműködésen ala-
puló békés jövőjét kívánja munkálni, hozzájá-
rulva a XX. század tragédiái által szétdarabolt 
Európa újraegyesítéséhez – mondta el.
– A mai emléknap, ünnepi megemlékezés 
sokat szapult és elmélyült gondolatokkal 
volt terhes a korábbi évtizedekben. Szándé-
kosan használtam az ünnepi szót. Elég volt 
a búsulásból, elég volt az olyanfajta emléke-
zésből, ahol csak kesergünk. Nyissunk új fe-
jezetet – mondta hangsúlyozva, hogy a mai 
ünnepnek az emlékezésen túl három na-
gyon fontos gondolata van: a nemzeti össze-
tartozás gondolata, a Kárpát-medencei ma-

gyarság megmaradása és a nemzetekkel való 
békés egymás mellett élés.
Ma emlékezni jöttünk, és a hétköznapok 
sodrában megállunk egy-egy pillanatra, 
visszatekintünk, hiszen jelenünk a múltunk-
ban gyökerezik, és jelenünk megélése jelenti 
a majdani jövőnket, ha nem is közvetlenül a 
miénket, a gyermekeinkét biztos.
– Jussunk el odáig, hogy már ne a keserűség 
és ne a tehetetlenség legyen az, amit érzünk, 
ha erre gondolunk. Június 4-én a nemze-
ti összetartozásunkat ünnepeljük – húzta 
alá, kiemelve – nem számít, hogy mára már 
nyolc országban élünk, mert tudjuk: mind-
annyian magyarok vagyunk. Mint ahogy 
magyar az is, aki ’56-ban kivándorolt Auszt-
ráliába, Amerikába. Gondunk van egymás-
ra, nem felejtjük egymást és nincs szükség 
magyarázkodásra, származási bizonyíté-
kokra – zárta beszédét.                       Kohl Gy.

A nemzeti összetartozás ünnepén
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Új információs táblák segítik a turisták tá-
jékozódását a város hét pontján: a paksi és a 
dunakömlődi halászcsárdánál, a városi mú-
zeum előtt, a városházánál, a Duna-korzón, 
az autóbusz-pályaudvarral szemben, vala-
mint a Barátság úton. A városi arculatváltás 
részeként elvégzett táblacserékről a turiszti-
kai és városmarketing-bizottság javaslatára 
az önkormányzat döntött. 
– Az elavult táblák helyébe lépő, az új vá-
rosi arculatba illeszkedő felületek három 
nyelven, a magyar mellett angolul és oro-
szul is segítik a turisták eligazodását – tájé-
koztatott Szabó Péter alpolgármester hoz-
zátéve: a táblák egyik oldalán várostérkép 
található a fontosabb látnivalókkal, a má-
sik oldalát paksi nevezetességekről készí-
tett fotómontázs díszíti.

– Elengedhetetlen, hogy az ideérkező láto-
gatók minden fontos információt megta-
láljanak a városról, ezért a táblákon a ren-
delőintézet, a rendőrség, a bankautomaták, 
a temetők, a benzinkutak és például a 
gyógyszertárak fellelhetősége is megtalál-
ható a kulturális intézményeké, valamint a 
sport- és szabadidős létesítményeké mellett 
– mondta el Czink Dóra turisztikai és vá-
rosmarketing-referens.
Hamarosan lecserélik az OMV benzinkút-
nál felállított útbaigazító táblát is, és új üd-
vözlőtáblák kerülnek a Paksra bevezető 
utak mellé. Elérhetők már a friss, A/3-as 
méretű, háromdimenziós gra�kájú város-
térképek is a Tourist Info irodában, a szál-
láshelyeken, a városházán és a Csengey kul-
turális központban.                                              -dal-

A Fortuna Rádiót működtető Rádió 96,3 K�. 
hatvannapos ideiglenes médiaszolgáltatá-
si hosszabbítási kérelme is napirenden volt a 
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Mé-
diatanácsa június 6-i ülésén. Strasszer And-
rea tulajdonos-ügyvezető arról számolt be la-
punknak, hogy a Médiatanács úgy döntött, 
augusztus 22-ig biztosan szólhat a Fortuna 
Rádió. – Kitörő örömmel fogadta a hírt a stáb, 
amelynek tagjai mindvégig kitartanak a rádió 
mellett. Nagyszerűnek tartom, hogy van lehe-
tőség hosszabbításban szólnunk a döntések 
lezárásig, hiszen óriási veszteségekkel járna, 
ha el kellene hallgatnunk úgy, hogy mondjuk 
fél év múlva újraindulhatnánk.
Strasszer Andrea hozzátette: a paksi frek-
venciáért versenybe szállt tamási cég szin-
tén fellebbezett a pályázata elutasítása ellen.  
– Fontos számunkra az is, hogy az ő ügyük-
ben is miként dönt a bíróság, a hosszabbí-
tással addig is időt nyertünk, hogy a bíróság 
dönthessen fellebbezésünkről.
Márciusban arról írtunk, hogy a Médiatanács 
érvénytelenné nyilvánította a Paks 96,3 MHz-
es frekvenciára kiírt pályázatát. A jelenleg is 
ezen a hullámhosszon működő Fortuna Rá-
dió mellett egy tamási cég indult a frekvenciá-
ért, előbbi pályázatát alakilag, utóbbiét pedig 
tartalmilag utasította vissza a hatóság. A For-
tunát működtető Rádió 96,3 K�. bíróságon 
támadta meg a döntést, a keresetet azonban 
május közepén elutasították.                          -kg-

Kétszeres Városmarketing gyémánt díjas 
lett Paks egy országos városmarketing-pá-
lyázaton. Paks város új arculatával nevez-
ve arculattervezés kategóriában, a Spájz 
termelők és kreatívok vására nevezésé-
vel pedig rendezvény-esemény kategóriá-
ban ítélte váro sunknak a szakmai díjakat a 
Magyar Marketing Szövetség a 2017-es pá-
lyázati időszakban végzett eredményes, a 
zsűri által színvonalasnak értékelt város-
marketing tevékenységért. Az oklevele-
ket Czink Dóra, az önkormányzat turiszti-
kai és városmarketing-referense vette át Bu-
dapesten, a Magyar Telekom székházában.  
– Azért fontosak ezek a díjak, mert lehetősé-
get adnak szakmai kapcsolataink erősítésé-

re a városmarketing területén, illetve olyan 
városok kal szerepelhet Paks egy platfor-
mon, mint Győr, Siófok, Miskolc vagy Ka-
posvár – emelte ki Czink Dóra.
– Ez az elismerés is azt igazolja, hogy jó dön-
tést hoztunk, amikor az új városi arculat ki-
alakításáról határoztunk. Paks új logóját és 
arculatát reményeim szerint a paksiak is 
megkedvelik – fogalmazott Kovács Sándor, 
a turisztikai és városmarketing-bizottság el-
nöke a díjátadót követően.
Az Országos Városmarketing Díj pályázatot 
a Magyar Marketing Szövetség alapította az-
zal a céllal, hogy felhívja a �gyelmet a városok 
fejlesztésében egyre fontosabbá és intenzíveb-
bé váló marketingtevékenységre.                -dsz-

Háromnyelvű táblák segítik a turistákat

Díjnyertes városmarketing

Haladékot 
kaptak

Forrás: Paks Város Polgármesteri Hivatal

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Gazdasági kapcsolatok bontakoznak Paks és 
a kínai Liaocheng városa között. A hatmilli-
ós város önkormányzatának és ipari parkjá-
nak képviselői mellett kínai cégvezetők al-
kották a városunkba látogató delegációt.  
A paksi önkormányzatot képviselő Bana Já-
nos tanácsnok számolt be arról, hogy Liaocheng 
Kína egyik legnagyobb zöldség- és gyü-
mölcstermelője, ipari parkja pedig 150 ezer 
embernek ad munkát.
Dr. Sztruhár Sándor ügyvezető igazgató 
hozzáfűzte, hogy a Paksi Ipari Park K�. üz-
leti kapcsolatain keresztül jött létre a talál-
kozó, ahol nemcsak a város, hanem az egész 
térség gazdasági lehetőségeiről szó esett. 
Mint hangsúlyozta, a dél-dunántúli régió 
iparfejlesztés terén még feltáratlan, így bi-
zonyára adódnak kiaknázható lehetőségek. 
– Meg kell, meg lehet találni a kapcsolódási 
pontokat – vélekedett az ügyvezető, aki azt 
is elárulta, hogy élénk érdeklődést tapasz-
talt a delegáció tagjai részéről. Ezt támasztja 
alá az is, hogy együttműködési szándéknyi-
latkozatot írtak alá mind a két város, mind a 
két ipari park között.

-vt-

Szeptember 10-én választ új polgármes-
tert a város – döntött a helyi választási bi-
zottság. A grémium arról is határozott, hogy 
dr. Bencsik Lajos lép a bizottságban a lekö-
szönő dr. Glósz Gábor helyébe. Ahogy azt  
dr. Blazsek Balázs a TelePaks Híradójának 
elmondta, jelöltállításra július második felé-
től lesz lehetőség. Ahhoz, hogy valaki pol-
gármesterjelöltté válhasson, augusztus 7-ig 
háromszáz aláírást kell összegyűjtenie.
A választás előzménye, hogy Süli János mi-
niszteri kinevezése után, május 31-i hatály-
lyal lemondott a polgármesteri posztról.  
A választásig általános helyettesként Szabó 
Péter alpolgármester vette át a hivatalt.

A városi közlekedési helyzet javítása érde-
kében az önkormányzat egyeztetést kez-
deményezett a rendőrséggel. Áttekintették 
többek közt a Dózsa György út leterhelt-
ségével, a parkolással, a gyalogos és a ke-
rékpáros közlekedéssel kapcsolatos hely-
zetet és a terveikről is egyeztettek. A meg-
beszélés tapasztalatairól Bagdy László 
tanácsnok, dr. Kuti István, Paks rendőrka-
pitánya és Herman Gábor, a Paksi Rend-
őrkapitányság közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetője számolt be a TelePaks 
közéleti műsorában.

– Folyamatosan szembesülünk a közleke-
dési problémákkal. Régóta élek Pakson, lá-
tom, mennyit romlott a helyzet – szögezte le 
Bagdy László, aki szerint nem új keletű terv 
egy, a főutcával párhuzamos, tehermente-
sítő utca megnyitása, ami csökkenthetné 
az észak-déli irányban egyutcás település-
szerkezet hátrányait. – Annak, hogy ez ed-
dig nem valósult meg, máig isszuk a levét.  
A helyzettel minden közlekedő szembesül 
nap mint nap – fogalmazott.
Bagdy László beszélt arról is, hogy zajlik a 
közlekedési koncepció felülvizsgálata, ezzel 
kapcsolatban sok jelzés érkezik: míg egyesek 
egyirányúsítást, táblakihelyezéseket kérnek, 
addig mások éppen az ellenkezőjét. Minden-
ki számára elfogadható megoldás nem léte-
zik, de a legoptimálisabb közlekedési rend 
kialakítása érdekében kikérték a Közleke-
déstudományi Intézet munkatársainak szak-
véleményét, akik a rendőrkapitánysággal 
együttműködve vizsgálják a lehetőségeket.
A főutca zsúfoltságának enyhítésére egy 
olyan elkerülőút lehetne a megoldás, ami 
Dunakömlődnél ágazik le, és az erőműnél 
csatlakozik ismét a hatos útra. Ekképp a főút 
Paks melletti szakasza megmaradhatna vá-
rosi útnak, egyirányúsítani lehetne a Dózsa 
György utat, a köztes utcákat pedig ki kelle-
ne nyitni a hatosra. Bagdy László hozzátet-
te: a zsúfoltságot a legegyszerűbben úgy ke-
rülhetjük el, ha ritkábban ülünk autóba. Az 
elektromos tömegközlekedés elindítása is 
ezt a célt szolgálja: a tervek szerint a buszok 
sűrű menetrend szerint, várhatóan ingyene-
sen szállítják majd az utasokat.
– Reggel fél 8 körül és 16 óra után egy idő-
re szinte lebénul a főutca, nagyvárosi a for-
galom – erről már Kuti István beszélt. Hoz-
zátette: – Ha benézünk egy-egy autóba, 
amiből családonként két-három is van, jel-

lemzően egy-egy személy ül bennük. Jelen-
tősen csökkenthető lenne a Dózsa György 
út leterheltsége, ha tudatosabban, keveseb-
bet közlekednénk gépjárművel – mondta el 
a rendőrkapitány a helyi tévében.
– A közlekedési koncepció felülvizsgála-
tát végzők egy új körforgalom kiépítésé-
nek szükségességét is vizsgálják a Deák Fe-
renc utca és a hatos út találkozásánál – er-
ről Herman Gábor beszélt, hozzátéve, hogy 
a körforgalom a jelenleg ismert legbiztonsá-
gosabb kereszteződés. A szakember azt ja-
vasolja, hogy csúcsforgalom idején, ha le-
hetséges, a hatos út felé kerüljék ki a közle-
kedők a főutcát.
A parkolási gondok is szóba kerültek a 
TelePaks stúdiójában. Elhangzott, hogy a 
2012-ben bevezetett időkorlátos parkolási 
rend nem váltotta be a hozzá fűzött remé-
nyeket. – Ami ingyen van, azt nem értékelik 
– szögezte le Kuti István.
A műsorban elhangzott: az önkormány-
zat tervei között szerepel a parkolási zó-
nák számának bővítése.  – Véleményem sze-
rint hosszú távon elkerülhetetlen lesz a �-
zetőparkolók kialakítása a főutcán. Vannak  
autók, amelyek rendszeresen, egész nap ugyan-
azon a helyen állnak, miközben a nagy par-
kolók a piaci napok kivételével üresek. Meg-
oldás lehetne, ha nem ragaszkodnánk ah-
hoz, hogy közvetlenül az úti célunk előtt 
parkoljunk le, hanem sétálnánk néhány mé-
tert például a Villany utcai parkolóból – 
mondta el Bagdy László.
Kuti István és Herman Gábor szerint a köz-
lekedési morállal nincs komoly probléma 
Pakson, a gépjárművezetők figyelmesen 
közlekednek, kevés a baleset. Ami a kerék-
párosokat illeti, a járdán való közlekedés és a 
zebrán való áthajtás a két legjellemzőbb sza-
bálytalanság.
– A rendőr �gyelmeztethet, bírságolhat a 
helyszínen és feljelenthet. A mérlegelés le-
hetőségét, illetve a bírság összegének mér-
tékét jogszabály írja elő. Ha többszöri �-
gyelmeztetés sem vezet eredményre, vagy a 
közlekedő veszélyhelyzetet okoz, akkor kö-
vetkezik a komolyabb szankció. Hosszú tü-
relmi időt adtunk a közlekedőknek a szabá-
lyok betartására, jellemzően elég volt a jó 
szó. Ha a notórius szabálytalankodókat más 
módon nem tudjuk rábírni a helyes közleke-
désre, akkor következik a bírság és a feljelen-
tés – �gyelmeztetett Herman Gábor.

Dallos Szilvia

Kínai 
delegáció 
Pakson

Megoldást keresnek 
a parkolási gondokra

Polgár-
mestert  
választunk
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Atomerőmű

Huszonöt éves a TEIT
Új feladatokra és az ehhez szükséges szem-
léletváltásra készül a TEIT – hangzott el 
azon a konferencián, amelyet pünkösd  
előtti szombaton tartottak Kalocsán, a 
TEIT Napon abból az alkalomból, hogy 25 
éve jött létre a társulás. A Tomori Pál Fő-
iskolán sok szó esett arról, hogy a nukle-
áris létesítményekben folyó nyugodt szak-
mai munkához elengedhetetlen a társadal-
mi elfogadottság, az pedig elképzelhetetlen 
nyitottság, őszinteség nélkül. A társulás a 
Paksi Atomerőmű és a Kiégett Kazetták Át-
meneti Tárolója üzemeltetői mellett szeret-
ne szerződéses partnere lenni az új atom-
erőmű létesítését végző szervezetnek is. 
A TEIT – mint vezetői mondták – kész a 
XXI. század adta kommunikációs eszközö-
ket is alkalmazva továbbra is részt vállalni a 
lakosság tájékoztatásában, a társadalmi el-
fogadtatás biztosításában.
A konferenciát Vincze Bálint fotókiállítása 
vezette be, természetfotói is alátámasztot-
ták, hogy az atomerőmű nem gyakorol ká-
ros hatást környezetére.
Süli János kettős minőségben szólt az egy-
begyűltekhez, mint az új paksi blokkok ter-
vezéséért, előkészítéséért és üzembe helye-
zéséért felelős miniszter és mint Paks most 
leköszönt polgármestere. Hangsúlyozta, 
hogy sok támadás éri az atomenergiát, ezért 

nagyon fontos a felelősségteljes kommuni-
káció, amiben partner a Társadalmi Ellen-
őrző, Információs és Településfejlesztési 
Társulás. Dr. Kovács Antal, az atomerőmű 
kommunikációs igazgatója és Honti Gabri-
ella, a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Np. 
K�. kommunikációs vezetője többféle meg-
közelítésben világított rá a lakosság tájékoz-
tatásának fontosságára. Erre példa – mint 
Honti Gabriella felidézte – az ófalui �askó. 
Dr. Kovács Antal arra mutatott rá, hogy a 
térségben hosszú idő óta kiemelkedően 
magas az atomerőmű elfogadottsága.
Mittler István, a Paks II. projekttársa-
ság kommunikációs vezetője előrevetí-
tette, hogy szeretnék szerződéses formá-
ba önteni a térséggel való kapcsolatot, a 
TEIT-tel, illetve az annál nagyobb terüle-
tet érintő Paksi Társadalmi Tanács tagte-
lepüléseivel már kialakult a párbeszéd. A 
2015-ben tartott lakossági fórumok kéz-
zelfogható eredményeket is hoztak: a Ka-
locsa–Paks Duna-híd és a térségi támoga-
tások elmaradásának kérdése is innen ju-
tott el a kormányig. Beszélt arról is, hogy 
nyáron új tartalommal és külsővel indul 
útjára ismét a tájékoztató kamion, illetve 
arról, hogy folyik egy, az atomerőművel és 
az RHK K�.-vel közös új látogatóközpont 
létesítésének előkészítése.

A társulás munkáját segítő Kováts Balázs ér-
dekességekkel szolgált a múltból, és felvá-
zolta a jövőbeni feladatokat. Hangsúlyozta, 
hogy a TEIT-nek ki kell építenie a szükséges 
háttérstruktúrát ahhoz, hogy korszerű esz-
közöket, módszereket alkalmazva folytassa 
munkáját. Ehhez az is kell, hogy megerősít-
se pozícióját és bővítse tevékenységét.
Font Sándor, a kalocsai térség országgyűlési 
képviselője az ellenőrzési és tájékoztatási fel-
adatok mellett a harmadik terület, a telepü-
lésfejlesztés szemmel látható eredményei ről 
beszélt.
Hamvas István, a Paksi Atomerőmű vezér-
igazgatója azontúl, hogy emlékeztetett rá, a 
negyedik blokk üzembe helyezése után öt év-
vel már szerződést kötöttek az önkormányza-
ti szövetséggel, ajándékkal is készült: a TEIT 
települések vezetői sugárzásmérőt kaptak az 
erőműtől, hogy minden pillanatban meggyő-
ződhessenek arról, a sugárzás része az éle-
tünknek, s az atomerőmű e téren nem terhe-
li a környezetét.
A konferenciával párhuzamosan családi és 
sportnap kezdődött az Érsekkertben a tagtele-
pülések részvételével. A főzőversenyen a pak-
si csapat élén a Város Napján győztes formá-
ció szakácsa, Farkasdi Sándor állt, a kulturális 
műsorban a PistiEst zenekar képviselte Paksot.

Vida Tünde

Húszmilliárd forintot csoportosítanak át  
a 2018-as költségvetésben a paksi erőmű-
beru há záshoz kapcsolódó közinfrastruk-
túra-fejlesztésre, például a Paks–Kalocsa 
Duna-híd előkészítésére, továbbá lakás- és 
útépítésre – jelentette be Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető miniszter szoká-
sos csütörtöki sajtótájékoztatóján, június 
1-jén.
Ugyanezen a napon Szentpéterváron Szijjár-
tó Péter külgazdasági és külügyminiszter egy 
nemzetközi gazdasági fórumon arról beszélt, 
hogy a paksi erőmű két új blokkjának meg-
építése nem egyszerűen energetikai kérdés, 
hanem hazánk gazdaságtörténetének vala-
ha volt legjelentősebb fejlesztési programja. 
Az MTI híre szerint Szijjártó hozzátette: Ma-
gyarország megkezdi a paksi építkezés terü-
letének előkészítését, amely másfél évet vesz 
igénybe, ezt követően megkezdődhet az erő-
műblokkok építése. 

Húszmilliárdból fejlődhet jövőre a térség
Fotó: Szabó Árpád/Külgazdasági és Külügyminisztérium
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Tizenkétmillió forintból gazdálkodhat eb-
ben az esztendőben is a dunakömlődi tele-
pülésrészi önkormányzat. A rendelkezésre 
álló keretből hárommillió forint rendezvé-
nyekre van, a többit pedig fejlesztésre fordít-
hatják az 1200 lakosú településen. A forrás 
tavalyi felhasználásáról és az idei tervekről 
fórumon tájékoztatták a lakosságot a közel-
múltban. 
A dunakömlődi részönkormányzat számá-
ra biztosított éves fejlesztési keretből tavaly 
a Sánchegy utca felújítása valósult meg, va-
lamint járdajavításokat végeztek a Béke és a 
Bartók utcában – mondta el Spiesz József, 
a dunakömlődi településrészi önkormány-
zat elnöke hozzátéve, hogy további útjavítá-
sokat is végeztek a településen városi keret-
ből. Dunakömlődön hagyományos prog-
ram a falunap, a szüreti nap, a borverseny és 
az adventi esték, az idei programnaptárban 
is ezek az alkalmak szerepelnek. A beruhá-

zások sorában a játszóterekre koncentrálnak 
2017-ben: a labdarúgópályánál és a faluház 
előtt lévő játszótérre is padokat helyeznek ki, 
illetve új játékelemként mesevárat, valamint 
a faluházhoz fészekhinta is kerül, mindez új 
játszótéri burkolattal. A közvilágítás is bővül: 
lámpatestet terveznek a temető melletti vas-
hídhoz. Városi költségvetésből készül el a ra-
vatalozó felújítása remélhetőleg még az idén. 
A rekonstrukció magában foglalja az épület 
bővítését egy búcsúztatótérrel, valamint a te-
tőszerkezet és a Csárda utca felőli kerítés fel-
újítását. A tervek elkészültek, a munka a ki-
vitelező kiválasztása után indulhat. 
Idén feladat az aszfalthibák kijavítása a Hegy 
utcában és a Béke utcában, illetve a betonos 
utak hibáit is szeretnék kijavítani. A lakossá-
gi fórumon több problémát jeleztek a lakók. 
A focipálya melletti híd korlátjának cseréjét 
szorgalmazták, erre már beérkezett áraján-
lat az önkormányzathoz, a gazdasági bizott-

ság hamarosan döntést hoz a kivitelezésről – 
mondta el Spiesz József. A Bartók Béla utcai 
csapadékvíz-elvezető árok elemei bizonyos 
szakaszokon tönkrementek, ezeket idén ki-
cseréli a Mezőföldvíz K�. A Szabadság utca 
útburkolatának állapotát kifogásolták még, 
valamint a Hegy utca jobb oldalán lévő út-
szakaszét, ezek aszfaltozására ígéretet kap-
tak. A Hegy utcában élők víznyomásprob-
lémát tapasztaltak, valamint, hogy viharos 
időszakban probléma van az áramellátással 
– ezekben az ügyekben a polgármesteri hi-
vatal műszaki osztálya megkeresi az érintett 
szolgáltatókat. Többen kérdeztek a kerékpár-
útról, amiről részletes tájékoztatást kaptak a 
fórumon – összegzett Spiesz József hozzáté-
ve, hogy nemrégiben az orvosi rendelés ide-
jéhez igazított nyitvatartással gyógyszertár 
nyílt Dunakömlődön, amivel még komfor-
tosabb lett a település.

Kohl Gyöngyi

Hatvanegyen ragadtak fakanalat a XII. Dunakömlődi Falu-
napon megrendezett halászléfőző versenyen. A tizenöt fős zsűri dön-
tése alapján a legjobb ételt Apáti Zoltán készítette, így ő vihette haza a 
vándorkupát, Hanuszka Gyula és Papp Andor kupát vehetett át, va-
lamint különdíjat kapott Rosta Péter, Kungl Ferenc és Apáti Zoltánné. 
Egy másik megmérettetés miatt is nagy volt az izgalom: azon tapasz-
talat alapján, hogy általában rétes kerül a halászlé után az asztalok-
ra, a falu rétese kerestetett. Az első alkalommal meghirdetett verseny-
re kilencen neveztek, közülük az első Hanuszkáné Adorján Anna lett, 
Forster Józsefné a második és Steigerwald Ignácné a harmadik, Gálo-
si Ferencné pedig különdíjat kapott. A szervezők színpadi műsort is szer-
veztek a falunapra, a paksi és dunakömlődi fellépők után Szandi, illetve 
Nádas György érkezett. A gyerekek szórakoztatására volt mese és kéz-
műves foglalkozás a könyvtár udvarán, valamint arcfestés és ugrálóvár. 
A napot retródiszkóval zárták. Fotó: Sza�enauer Ferenc/Paksi Hírnök

A kerékpárút is téma volt Dunakömlődön

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök

Fotó: Babai István/Paksi Polgármesteri Hivatal
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Öt nagyarany, 19 arany, 60 ezüst és 66 bronz 
minősítést ítéltek oda a bírák a X. Országos 
Sillerfesztiválon. Hét bizottságban közel 
hetvenen értékelték a Kárpát-medence 66 
településéről nevezett mintákat. 157 borász 
– köztük 26 paksi – sillerremekei kerültek 
az ítészek elé. A fesztivál szakmai program-
jáért felelős Sárgödör Téri Présháztulajdo-
nosok Egyesületének elnöke, Leber Ferenc, 
alelnöke, a fesztivál ötletadója, Polgár Zol-
tán és főpohárnoka, Kovács Mihály gratu-
lált a díjazott borászoknak.
A jubileumi fesztiválon Polgár Zoltán átad-
ta a stafétát Kovács Mihálynak: eddig a Sár-
gödör Téri Présháztulajdonosok Egyesüle-
tének alelnöke végezte a nevezett minták 
begyűjtését Kárpát-medence szerte, ezt a 
munkát veszi át az egyesület főpohárnoka.
A bormustrán kívül egy szakmai estet is 
rendeztek a program első napján, ahol ne-
ves szakemberek előadásain gyarapíthat-
ták ismereteiket a boros gazdák. A szőlészet 

és borászat után a marketing került teríték-
re. Szabó Géza egyetemi docens támasztot-
ta alá a jól ismert mondást: jó bornak is kell 
a cégér. Azt mondta: az élmény, a közvet-
len találkozás segít eljuttatni a bort a vásár-
lókhoz. – Ide kell csalogatni a látogatókat, 
közvetlen élményt kell nekik adni. A vásár-
ló a boltban csak egy üveget lát, egy címkét, 
nem biztos, hogy azt veszi meg. De ha eljön 
egy fesztiválra, ahol szép helyen jól érzi ma-
gát, barátságos emberek kínálják azt a bort, 
akkor az már hozzáadott értéket képvisel.  
A szakember szerint a sillerfesztivál e tekin-
tetben sikeresnek értékelhető. Más szem-
pontból is eredményes: a sillerek minősé-
gén is látszik a javulás. Szabó Géza szerint 
az étkezési szokások változása, a nehéz éte-
lek mellőzése kedvez a siller térnyerésének. 
Ez ugyanis univerzális bor, nagyon sokfé-
le étel mellé passzol. Kínálható a paprikás 
csirke után ugyanúgy, mint egy �nom piz-
za vagy saláta mellé.

Az ételek természetesen nemcsak szóba 
kerültek a sillerfesztiválon, hanem asztal-
ra is. Az első napon rendezett szakmai es-
tet fenséges vacsorával koronázták meg a 
Fabro Pincében, a második napon pedig 
megrendezték a nemzeti és tájjellegű ételek 
főzőversenyét, ahol öt étel került a zsűri elé. 
A Jipi Pince tejfölös fülespörköltje mogyo-
róval első, a Paksi Reform Főzőklub kakas-
pörköltje második díjat nyert, a Vadker Bt. 
vadpörköltjéért harmadik, a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ palacsintájáért kü-
löndíjat kapott.
A kulturális központ munkatársai a pala-
csinta mellett kulturális programokat is pre-
zentáltak. Ezek sorát pénteken a Tűzvirág 
Táncegyüttes nyitotta. A közönség elismeré-
sét nemcsak az országosan ismert előadók – 
a Roy és Ádám Trió –, hanem a helybéliek 
is kivívták. Nagy szeretettel fogadták mások 
mellett a fesztivál apropóján született Siller 
Nótakör hangulatos dalcsokrát.                  -vt-

Sillerfesztivál tizedszer

Fotók: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Öt színpadon ötven koncert várja a blues-
zene szerelmeseit idén a Gastroblues Fesz-
tiválon július 3–9. között, Pakson. Ez lesz a 
25. a sorban, zenei anyagát a közönségigé-
nyek alapján állították össze. A részleteket is-
mertető sajtótájékoztató a Magyarság Háza 
nemzeti összetartozás napja alkalmából ren-
dezett programsorozatának egyik eleme 
volt koncertekkel, paksi borokkal és ízekkel.  
A fesztivál nemcsak zenét, ételeket, italokat 
kínál, hanem ahogyan Süli János miniszter 
fogalmazott a tájékoztatón, megtestesíti a 
kohéziós erőt, a határon túli magyarsággal 
való szolidaritást is.
Az idei programot bemutató sajtótájékoz-
tatón nemcsak arról esett szó, hogy milyen 
zenekarok, előadók muzsikáját élvezheti 
majd a közönség, hanem arról is, hogy mi-
lyen szerepet játszik a fesztivál a határon túl 
élő magyarokkal való kapcsolattartásban. 
A Galántával kötött testvérvárosi szerző-
dést például a hatodik fesztiválon írták alá. 
Pallya Gábor galántai főjegyző azt mond-
ta, a Gastrobluesnak köszönheti, hogy ott-
hon érzi magát az országban, hazajön ide. 
Eleinte a határon még azt is megkérdezték 
tőle, hogy miért, hány napra, mennyi pénz-
zel a zsebében jön, most pedig olyan, mint-
ha már határ se volna.
A következő hozzászóló, Jenei Károly viski 
református lelkész megjegyezte, ha vala-

ki, hát ők ott, Ukrajnában tudják, mi a ha-
tár, s tudják azt is, milyen fontos, ha az em-
ber anyanyelvén tanulhat. Éppen ezért há-
lás a Gastrobluesnak, a paksiaknak, a Gárdai 
családnak azért a sok támogatásért, amit a 
fesztivál égisze alatt a viski magyar óvoda 
építéséhez adtak. Ennek is köszönhető, hogy 
„történelmet írtak Visken”, és ennek hála 
már nem megtűrtek a magyar gyerekek más 
intézményben.
Természetesen itt lesz a 25. fesztiválon Kéz-
divásárhely küldöttsége is, amelynek évek óta 
oszlopos tagja a magát szenvedélyes rocker-
ként emlegető képviselő, főorvos, dr. Kele-
men András, aki Erdélyben szintén életre hí-
vott egy fesztivált, itt Pakson pedig a Hobbi 
Teammel öt éve a koncertek rögzítésén dol-
gozik. Különleges és egyedi, hogy a feszti-
vál hanganyagát a kezdetektől fogva rögzí-
tik. Idén a tervek szerint megjelenik a fesz-
tivál hetvenedik lemeze: a jubileum kapcsán 
díszkiadványt készítenek, ebbe a koncert-
DVD-k és a fotóalbum mellé egy különleges 
cuvée is kerül, aminek elkészítésében a fesz-
tiválon vendégeskedő hét borász vett részt.
Már megszokottá vált, hogy nemcsak hagyo-
mányos blues-, dzsessz- és rockkoncertek 
lesznek, hanem különleges hangulatú akusz-
tikus előadások is. Ezeknek a helyszíne a 
paksi evangélikus templom lesz. Az egyház-
község képviseletében Pálmai István hívta a 

vendégeket az „ördögűző, stílushatár nélkü-
li” templomi koncertre.
A többi koncertnek a Gastroblues Klub, az 
ESZI Sportcsarnok és az iskola parkja ad 
majd otthont. A közönség kívánságait �gye-
lembe véve a fesztivál korábbi vendégei közül 
meghívtak öt kedvelt külföldi gitárost aktuá-
lis formációikkal és számos hazai kedvencet. 
Paksra jön „az égi zenekart gyarapító” ír 
Gary Moore öccse, Cli� Moore, aki két ze-
nekarával is játszik majd, a holland Julian 
Sas pedig új formációval érkezik. Húsz év 
után tér vissza a belgrádi születésű gitáros-
énekesnő, Ana Popović, és hon�társát, Te-
xas Floodot és a �nn Erja Lyytinent is hall-
hatja majd a közönség. A magyar felépők 
táborát erősíti az Ismerős Arcok, a Deák 
Bill Blues Band, a Kormorán és a Tűzkerék 
xT – mondta el Gárdai Ádám. 
Rendeznek találkozót a már szinte hazajáró-
nak tekinthető kiváló borászok részvételével, 
akik felvonultatják a Kárpát-medence kivá-
ló borait, az utolsó, nyílt napon pedig idén is 
lesz fesztiválfoci és főzőverseny. 
A jubileumi Gastroblues Fesztiválból ízelítőt 
is adtak a Magyarság Házában. Finom étele-
ket, borokat kínáltak és a Mátyás-templom-
mal szemben felállított színpadon koncertet 
rendeztek. A fellépők között volt a Kormo-
rán, Török Ádám és az Ismerős Arcok mel-
lett a paksi PistiEst zenekar.                   Vida T.

A Gastroblues nem csak a zenéről szól

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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– Hiszem, hogy a szeretetteljes gyermekne-
velés �gyelmes, előrelátó, türelmes, és ha kell, 
bizony szigorú, megkövetelő – mondta Szabó 
Péter alpolgármester a városi pedagógusna-
pon tartott köszöntőbeszédében, amelyet kö-
vetően elismeréseket adtak át. Ebben az esz-
tendőben hárman vehettek át Gyermekein-
kért Díjat: Bacskó Gáborné, Őrsi Istvánné és 
Tumpek Györgyi (képeinken balról jobbra). 
Mindnyájan a bizalomra épülő, szeretetteljes 
gyermeknevelésben, tanításban hisznek.
– Negyvenéves pályafutásom megkoroná-
zása ez a díj, lesz mire emlékeznem, és úgy 
gondolom, nagyon boldog nyugdíjas tanító 
néni leszek – mondta Bacskó Gáborné, aki 
az 1979-es megnyitása óta a Paksi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola pedagógusa. Ahogy 
a méltatásban elhangzott, mindenkor külö-

nös gondot fordított a tehetséggondozásra, a 
hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatá-
sára, a sajátos nevelési igényű tanulók integ-
rált nevelésére. Bemutatóórákat tartott, fő-
iskolai hallgatókat mentorált. Rendszeresen 
részt vett szakmai továbbképzéseken, ahol 
gyarapította tudását. Vezetői munkáját igaz-
gatóhelyettesként, munkaközösség-vezető-
ként kitűnő szervezőkészség, mély emberség 
jellemezte. Bacskó Gáborné Győrben vég-
zett a tanítóképző főiskolán, aztán Paks előtt 
egy évet Budapesten dolgozott. Elmondta, jól 
emlékszik, hogy a mai II. Rákóczi iskola négy 
szárnyából egyet adtak át annak idején, és az 
alsó tagozaton hat osztályban folyt a tanítás 
hat kollégával. Hamarosan nyugállományba 
vonul, de unatkozni egészen biztosan nem 
fog, hiszen háromszoros nagymama. 

Ha az óvónőből árad az őszinte gyermeksze-
retet, derűs, nyugodt, barátságos és biztos a 
dolgában, akkor igazi kincs. Őrsi Istvánné 
személyében ilyen kincs birtokában van a 
Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy utcai tag-
óvodája, hangzott el a méltatásában, ahogy 
az is, hogy eszköztárában jó adag humorér-
zék is van. Őrsi Istvánné felidézte, hogy már 
hatodikosként tudta, óvónő szeretne lenni. 
Tanulmányai után dolgozott Dunakömlő-
dön, illetve a Vörösmarty utcai óvodában, 
majd a nyolcvanas évek derekán került a 
Munkácsy utcai óvodába. Kiemelte, hogy 
bár otthonától hosszú séta felmenni a Ma-
lom-hegyre, minden reggel derűsen indul 
munkahelyére, az óvodánál gyakran talál-
kozik egykori óvodásaival. Boldog, hogy az-
zal foglalkozhat, amit igazán szeret.           Ü

A bizalomra épülő tanításban hisznek

Az ünnepi esten tizenegy nyugállo-
mányba vonuló pedagógust, ötvenedik 
évforduló alkalmából négy arany-, il-
letve hatvanadik évforduló alkalmából 
egy gyémántdiplomás pedagógust is kö-
szöntöttek. 

Herczeg Ágnes ötven esztendővel ezelőtt 
vette át diplomáját. Szakmai pályafutását 
történelem–magyar–ének szakos tanár-
ként kezdte, majd egy hangszálbetegsé-
get követően a városi könyvtárban folytat-
ta, ahol 1976-tól igazgatóként munkál-
kodott. 2001-ben a város Pro Urbe Díjjal 
tüntette ki. 
Hanol Ferencné 1960-ban kezdett dolgoz-
ni, hét évvel később kapott felkérést a szek-
szárdi zeneiskola Pakson létesítendő tag-
intézményének szervezésére, növendékek 

toborzására és tanítására. Az 1974 januárjá-
ban önállósult intézményből vonult nyug-
állományba, nyolc éven át igazgatóhelyettes 
volt. Számos elismerést kapott, 2011-ben 
átvehette a Gyermekeinkért Díjat. 
Mittler József több mint 40 évig tanított 
a paksi gimnáziumban, majd’ 11 éven 
át igazgatóhelyettesként, a tanítás mel-
lett rengeteg szabadidős programot szer-
vezett, és sokat tett az iskola fejlesztésé-
ért. Tájfutó szakedző képesítést szerzett és 
megalapította Pakson, Tolna megyében a 
tájfutást. Munkája elismerésére több he-
lyi, megyei és országos díjat kapott: 2007-
ben a Magyar Köztársaság Ezüst Érdem-
keresztjét vehette át. 
Máté Dénes a Paksi Deák Ferenc Általános 
Iskola tantestületének meghatározó tagja 
volt, 1963-tól nyugállományba vonulásáig 

ebben az iskolában dolgozott, volt napkö-
zis nevelő, gyermekvédelmi felelős, úttörő-
csapat-vezető, tanított technikát, és 1977-
től az iskolavezetés tagja volt. Sokat tett a 
diákok közlekedési ismereteinek gyarapítá-
sáért, aminek elismeréseként a Tolna me-
gyei Közlekedésbiztonsági Tanács Emlék-
plakettjét vehette át 1986-ban. 
Glósz Lajos hatvan évvel ezelőtt vette át 
tanári diplomáját, így immáron gyémánt-
diplomás pedagógus. A Szegedi Tudo-
mányegyetem történelem szakán végzett, 
első munkahelye a paksi I. Számú Általá-
nos Iskolában volt, 1958-tól a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium tanára, majd 1970-
től annak igazgatója volt egészen 1995-
ös nyugállományba vonulásáig. Munkás-
ságát a paksi önkormányzat 1995-ben Pro 
Urbe Díjjal ismerte el.

Fotók: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Követve a hagyományt, a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnázium Öregdiákjai Egyesületé-
nek közgyűlésén adták át a Dr. Tarisznyás 
Györgyi-díjat, amelyet minden esztendőben 
két tehetséges diáknak ítélnek oda. A civil 
szervezet elismerését a humán tudományok 
kategóriájában idén Leber Veronika 11.h 
osztályos tanuló érdemelte ki, a természet-
tudományok kategóriájában pedig Molnár 
Martin 10.h osztályos tanuló.
Leber Veronika kiválóan rajzol, kreatív al-
kotó. Képzőművészeti munkáit a szokatlan 
anyaghasználat jellemzi, szívesen dolgozik 
textillel, varr, hímez, még a háztartásokban 
fellelhető hulladékanyagokat is képes újra-
hasznosítani. Elmondta, hogy írással lassan 
négy esztendeje foglalkozik, a rajzolás pe-
dig ennél jóval korábbi keletű az életében. 
Leginkább személyes élményei, álmai inspi-
rálják alkotásra. Öt éve tagja a gimnázium-
ban működő kreatív írás szakkörnek. Írásai 
a legújabb gimnáziumi évkönyvben jelentek 
meg. Az elmúlt esztendőben felnőtt amatőr 
alkotók között mérette meg magát, versei 
bekerültek a Kézjegy Tolna megyei írók an-
tológiájába. Az idei antológia versírói között 
is ott van, a könyvbemutató június 30-án 
lesz Pakson. Eredményeivel kiérdemelte a 
Tehetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány dí-
ját. Tagja a kortárs magyar költők által mű-
ködtetett országos mentorhálózatnak. A vi-
zuális kultúra országos középiskolai tanul-
mányi versenyen a 18. helyen végzett. Ezt az 
eredményét maga is kiemelte, mivel ennek 
kapcsán új, hasznos tapasztalatokat szer-
zett. Ahogy fogalmazott, megtanult projekt-
ben gondolkodni, határidőre munkálkod-
ni, és jó önismereti tréningnek is bizonyult a 
verseny. Ahogy a díj átadásakor elhangzott, 
Leber Veronika sikereinek titka szakmai kí-
váncsisága, alapossága, kifejezéskészletének 

gazdagsága, önállósága. A díjjal kapcsolat-
ban azt mondta, egyrészt nagy boldogság, 
hogy érdemesnek találták rá, másrészt meg-
erősítés a számára, hogy jó úton halad.
Nagyon jó érzéssel tölti el, ha sikerül megol-
dani egy feladatot, ez lökést ad a folytatáshoz, 
a versenyeredmények pedig abszolút előre vi-
szik, mondja Molnár Martin, aki leginkább a 
matematika és a kémia iránt érdeklődik. Ta-
valy és idén is megyei első helyezést szerzett 
az Irinyi János kémiaversenyen, ebben az év-
ben a Bolyai matematika csapatversenyben 
megyei első, illetve Dél-Pannónia körzetben 
negyedik lett. A művészet és a sport terüle-
tén is szép eredményeket mondhat magáénak.  
A Játsszunk ismét operát! országos zenei mű-
veltségi vetélkedőn csapattársaival megyei har-
madik helyezést ért el. Kiemelte: fontos, hogy 
tanárai fel�gyeltek rá, és komoly tehetséggon-
dozó munkát végeznek. Szülei büszkék rá, 

hogy elnyerte ezt a díjat, amiben megtestesül a 
sok elvégzett munka, tette még hozzá. Számá-
ra az Irinyi versenyen elért megyei eredményei 
a legemlékezetesebbek, de szívesen gondol 
vissza mindegyik megméretésére, a fotópá-
lyázatokon elért eredményeire is. Az én Pak-
som fotópályázaton különdíjas lett, az orszá-
gos középiskolai fotópályázaton két alkalom-
mal is volt kiállított képe amatőr kategóriában.  
A fényképezés terén még sokat szeretne fejlőd-
ni, és mindenképpen szeretné megtartani azt 
legkedveltebb elfoglaltságai között. A 2016-os 
UltramarAtom versenyen a Vak Bottyán Gim-
názium váltócsapatának tagjaként első helye-
zett lett. Évek óta a dunaszentgyörgyi Vad-
rózsa Népi Együttesben táncol. Eredményei 
alapján tavaly a Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány egyik díjazottja volt. Kitűnő tanu-
ló, megbízható és segítőkész diák, hangzott 
még el a díj átadásán.                               -gyöngy-

Ü Hozzátette, mindenkor igyekezett oko-
san szeretni, nevelni a gyerekeket, és bízik 
abban, hogy mindannyian magabiztos, vi-
dám, érdeklődő felnőttekké váltak. Közel 
negyven éve van a pályán, így már nem sok 
ideje van a nyugállományba vonulásig, de 
lesz bőven feladata a pihenés éveiben is, hi-
szen kétszeres nagymama. Hitvallása: az 
emberi szív szeretetből áll össze. Adj ma 
egy darabot másoknak belőle, ne félj, hogy 
elfogy, hiszen neked is adnak. Ezért van ér-
telme minden egyes napnak. 
Tumpek Györgyi 35 évvel ezelőtt tanító-
ként kezdte pályafutását a Paksi Bezerédj 
Általános Iskolában, ma már alsó és fel-

ső tagozaton is tanít rajz és vizuális kultú-
ra tantárgyat. A tanórák és a nyári alkotó-
táborok mellett múzeumi órákon is szíve-
sen tanítja a művészeti ismereteket, a Pro 
Artis Alapfokú Művészeti Iskola tanára-
ként, városi képzőművészeti szakkör kere-
tében is foglalkozott a művészpalántákkal. 
Iskolájában 2014-től a vizuális munkakö-
zösség vezetője, tagja a Magyar Rajzta-
nárok Országos Egyesületének. Rengeteg 
rajzversenyen és rajzpályázaton szerepel-
tek már tanítványai. Önálló művészeti te-
vékenysége is jelentős. Tumpek Györgyi 
elmondta, hogy igen erős a kötődése a Be-
zerédj iskolához, hiszen egykor maga is itt 

volt diák. Mindig nagy �gyelemmel van 
arra, hogy munkájában megfeleljen az el-
várásoknak, és sokaknak hálás azért, hogy 
megszerette a tanári hivatást. Már taní-
tott, amikor a Kaposvári Egyetem Művé-
szeti Karán rajztanári diplomát szerzett. 
Tumpek Györgyi azt mondja, hogy bol-
dog ember, amit annak tud be, hogy a leg-
apróbb dolgoknak is tud örülni. Amikor 
pedig belső késztetést érez, akkor alkot: 
fest, szobrászkodik. Hitvallása, hogy mű-
vészet nélkül nincs élet, nagyon fontos, 
hogy az iskolákban magas fokon oktassa-
nak művészetet a gyerekeknek.

Kohl Gyöngyi

Dr. Tarisznyás Györgyi-díjat kaptak
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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Hirdetményben hívja fel a lakosság �gyel-
mét a paksi önkormányzat a parlagfű- és 
gyommentesítéssel kapcsolatos feladatok 
elvégzésére. A parlagfű egészségre veszé-
lyes gyomnak tekinthető, ezért a törvény 
szerint kötelező védekezni ellene.
A parlagfű júliusban növekszik a leginten-
zívebben, virágporát a legnagyobb tömeg-
ben július végén és augusztusban szórja, 
ezért az ingatlantulajdonosoknak, illetve 
ingatlanhasználóknak június 30-ig gon-
doskodniuk kell a növény irtásáról, azt kö-
vetően pedig a parlagfű virágzását, allergén 
pollenjének levegőbe kerülését folyamato-
san meg kell akadályozniuk a vegetációs 
időszak végéig. A védekezés legcélszerűbb 
módja a havi legalább két vagy három alka-
lommal történő kaszálás.
Június 30. után az elhanyagolt területen a 
hatóság elrendelheti a kényszerkaszálást, 
aminek teljes költségét a föld használója, tu-
lajdonosa köteles megtéríteni, csakúgy, mint 
a növényvédelmi bírságot, amit 15 ezer és 
5 millió forint közötti összegben az eljárás 
költségén felül szabhat ki a hatóság. A költ-
ségek meg nem �zetése esetében azok adók 
módjára behajthatóak.                             -kgy-

Bátaszéken rendezték az idei megyei tűzol-
tóversenyt a hivatásos és létesítményi tűz-
oltóságok számára. A csapatok 4×100 mé-
teres váltófutással nyitottak egy akadály-
pályán, ezt a kismotorfecskendő-szerelés 
követte, az utolsó versenyszám pedig a 100 
méteres egyéni akadálypálya volt. A vál-
tófutásban, a kismotorfecskendő-szerelés-
ben, és a 100 méteres akadálypályán csa-
patban is a Paksi Atomerőmű Létesítményi 
Tűzoltóság lett az első, ahogy az összetett 
versenyben is, így ők vihették haza a ván-
dorkupát. A Paksi Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság formációja a 4×100 méteres 
váltófutásban és a kismotorfecskendő-sze-
relésben harmadik lett, valamint az össze-
tett csapatversenyben is.                      -gyöngy-

Kiírta idei pályázatát a Tehetséges Paksi Fi-
atalokért Alapítvány. A szervezet célja az 
anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanulmá-
nyi munka és a sport területén kimagasló 
eredményt elérő diákok és a velük foglalko-
zó felnőttek elismerése, ösztönzése. Támo-
gatják a kiváló teljesítményt nyújtó felsőfo-
kú tanulmányokat folytató �atalokat is. Pá-
lyázni az általános iskola 5. osztályától az 
első diploma megszerzéséig tartó időszak-
ban lehet, feltétel, hogy a pályázó állandó la-
kóhelye Paks legyen vagy itt tanuljon.
A pályázatot az erre szolgáló űrlapon kell be-
nyújtani, ami a részletes kiírással együtt meg-
található a polgármesteri titkárságon, a városi 
könyvtárban, a városi múzeumban, a Csen-
gey Dénes Kulturális Központban, a Paksi 
Képtárban, a Dunakömlődi Faluházban, az 
oktatási intézményekben, vagy letölthető a 
paks.hu honlapról. A pályázatokat szeptem-
ber 15-én 12 óráig várja a Tehetséges Paksi 
Fiatalokért Alapítvány a Polgármesteri Hiva-
tal titkárságára.                                               -gy-

A Helyi Televíziók Országos Egyesüle-
te életműdíjjal tüntette ki Kovács Tibort, 
a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�. 
ügyvezető igazgatóját, a TelePaks Kistérsé-
gi Televízió főszerkesztőjét. A 75 helyi te-
levíziót tömörítő szervezet Egerben tartot-
ta hagyományos kétnapos tavaszi szakmai 
találkozóját, itt került sor a helyi televízi-
ós társadalom véleményét tükröző életmű-
díj átadására. A szervezet tizenegyedik éve 
ismeri el ilyen módon az arra érdemes tele-
víziósok munkásságát.
Kovács Tibor 2000 óta áll a paksi televízió 
élén, korábban részt vett a szombathelyi te-
levízió megalapításában és volt a Duna Te-
levízió burgenlandi és nyugat-dunántúli 
tudósítója is.

Tábla őrzi mostantól Marx György professzor emlékét az ESZI-ben. Szü-
letése 90. évfordulóján Budapesten és Pakson állított neki ily módon emléket a Ma-
gyar Nukleáris Társaság. Pakson nemcsak azért, mert kiváló �zikusként rendkívül so-
kat tett a nukleáris energiával kapcsolatos oktatásért, ismeretterjesztésért, hanem azért 
is, mert Paks és az Energetikai Szakgimnázium ad otthont a kezdeményezésére létreho-
zott Országos Szilárd Leó Fizikaversenynek, amelyet éppen huszadik alkalommal ren-
deztek idén. – Nemcsak nagyszerű �zikus, nemcsak a legújabb, legfrissebb megmaradási 
törvény megalkotója volt Marx György, nemcsak egy olyan ember, aki csodálatos tudo-
mánypolitikai munkát folytatott, korszerűsítette az oktatást, törekedett a társadalom ter-
mészettudományos szemléletének korszerűsítésére, hanem mindez együtt. Egy minden 
iránt érdeklődő, reneszánsz ember volt – így jellemezte dr. Sükösd Csaba egyetemi do-
cens. Az oktatásban, ismeretterjesztésben betöltött szerepét hangsúlyozta dr. Aszódi At-
tila államtitkár, aki Mittler Istvánnal, az ESZI Intézményfenntartó Alapítvány kuratóriu-
mának elnökével együtt leplezte le a táblát. Fotó: Vida Tünde/Paksi Hírnök

Kötelező
irtani

Létesítményi 
tűzoltók 
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Pályázat

Életműdíjat
kapott  
a televíziós
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Váljék egészségére!

Elindult a gasztroenterológiai szakrendelés

Befejeződött a Csengey Dénes Kulturális 
Központban a színpad mögötti terület tel-
jes körű felújítása. A munkálatok érintet-
ték az öltözőket, az oktatótermet, a vizes-
blokkokat, valamint a teakonyhát. A helyi-
ségekben kicserélték a teljes burkolatot, az 
elektromos hálózatot, a szennyvízvezeté-
ket, illetve új belső nyílászárókat kapott az 
épületrész. A felújított helyiségek nyújtotta 
kényelmet az ideérkező művészek mellett a 

helyi egyesületek és civil szervezetek tagjai 
is élvezhetik.
A ház a felújítás teljes ideje alatt működött, 
a programokat problémamentesen bonyo-
lította le a kulturális központ. A beruházás 
összköltsége 23 millió forint volt, amit az 
önkormányzat biztosított, a kivitelező a DC 
Dunakom Plusz K�. volt.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, évek 
óta keresi a pályázati forrást az önkor-

mányzat a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont felújítására, ám eddig nem sikerült tá-
mogatást nyerni a programra. A város ve-
zetése úgy döntött: kisebb lépésekben lát 
hozzá a ház rekonstrukciójához. A szín-
pad mögötti terület korszerűsítését követő-
en még idén elkészülnek a tervek az épü-
let homlokzatának, valamint tetőszerkeze-
tének felújításához.

Weller P. Hanna

Új szakrendelés indult egy hónappal ez-
előtt a Paksi Gyógyászati Központban. 
A gyomor és a bélrendszer betegségeivel 
foglalkozó gasztroenterológián a hét első 
négy napján fogadják a pácienseket beuta-
lóval és előjegyzéssel, hétfőn és kedden a 
diabetológia, szerdán és csütörtökön pe-
dig a bőrgyógyászat helyén. Dr. Bodnár 
Imre főigazgató úgy tájékoztatott, hogy 
a gasztroenterológia egyelőre korlátozott 
lehetőségekkel működik. Ha megvaló-
sul a tervezett beruházás és biztosítani le-
het a betegek számára helyben a teljeskörű 
gasztroenterológiai kivizsgálás lehetőségét, 
akkor mód nyílik arra, hogy a rendelés Or-
szágos Egészségügyi Pénztár által �nanszí-
rozottá válhasson. Az ehhez szükséges esz-
közre az önkormányzat biztosít forrást, a 
beszerzés folyamatban van, és várhatóan 
ősszel zárul. A tervek szerint az endoszkó-

pos vizsgálatokat a szerdai és a csütörtöki 
rendelésen fogják végezni. 
Jelenleg a paksi önkormányzat biztosítja a 
szakrendelés működéséhez szükséges forrást, 
így kizárólag a város közigazgatási területéről 
fogadja a betegeket dr. Felföldi Ferenc.
– Húsz év után itt volt az ideje a váltásnak, 
egy új szakrendelés felépítése nagy kihívás és 
szép feladat, és nem mellékes, hogy így sokkal 
több időt tölthetek a feleségemmel és három 
ikerlányunkkal – mondta el Felföldi doktor, 
hogy miért döntött Paks mellett. Nem is-
meretlen számára a város és a környék, sőt, 
mondhatjuk, hogy hazajött, mivel Bölcskén 
nőtt fel és Pakson érettségizett a Vak Bottyán 
Gimnáziumban. A Pécsi Tudományegyete-
men diplomázott, majd Szekszárdon kezd-
te szakmai pályafutását, szakvizsgázott, majd 
adjunktusi, később pedig főorvosi kinevezést 
kapott. Az utóbbi hat évben a megyei kórház 

gasztroenterológiai osztályának osztályveze-
tő főorvosa volt.
– Egy magas színvonalú, dinamikusan és 
viszonylag rövid előjegyzési idővel műkö-
dő szakrendelés felépítése a legfőbb célom – 
mondja dr. Felföldi Ferenc, hozzátéve, hogy 
húszéves szakmai tapasztalatát, vezetői jár-
tasságát és szakmai kapcsolati hátterét eb-
ben kamatoztatni szeretné. Egy, a betegek tel-
jes megelégedésére működő szakrendeléshez 
arra is nagy szükség van, hogy jó együttmű-
ködés alakuljon ki a társszakmákkal, ami 
helyben kialakulóban van, a szekszárdi kór-
házzal pedig már létezik. Az eszközfeltéte-
lek megteremtése is folyamatban van, vár-
hatóan egy hónapon belül megérkeznek a 
vizsgálatokhoz szükséges kilégzési tesztek, 
és ha az endoszkóp is meglesz, akkor egy ki-
váló felszereltségű szakrendelésen fogadhat-
ja a pácienseket. A vizsgálatokhoz már most 
igénybe vehető a labor, az ultrahang és a rönt-
gen, ugyanakkor endoszkópos, CT- és MR-
vizsgálatokra Szekszárdra küldi a betegeket. 
Idővel vastagbéldaganat-szűrésre is lehetősé-
get szeretnének biztosítani.
Dr. Felföldi Ferenc arról is tájékoztatott, hogy 
tapasztalata szerint sok a gyulladásos bél-
betegség, gyakori a tejcukor-érzékenység és 
népbetegségnek számít a re�uxbetegség is. 
Ez utóbbi legjellemzőbb tünete a gyomor-
égés, de egyéb atípusos panaszokat is okoz-
hat, úgymint köhécselés, rekedtség, „kráko-
gás”, fogászati eltérések, bizonytalan mellkasi 
panaszok. Minden betegségnek vannak sa-
ját tünetei, így hosszas lenne felsorolni, mi-
lyenek alapján milyen betegségre gyanakod-
junk, azonban az elmondható, hogy ha va-
lakinek véres a széklete, vért hány, hirtelen, 
indokolatlanul fogy, mielőbb menjen orvos-
hoz – emelte ki dr. Felföldi Ferenc.

Kohl Gy.

Megújulóban a kulturális központ

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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A hatos út mellett több tíz méter magas 
löszfalak emelkednek Paks és Dunaköm-
lőd között. Már messziről látni, könnyen 
felismerhető fakósárga színéről. Ez az üle-
dékes kőzet, amit „sárga földként” is szo-
kás emlegetni, a szél által szállított kőzet-
szemcsékből ülepedett le a földtörténet 
hideg időszakaiban, szélárnyékos, füves 
területeken. Vastagsága Paksnál eléri a 60 
métert is.
A löszfalakról leggyakrabban az omlások 
kapcsán lehet hallani, pedig nagyon sok ér-
dekes „kincset” rejtenek magukban. A pak-
si rétegsor sok új információt szolgáltatott a 
földtudomány számára Földünk történeté-
nek utolsó egymillió éves eseményeiről. 
A löszfalat tanulmányozva gyakran rálel-
hetünk a benne rejtőző löszbabákra, me-
lyeknek alakja és mérete nagyon eltérő, a 
2-3 mm-estől akár 30 cm-es példányokig 
változhat. Legtöbbször gömbölydedek, el-
ágazóak, kedves elnevezésüket is formá-
jukról kapták. Akadnak köztük olyan pél-
dányok is, amelyekben belső mag található, 
ezek megrázva gyakran csörgő hangot ad-
nak. Egyes tájegységeken rigacsnak is ne-
vezték, a pásztorok pedig „kutyaszar” név-
vel is illették, mert nagyon haszontalannak 
tartották. Valójában ezek a löszben találha-
tó, gyakran határozott szintekben megjele-

nő mészképződmények, melyeknek kelet-
kezése összefügg a klíma nedvesebbé vá-
lásával. A felszínről beszivárgó víz oldja a 
felső részek mésztartalmát, ami kimosó-
dik, így a mélyebb kőzetrétegeken belül ki-
válik. 

A löszbabákon túl sok más érdekességre is 
fel�gyelhetünk. Gyakran fellelhetők egykor 
élt csigák házai, illetve a negyedidőszakban 
élt nagytestű emlős állatok maradványai, 
például mamutfog és mamut lábszárcsont. 
Az úgynevezett löszcsigákat több faj mész-
váza is képviseli a löszfalban, melyek jelzik 
a pleisztocénban uralkodó klimatikus vi-
szonyokat. A negyedidőszak folyamán be-
következett éghajlatváltozások olyan speci-
ális ökológiai helyzetet teremtettek, amihez 

kevés faj tudott alkalmazkodni. Az egyes 
fajok tűrőképességén múlt, hogy élet-
ben tudtak-e maradni zordabb körülmé-
nyek között is. A jelenlegi ismereteink sze-
rint a löszképződés a hidegebb, szárazabb 
időszakhoz köthető, míg a talajképződés a 
melegebb, csapadékosabb időszakokat jel-
lemezte. A csigák folyamatosan alkalmaz-
kodtak a mindenkori életfeltételekhez, így 
sok értékes információt hordoznak a rég-
múlt ősföldrajzi környezetéről.
A negyedidőszaki klímaváltozások nyomán 
már tudjuk, hogy Földünk éghajlata állan-
dóan változik, de azt nehéz megbecsülni, 
hogy az ember mennyire tudja befolyásolni 
a természetes folyamatokat. A jelenleg zaj-
ló folyamatok gyökereit a múltban kell ke-
resnünk, hiszen a múlt vizsgálatával találha-
tunk magyarázatot a jövő változásaira.

Pekárikné Bakó Eszter

Tárgy/
történet

A löszfal kincsei
Fotók: Paksi Városi Múzeum
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Népzene csörgedezik az ereiben – vallja magá-
ról Iker Józsefné Györgyi. Idén huszonöt esz-
tendeje, hogy néptáncoktatással foglalkozik, 
három művészeti iskolában tanít, egynek a lét-
rehozásán most dolgozik – ez a tervek szerint 
szeptemberben indul – és vagy másfél tucat-
nyi együtteshez van valamilyen módon  köze.
Györgyi Bogyiszlón nevelkedett, Szekszár-
don szerzett kereskedői végzettséget. A vise-
letek iránti vonzalmának egyik eredőjét arra 
az időszakra teszi, amikor három éven át az 
egykori Korzó áruház méteráruosztályán 
dolgozott. Leérettségizett, 1991-ben elvégzett 
egy néptáncoktatói tanfolyamot, 2004–2008 
között a Magyar Táncművészeti Főiskolára 
járt, 2015-ben pedig közoktatás-vezetőként 
végzett a Műegyetemen. 
Paksra házassága révén került 1994-ben. Fér-
je Iker József mentőtiszt, az Országos Men-
tőszolgálat paksi állomásán és az Atomix 
Tűzoltóságnál teljesít szolgálatot. Kamilla 
lányuk 16 éves. Bár Györgyi 23 éve él Pak-
son, úgy érzi, szakmai munkáját itt nem is-
merik túl sokan, a megyében és azon túl an-
nál inkább. Pusztahencsén, Cecén, Adony-
ban húsz éve vezet népi együtteseket, hogy 
csak a legfontosabbakat említsük. A tánccso-
portok között nem tud, nem is akar válasz-
tani. – Ahány gyereked van, pont ugyanúgy 
szereted mindegyiket – mondja. Úgy tűnik, 
kiapadhatatlan energiaforrással rendelkezik, 
hiszen tavaly októberben létrehozta a Tehet-
ség Művészeti Alapítványt, ami paksi, Pakson 
tanuló diákok, a környékbeli csoportokba já-
rók és újonnan csatlakozók „gyűjtőtégelye”, s 

ígéret arra, hogy Pakson is leteheti névjegyét. 
Az első eredményeket már láthatta is a kö-
zönség a Város Napján, sőt vastapssal meg is 
jutalmazta. – Szerintem csodásan sikerült, az 
egész rendezvény színvonalas volt – összeg-
zi. Az erdélyi Kalotaszegről hozott új stílusú 
táncokat. Rendszeresen jár ugyanis gyűjteni, 
sok helyre szinte hazajár az ország határain 
belül, a Felvidéken és Erdélyben. Neki nem-
csak a gyerekek lába, hanem a lelke is fontos, 
és a tánctanítás sem csak a lépésekre korlá-
tozódik. Arra törekszik, hogy megjelenítse az 
autentikus paraszti kultúrát, amihez hozzá-
tartoznak a szokások, az alkalmak, a jeles na-
pok. Ezek köré épül a tematika, rájuk épülve 
fogalmazódik meg a koreográ�a. Mindezen 
túl különleges vonzódása van a viseletekhez, 
készítésükkel is foglalkozik. 
Bármennyire furcsa ennek tükrében, az Iker 
családban van élet a táncon kívül is. Györgyi 
imád utazni és legalább annyira szereti a vele 
járó szervezési munkát: idei, régen várt nyara-
lásukat három éven át készítette elő. Nagyon 
érdekli a lakberendezés, ha újra születne, ta-
lán arra indulna el, de nagyon szeret háziasz-
szony lenni, sütni, főzni, mindent kipróbálni, 
családját kényeztetni. Ezekre persze nem jut 
elegendő idő, nagyon össze kell hangolniuk 
az életüket, hiszen aki a kulturális közegben 
mozog, pontosan tudja, hogy ők akkor is dol-
goznak, amikor más kikapcsolódik. 
A következő hetek, hónapok talán az eddigi-
eknél is sűrűbbnek ígérkeznek, hiszen felké-
rést kapott, hogy ő szervezze meg a Székes-
fehérvári Királyi Napokon a hagyományőr-

ző sétány programját. Tizenkét helyszín lesz, 
bemutatják például a sárközi lakodalmat, a 
menyasszony-öltöztetést, a legénybúcsút, s 
egyebek között – az Országalma körül nyolc-
van asszonnyal – a karikázót… Ez sem kis ki-
hívás, hiszen a rendezvényen 30-40 ezer láto-
gató fordul meg. Nem marad el a Csámbor-
gó Népművészeti Tábor sem, ezt idén már 
23. alkalommal rendezi. Néptáncot, népze-
nét, népi énekeket, kézművességet tanulnak 
itt a gyerekek. Nyár végén Lengyelországba, 
Zakopanéba utazik egy negyvenfős csoport-
tal, amelyet a Tehetség táncműhelyének �a-
taljai, a sárbogárdi együttes és egy öttagú ze-
nekar alkot. – Az ország zászlaja alatt állha-
tunk, ami nagy megtiszteltetés és felelősség 
– fűzi hozzá. Szűkebb hazája, a Sárköz tán-
caiból állítja össze a versenyprogramot. Őszre 
szeretne egy jubileumi alkalmat, hiszen idén 
huszonöt éve tanít. Úgy tervezi, hogy meg-
szólítja azt a sok embert, aki megtisztelte az-
zal, hogy a drága idejét az ő óráin töltötte. 
– Nagymamám haláláig viseletben járt. Édes-
anyám jász lány, aki Bogyiszlóra ment férjhez, 
a Bogyiszlói Népi Együttes alapító tagja volt, 
nagyon sokáig táncolt, bejárták a világot, na-
gyon büszke vagyok rá. Én mindent tőlük kap-
tam, az indíttatást is, azt a lelkületet is, amivel 
– azt gondolom – ezt csinálni lehet – fejtegeti a 
népzene, néptánc iránti elhivatottságát. Majd’ 
minden percük erről szól, énekelnek, táncol-
nak, ez náluk életforma. – Mintha az archív 
képen a középső néni lennék én – magyarázza 
a szája sarkában megbúvó mosollyal.          

Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Iker Józsefné

Fotó: Szaffenauer Ferenc/Paksi Hírnök
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Sport

A Tour de Hongrie rajthelyszíne lesz Paks
Korábban Dunakömlődöt már érintet-
te a Tour de Hongrie kerékpáros körverseny, 
idén viszont paksi állomása is lesz. A legna-
gyobb magyar kerékpárverseny majd’ száz-
éves múltra tekint vissza, ám mivel hosszabb 
kihagyások is voltak, idén 39. alkalommal 
rendezik meg. Paks sikeres pályázata nyo-
mán az egyik rajthelyszín lesz, így látványos 
esemény tanúi lehetnek a paksiak – hangzott 
el a szervezők sajtótájékoztatóján.
A június 27-i szombathelyi prológ után öt 
szakaszt tesznek meg a versenyzők. Ezek 
nem összefüggőek, a cél- és rajtállomások 
között négy keréken utaznak majd a spor-
tolók is, a bringák is. A Keszthely–Zalaeger-
szeg, Velence–Siófok, Paks–Cegléd, Kar-
cag–Miskolc, végül a Jászberény–Budapest 
szakasz összességében 750 km, a táv telje-
sítése során hat nap alatt tíz megyét érinte-
nek a kerékpárosok. Népes lesz a mezőny: 
huszonkét csapat – köztük öt magyar team – 
több mint százharminc versenyzőjét vár-

ják. Eisenkrammer Károly, a Vuelta Sport-
iroda ügyvezetője külön felhívta a �gyelmet 
az esélyesek között számon tartott Lovassy 
Krisztiánra, aki az elmúlt két évben dobo-
gón végzett. Krisztián luxemburgi színek-
ben áll majd rajthoz. Eisenkrammer Károly 
azt mondta, igazi látványosság lesz a rajt, a 
depókat is úgy alakítják ki, hogy meg lehes-
sen csodálni az értékes, pro� kerékpárokat. 
Kerékpáros freestyle show és egy sor más 
érdekesség, látványosság kíséri majd a pak-
si eseményt.
Paks, mint Szabó Péter alpolgármester el-
mondta a sajtótájékoztatón, örömmel fo-
gadja a rendezvényt, szintén készül progra-
mokkal. Ennek részleteiről Cselenkó Erika, 
a művelődési központ munkatársa beszélt. 
Gyerekeknek biciklis ügyességi versennyel, 
bemutatókkal készülnek, de a sport mellé 
egy kis gasztronómiát is csempésznek majd. 
Hozzátette, akkor már javában zajlanak a tá-
borok, amelyek szervezőit értesítik és várják 

a gyerekeket a 10 órától 13 óráig tartó kerék-
páros programra.
Aki szeretne, közös kerékpározással han   -
golódhat a versenyre. A Magyar Kerékpáros-
klub Paks–Szekszárd Területi Szervezete 
ugyanis a Tour de Hongrie népszerűsíté-
se céljából június 18-án „Paksi Tourát” tart 
ugyanazon az útvonalon, amelyet két hét-
tel később a versenyzők is megtesznek majd. 
Igaz, nem Ceglédig, „csak” Dunaföldvárig 
mennek, hívta fel a �gyelmet Vöröss Endre 
a szervezet titkára.
Június 30-án, pénteken 13 órakor indulnak 
a kerékpárosok a Csengeytől és a Kishegyi 
út, Újtemplom utca után a Tolnai és a Dó-
zsa György úton haladnak. Komoly, hosszan 
tartó útlezárásra nem, de némi fennakadás-
ra számítani lehet majd a verseny útvonalán, 
bár – mint elhangzott – a résztvevők úgy-
nevezett lassú rajttal indulnak, csak a város 
északi határától megy élesben a verseny.

Vida Tünde

Június második hétvégéjén rendezték Szege-
den, a kajak-kenu első i�úsági és U21-es, il-
letve az Európai I�úsági Olimpiai Fesztivál 
(EYOF) válogatóját. Az Atomerőmű SE ver-
senyzői közül Hodován Dávid a 15-16 évesek 
EYOF válogatóján C1 500 m-en, míg Vajda 
Bence K1 200 m-en állhatott fel a dobogó má-
sodik fokára. Vajda K1 500 m-en is döntőzött, 
ahol az ötödik helyet szerezte meg. Hodován 
Dávid a Pakson készülő Kollár Kristó�al az 
i�k között  C2 500 m-en ötödikként ért célba.
Letette névjegyét az U21-esek között Pupp 
Noémi, K1 200 m-en bronzérmet nyert, míg 
K1 1000 m-en ötödikként ért célba. Koleszár 
Zoltán az U21-es mezőnyben C1 1000 m-en 
a dobogó harmadik fokára állhatott fel, míg 
1000 párosban a szegedi Posztós Patrikkal az 
oldalán a hatodik helyen zárt.
Bedecs Ferenc vezetőedző elmondta: min-
dent megtettek a gyerekek, hogy kiharcolják 
a részvételt az EYOF-on, nagyon kevésen mú-
lott. Vajda Bence és Hodován Dávid végül tar-
talékként bekerült az EYOF Győr 2017 ma-
gyar csapatába, ami nagy elismerése a hétvé-
gén mutatott teljesítményüknek, adta hírül az  
ASE.hu oldal.                                                            -joko-

– Ebben az évben voltunk igencsak mé-
lyen is, ám a végén felértünk az ötödik hely-
re. Tavasszal nagyon jó teljesítményt nyúj-
tottunk, amihez csapategységre volt szük-
ség. Le a kalappal a srácok előtt – ezekkel a 
szavakkal értékelte a szezont Csertői Aurél.  
A Paksi FC labdarúgócsapatának vezető-
edzője hozzátette: szoros volt a mezőny, 
egy-egy győzelemmel vagy vereséggel több 
helyet lehetett javítani vagy rontani.

A téli felkészüléshez hasonlóan kéthetes telki 
edzőtáborban kezdi az alapozást az új bajnok-
ságra a Paks. A klub�lozó�a nem változik: �-
atal magyar játékosokkal indul neki a követ-
kező szezonnak is a Paksi FC. Csertői Aurél 
a tizenkét csapatos bajnokságról is elmond-
ta tapasztalatait. – Magyarországon a tradíció 
nem ez. Egysíkú, háromfordulós és talán nem 
is sportszerű, bőven elférne magasabb létszám 
a bajnokságban. 

Rövid lesz a pihenő

Két ezüst, 
három bronz

Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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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

Visszatért az ASE kosárlabdacsapatá-
hoz Eiling s  feld János, a válogatott erőcsa-
tár kétéves szerződést kötött a piros-kék 
klubbal. A paksi szurkolók között méltán 
népszerű, 26 éves játékost egyéves szolno-
ki szerepléséről, a válogatottról és a követ-
kező bajnoki szezonról kérdeztük.

– Milyen érzés újra Pakson?
– Nagyon szívesen jöttünk vissza a felesé-
gemmel együtt, jól érezzük itt magunkat. 
Ugyanabba a lakásba költöztünk, amelyben 
már négy évet laktam az elmúlt bajnokságok 
alatt. Minden adott a jó szerepléshez.
– Egy évet játszottál a Szolnoki Olaj KK-ban. 
Mennyiben volt más a légkör a Tisza partján?
– Egészen más volt. Ott a bajnoki cím és a ku-
pagyőzelem az elvárás. A kupában döntőt ját-
szottunk, ahol utolsó másodperces kosárral 
kaptunk ki az Albától egy ponttal. A bajnok-
ságban az elődöntőig jutottunk, de a ZTE 3-2-
re  jobbnak bizonyult, megérdemelten. Ami 
nagyon megtisztelő számomra, hogy játszhat-
tam a Bajnokok Ligájában, olyan csapatok el-
len, mint a Besiktas, a Partizán Belgrád és a 
Sassari.
– Miben különbözik az a játék egy bajnoki 
mérkőzéstől?

– Azokban a csapatokban volt NBA-játé-
kosok is szerepelnek, s amíg egy magyar 
bajnokin ötből három szakad meg a pá-
lyán, ott ötből öt. Annyira nagy különb-
ségek nincsenek, az elején még nagyon ki-
kaptunk, aztán összeállt a játékunk, 10-15 
pontnál jobban nem kaptunk ki idegenben. 
Mindig egy kis pluszt kellett volna hozzá-
tenni, akkor másképp alakul. A Besiktas el-
len öt perccel a vége előtt még döntetlen-
re álltunk idegenben, most ők játsszák a 
döntőt Törökországban a Fenerbahce el-
len. Hazai pályán pedig mindenki ellen 
volt esélyünk, csak, mint mondtam, az a 
kis plusz hiányzott.
– Mit tudsz ebből kamatoztatni?
– Mindenképpen fejlődést hozott a nemzet-
közi szereplés, más sebességgel kellett játszani, 
mint a magyar bajnokságban. Végig ott kellett 
lenni fejben, ami a helyezkedésben és a véde-
kezésben is sokat jelentett.
– Mi a véleményed, kell ennyi külföldi a ma-
gyar pontvadászatban?
– Máshol ötnél is több légiós van. Kellenek, 
de nem a magyar játékosok kárára. A külföl-
di játékos nem biztos, hogy jobb a magyarnál, 
csak több időt kap. Legyen a légiós csapatjá-
tékos, emberileg normális, mert az is nagyon 

fontos. A ZTE-ben Bencze például bátran ját-
szatja a magyarokat a légiósok helyén, ha ren-
desen összerakja az edző a csapatot, az csak jól 
sülhet el.
– Mit szeretnél, miben bízol, hogy milyen csa-
pata lesz az ASE-nak ősztől?
– Nagyon remélem, hogy visszatér az ASE a 
sikerekhez, a bajnokságban és a kupában is 
ott leszünk az első négyben, és onnan már 
bármi megtörténhet. Remélem, hogy jó lesz 
a csapategység, Teo Čizmić mesterről sok 
jót hallottam, hogy védekezésben és táma-
dásban is megtalálja a játékos helyét a pá-
lyán. Ruják Andrissal játszottam együtt egy 
szezont Pécsett, Körmenden három hóna-
pot, és a válogatottban is szerepeltünk már 
együtt. Medve Mátéval évekig játszottam 
együtt, mindkettőjükkel jó barátságban va-
gyok, Gulyás Milánt pedig �atal kora óta is-
merem.
– Meglepett Kovács Ákos távozása?
– Igen, olvastam, hogy ez az edző döntése 
volt. Ebben nem foglalnék állást.
– Mi a programod? A válogatott kijutott az 
Eb-re, mikor kezditek a felkészülést?
– Először is kerüljek be az Eb-re utazó ke-
retbe… A válogatott felkészülés július 12-én 
Kecskeméten kezdődik, nagyon sok edző-
meccs szerepel a programban. Augusz-
tus 31-én Kolozsváron kezdünk, biztosan 
sok szurkolónk lesz. Nagyon erős csapatok 
vannak a csoportunkban: Spanyolország, 
Horvátország, Montenegró, tele NBA-s já-
tékosokkal, Csehország Európa Liga-játé-
kosokkal, valamint Románia, őket tavaly 
felkészülési mérkőzésen megvertük. Nem 
fogunk feltett kézzel pályára lépni, mindent 
megteszünk, hogy kihozzuk magunkból a 
maximumot.
– Mikor csatlakozol az ASE-hoz?
– Szeptember 17-én lesz az Eb-döntő, utá-
na jövök. Ha előbb végzünk, akkor az edző-
vel konzultálok, hogy kapok-e egy párnapos 
pihenőt, vagy rögtön csatlakozzak a csapat-
hoz. A terhelés nem jelent problémát. Jelenleg 
Medve Mátéval szinten tartást végzünk, do-
básfejlesztés, labdával futás és lábkondi van a 
programban, Schmidt Béla is besegít.

Kovács József

Eilingsfeld újra Pakson
Fotó: Molnár Gyula/Paksi Hírnök
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T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Új szolgáltatással várom 
leendő vendégeimet Pakson, 
a Kishegyi út 34/D szám alatt.

Bárdos Éva 
lézerspecialista 

Időpont-egyeztetés: 
06-20/549-0828

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

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

Az oroszországi Jekatyerinburgban megsze-
rezte pályafutása első Grand Slam-aranyát 
Cirjenics Miklós, az Atomerőmű SE 100 kg-os 
dzsúdósa. A paksi versenyző az első forduló-
ban erőnyerő volt, a másodikban a grúz Geor-
gi Parkatit verte ipponnal. A legjobb nyolc kö-
zött a francia Alexandre Iddir, az elődöntőben 
pedig a lett Jevgenyijsz Borodavko is hasonló 
sorsra jutott, mind a két mérkőzés idő előtt ért 
véget Cirjenics győzelmével. A döntőben a ju-
nior Eb- és vb-győztes Nijaz Iljaszov követke-
zett, de ő sem tudta megállítani a menetelést, 
így négy ippongyőzelem után került az arany-
érem Cirjenics Miklós nyakába. 
– A versenytudósításból minden olyan egy-
szerűnek tűnik, mindegyik meccsed után a 
10-0 szerepel. Milyen volt belülről ez a viadal?
– Az első meccs elején rögtön kaptam egy 
vazaarit, úgy éreztem, mintha kicsit bent 
maradtam volna a szállodában. Talán a há-
romórás időeltolódás volt az oka. Korábban 
még nem találkoztam az ellenfelemmel. Bal-
ra dolgozik, ami nekem nem fekszik, de si-
került átlendülnöm ezen a holtponton, és a 
földön lefojtanom. A második mérkőzésen 
tartottam a franciától, aki Eb-bronzérmes, a 

riói olimpián pontszerző volt 90 kg-ban, az-
óta váltott súlycsoportot. Ő is balra dolgozik, 
de egészen összeszedetten, jól küzdöttem el-
lene. Megvártam, amíg elfárad, és ötven má-
sodperccel a vége előtt megkontráztam egy 
akcióját, azzal vége is lett. A döntőbe jutásért 
az ellen a lett ellen mérkőztem, akitől egy-
szer kikaptam, és akit tavaly Bakuban – ahol 
ezüstérmes lettem – sikerült megvernem. 
Amúgy kétszeres Eb-bronzérmes, világbaj-
noki helyezett. Intéssel vezettem ellene, majd 
a végén őt is lefojtottam a földön. A döntő-
ben a junior vb- és Eb-győztes Grand Prix-
bronzos orosz következett. Erős � atal srác, 
igyekeztem felkészülni belőle. Stabil vol-
tam aznap, megkontráztam a meccs ele-
jén, jól vettem fel a fogásokat, vezettem egy 
vazaarival. Próbáltam tartani az előnyt, kap-
tam egy intést, de fogyott az idő és a srácnak 
ki kellett nyílnia. Ismét megkontráztam, le-
szorítottam 19 másodpercig. Ha sikerül hú-
szig, akkor vége a meccsnek, ám akkor még 
megmenekült. A vége előtt tíz másodperc-
cel kifordult egy leszorításból, de kihúztam 
a karját, ippon lett a vége. Simának tűnik, de 
nem olyan volt a meccs.

– Mit hozott ez a győzelem?
– Ezer pontot. Nagy világversenyen ez az első 
győzelmem. Idén Párizsban idő előtt kiestem, 
Bakuban bronzérmes lettem, ezzel a győze-
lemmel pedig feljöttem az ötödik helyre a vi-
lágranglistán. Ha sikerül tartanom, kedvezmé-
nyezett leszek a sorsolásnál a budapesti vb-n.
– Miért fontos annyira a világranglista-he-
lyezés?
– A versenyeken a sorsolásnál már erőnye-
rő az ember, ha az első nyolc között van a vi-
lágranglistán. Már egy megnyert meccs után 
pontszerző helyre lehet kerülni, ellenkező 
esetben, ha az elején hibázik az ember, rög-
tön kiesik. Nüanszok döntenek, a versenyeken 
nagyjából ugyanazt a teljesítményt tudja hozni 
az ember, de itt a hangsúly a „nagyjából” szón 
van. A fogyasztástól kezdve az időeltolódásig 
sok minden közrejátszik. Most már nem kell 
sokat fogyasztanom, de az olimpia után voltak 
problémáim. Felszaladt a súlyom 108-109 kg-
ra, a magyar bajnokságon 7,5 kilót kellett fogy-
nom, ami nagyon megviselt, nehezen is nyer-
tem meg. Most már beállt, legfeljebb 104-105 
kg-ról kell visszajönnöm, és visszamérésnél 
már 5% a megengedett.                               (joko)

Már ötödik a világranglistán

Dr. Horváth Tamás 
Miklós ügyvéd

 
Paks, Kápolna utca 1/B. 

2. lph. TT. 2. a.
Telefon: +36 30 237 4066

18 n Paksi Hírnök, 2017. június 16.



A sorok közt egy rendezvény nevét rejtet-
tük el. A megfejtéseket július 7-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre.  
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 

Megfejtésével egy Dél-
Mezőföld turistatérképet 
nyerhet!
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Exkluzív üzletünk: 
Budapest II. Margit krt. 51–53.

06-1/316-3651, 06-30/944-7935 
E-mail: lakatos@mconet.hu

A HÍR IGAZ!!! A sárga golyós borostyánt  
súlytól függően 50 000–100 000– 

200 000–300 000 Ft-ért vásároljuk!!
Korall ékszereket vásárolunk! 5 000–100 000 Ft

Fazonarany: 8000–18 600 Ft/gr  
Törtezüst, fazonezüst: 170–1000 Ft/gr

Törtarany és fazonarany felvásárlás! Fogaranyat (foggal együtt is)

Ezüsttárgyakért  
kimagasló árat 
fizetünk  
készpénzben!

Az
 ár

vál
toz

ás 
jog

át 
fen

nta
rtju

k.

Minden pénzt megfizetünk a régi brilles fülbevalóért! 
akár 100 000–5 000 000 Ft-ig (a brillkő méretétől függően)

Tekintsék meg megújult weblapunkat: louisgaleria.hu

Órákat készpénzért vásárolunk!
Keresek Angelus, Heuer, Marvin, 
Doxa, Bovet, Tavannes, Breitling, 

Vetta acél stopperos órákat 
100 000–300 000 Ft-ig!

PATEK PHILIPPE
Arany:  

akár 4 000 000 Ft
Acél:  

akár 2 000 000 Ft

CARTIER
Acél:  

akár 20 000 Ft
Arany:  

akár: 100 000 Ft

ROLEX OYSTER
CHRONOGRAPH

Acél: akár 600 000 Ft
Arany:  

akár 1 500 000 Ft

Gyűjteményembe keresek színes,  
régi eozinmázas körpecsétes 

Zsolnay porcelánt! Kimagasló áron, 
törötett is! Mérettől függően  

300 000–3 000 000 Ft-ig!

Váza  
faunokkal  

és nimfakkal
Pipacsos  

váza
Váza faun 

és nőalakkal

Kaspó őzzel

Kaspó

Július 4-én kedden 17–18 óráig Pakson  
a  Csengery Dénes Kulturális Művelődési Központban 

a Gagarin utca 2. szám alatt.

FELVÁSÁRLÁS! BUDAPESTRŐL ÉRKEZEM! 
KÉSZPÉNZÉRT VÁSÁROLOK!

KÉREM, JÖJJÖN EL HOZZÁNK!


