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Letette az esküt Szabó Péter, a város szep-
tember 10-én megválasztott polgármestere. 
A képviselő-testület ünnepi ülésén a polgár-
mester illetményét is meghatározták, illetve 
döntöttek arról, hogy kezdeményezik Paks 
megye jogú várossá nyilvánítását.

A helyi választási bizottság elnöke, Bedecs 
Ferenc a képviselő-testület ünnepi ülésén 
ismertette a szeptember 10-i időközi vá-
lasztás eredményét. Ezt követően tette le 
polgármesteri esküjét Szabó Péter, és vet-
te át megbízólevelét.

– Nagyon-nagyon jó érzés, és még egyszer 
köszönöm a paksi választópolgároknak, 
hogy kitüntettek bizalmukkal, szeretném 
ezt meghálálni, és mindent megteszek an-
nak érdekében, hogy Paks fejlődése töret-
len legyen. Mindenki tudja: lesz feladat bő-
ven, ennek állok elébe, tettre kész vagyok – 
fogalmazott Szabó Péter.
Bana János alpolgármester javaslatára a 
képviselő-testület megbízta Szabó Pétert, 
hogy tekintettel az atomerőmű-beruhá-
zásra, kezdeményezze Paks megye jogú 
várossá nyilvánítását. Az alpolgármester 
azt mondta, a beruházás rangját emelné, 
ha megkapná a város ezt a címet, és vele 
együtt nemcsak forrásokat a fejlesztések-
hez, hanem plusz jogosultságokat is. 
– A megye jogú városoknak olyan jogo-
sultságok, támogatások járnak, amelyek az 
építést nagymértékben elősegíthetik, ezért 
hatékonyabban tudnánk végrehajtani a ke-
rítésen kívüli feladatokat – indokolt Bana 
János.
Szabó Péter polgármester a kezdeményezés 
kapcsán azt mondta lapunknak, hogy a vá-
ros saját költségvetéséből nem tudja �nan-
szírozni a felkészülést, ehhez a kormány 
támogatására van szükség, amire van is 
szándék. Lázár János azt ígérte, a kormány 
külön megállapodást fog kötni Pakssal – 
emlékeztetett rá.

A polgármester kitért arra is, hogy a cik-
lus hátralévő időszakában a polgármesteri 
programjában kitűzött célok megvalósítá-
sáért fog dolgozni. Szeretné a város hétéves 
gazdasági programjában rögzített felada-
tok időarányos részét teljesíteni. Lapunk 
kérdésére azt mondta, hogy természetesen 
nem csupán két évben gondolkodik. 
– Remélem, 2019-ben ugyanitt állhatok 
majd – fogalmazott.                   Vida Tünde

Közélet

Nappali melegedő nyílt a hajléktalanoknak

Átvette megbízólevelét Szabó Péter
Fotó: Babai István

Megnyitották a hajléktalanok nappali mele-
gedőjét a Síp utcában. Az önkormányzat a 
korábbi, Deák Ferenc utcai átmeneti szállót 
az épület alkalmatlansága miatt 2014-ben 
bezárta, majd ideiglenes helyen fogadták a 
téli időszakban a rászorulókat, a most meg-
nyitott melegedőben viszont magas színvo-
nalú infrastrukturális hátteret biztosítanak 
az ellátásukhoz. A nappali melegedő a Paks 
Kistérségi Szociális Központhoz tartozik.  

– Fontosnak tartjuk a hajléktalanok embe-
ri méltóságát, testi-lelki egészségét, ezért 
döntöttünk a nappali melegedő létreho-
zása mellett annak ellenére, hogy törvény 
erre az önkormányzatot nem kötelezi. El-
sődleges szempont, hogy a hajléktalanok 
ne a köztereken töltsék mindennapjaikat, 
hanem intézményesített formát válassza-
nak, ahol lehetőségük van étkezni, tisztál-
kodni – mondta Szabó Péter polgármester 
a nappali melegedő megnyitásán.

Borbás László, a Paks Kistérségi Szociá-
lis Központ igazgatója elmondta, hogy bár 
nappali melegedőről van szó, nem zár-
nak be éjszakára, hiszen fontos a hajlékta-
lanoknak, hogy éjszakára be tudjanak hú-
zódni valahova, főleg télen. Az intézmény 
alapvetően tíz férőhelyes, de ha szükséges, 
akkor húsz főt is tudnak fogadni, ugyanis 
az udvaron elhelyeztek egy lakókonténert. 
Az előzetes tapasztalatok alapján az igény-
lők száma ezt nem fogja meghaladni. A je-
lentkezőktől orvosi igazolást kérnek, illetve 
be kell tartaniuk a házirend és a társadal-
mi együttélés alapvető szabályait. – Struk-
turált szakmai munka keretében, szociális 
és mentálhigiénés munkával tudjuk segí-
teni azokat a hajléktalanokat, akik próbál-
nak megkapaszkodni, munkához, lakáshoz 
jutni – emelte ki Borbás László, hozzátéve, 
hogy az alapszolgáltatásokat 14-től másnap 
reggel 6 óráig vehetik igénybe az érintettek. 
A nyitvatartási idő alatt szakképzett kollé-

ga tartózkodik a nappali melegedő épüle-
tében.
Az igazgató szerint nem csak az infra-
strukturális, hanem a szakmai színvonal 
is magas, szakembereik szakirányú felső-
fokú végzettséggel rendelkeznek. Hang-
súlyozta, hogy a nappali melegedő nem 
tud olyan színvonalú szolgáltatást nyúj-
tani, mint egy átmeneti szálló, nincsenek 
ágyak, csak matracok, de a megfelelő sze-
mélyes higiénéhez szükséges infrastruk-
túrát (zuhanyozó, mosdó, mosó- és szárí-
tógép), a főzéshez pedig teakonyhát bizto-
sítanak az intézményben.
A lakosság részéről már eddig is nagy 
adományozó kedvet tapasztaltak a szak-
emberek. Borbás László elmondta, hogy 
a felajánlásokat továbbra is várják, akár a 
Síp utca 7. sz. alatti melegedőben, akár a 
szociális központ 75/511-480-as telefon-
számán.                         

Sólya Emma

Lapzártánkkor tartotta októberi ülését a 
képviselő-testület. Módosítva a szerve-
zeti és működési szabályzatot új társa-
dalmi alpolgármestert választott a gré-
mium Kovács Sándor személyében, aki 
letette az esküt, illetve lemondott a szak-
bizottságokban betöltött tagságáról, el-
nöki tisztségéről. Így három társadal-
mi alpolgármester dolgozik a testület-
ben. Városi kitüntetésekről is határoztak 
a képviselők. Paks Város Díszpolgára cí-
met adományoz az önkormányzat Ör-
vös Ferencnek, Pro Urbe díjat vehet át 
Németh Lászlóné és Mittler József, a Se-
gítő Kéz kitüntetést pedig ebben az év-
ben Weiszné Vass Teréz és Prantner Jó-
zsefné kapja. A képviselő-testületi ülés-
ről részletes beszámolót olvashatnak a 
www.paksihirnok.hu oldalon.
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Újjászerveződött a Duna-
korzó Polgári Egyesület

1956 Paks

Az aradi vértanúkra emlékezett a város

Városi ünnepségre hívják a paksiakat október 
23-án 15 órára a Városháza előtti térre, ahol 
ünnepi beszédet mond Bana János, Paks al-
polgármestere. A megemlékezésen közremű-
ködik Halász-Tisza Veronika, Cseke Klára és a 
Kvint Stúdió növendékei, valamint a Pro Artis 
Alapfokú Művészeti iskola tanárai és diákjai. 
Este 17 órára a Csengey kulturális központba 
várják a lakosságot, ahol Szabó Péter, Paks pol-
gármestere mond beszédet, átadják a Díszpol-
gári címet és a Pro Urbe díjat, megtartják a Te-
hetséges Paksi Fiatalokért Alapítvány díjkiosz-
tóját, majd 18 órától ünnepi műsor következik 
a Paksi Vak Bottyán Gimnázium előadásában. 
Az esten Bagdy László tanácsnok mond po-
hárköszöntőt.

-kgy-

Ismét működik a Duna-korzó Polgári Egye-
sület. A civil szervezetet még 2005-ben ala-
pították, és 2014-ig aktívan működött. Töb-
bek között olyan közéleti személyiségeket 
láttak vendégül mint Széles Gábor, Bayer 
Zsolt, Wittner Mária vagy Borókai Gábor, 
emellett színházlátogatásokat és jótékonysá-
gi akciókat szerveztek. Az egyesület pezsgő 
tevékenysége az akkori elnök, Nagy Kollár 
Gyuláné betegsége, majd sajnálatos halála 
után akadt el, szűnt meg. A jövőkép továb-
bi építését, meghatározását célzó beszélgeté-
sek, megbeszélések már 2015 őszétől zajlot-
tak, de – tiszteletben tartva a gyászt – most 

látták elérkezettnek az időt arra, hogy meg-
újuljanak és folytassák a Duna-korzó Egye-
sület aktív tevékenységét. A meglévő tag-
ság a nyár elején teljes egyetértésben döntött 
erről. A közgyűlésen a szervezet egyhangú 
szavazással új vezetőséget választott. Az el-
nökség tagja Ulbert Sándor, Szabó Zoltán 
és Bordács József lett, az egyesületet Bor-
dács József elnökli. Döntöttek a tagdíj mér-
tékéről, és a gazdálkodásért felelős személyt 
is megválasztották. A Duna-korzó Polgári 
Egyesület célja különböző programok meg-
valósítása és a tagság létszámának növelése. 

-kgy-

„De rettenetes volna most az elmúlás-
ra gondolni, ha semmit sem tettem vol-
na az életemben! Alázatosan borulok Is-
tenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó 
katonává tett.” Nagysándor József, a ti-
zenhárom aradi vértanú egyikének utolsó 
mondatával nyitotta beszédét Szabó Péter, 
Paks polgármestere, az október 6-án tar-
tott megemlékezésen a Duna-parton álló 
emlékműnél.
Kiemelte, hogy szívünkbe fogadni, élet-
té tenni a vértanú utolsó szavait, békeidő-
ben érteni az elnyomás, a harc, a forrada-
lom és az önfeláldozó hazaszeretet lelkü-
letét – embert próbáló, nagy kihívás. De 
küldetésünk, hogy újra és újra emlékez-

tessük magunkat nemzetünk sorsát meg-
határozó eseményekre, a benne résztve-
vő hősök, vértanúk bátorságára, lelkületé-
re, értékrendjére, és egyben feladatunk is, 
hogy újra és újra döntsünk az ember tisz-
ta és örök értékei mellett. 
– Hiszem, hogy az aradi tizenhárom em-
lékezete tükör, melyben felismerhetjük 
nemzetünk igazi lelki karakterét. Mert 
mi magyarok eredendően magunkban 
hordozzuk a szabadságvágy, a hazaszere-
tet, a hűség, a bátorság, a tenniakarás és 
a hit nemes értékeit. Vannak országok és 
nemzetek, akik beleszületnek a szabad-
ságba, és vannak, akik időről időre meg-
harcolnak érte. De csak az tud érte har-

colni, aki ismeri és szívében hordozza a 
szabadság vágyát – mondta, hangsúlyoz-
va, hogy október 6-a példázza számunk-
ra, hogy mindig voltak hőseink, vértanú-
ink, bátor és szent vezetőink, akik által ké-
pesek voltunk elérni a legelérhetetlenebb 
céljainkat is.
– A mai ünnep belénk vési a tizenhárom 
aradi vértanú nevét, és ennél még többet is 
– mutatott rá Szabó Péter.  – Haláluk előt-
ti utolsó gondolataik Istenbe vetett hitről, 
lelki békéről, tiszta értékrendről, hazasze-
retetről, önzetlen önfeláldozásról, �atalok 
iránti aggódásról, a jó és a rossz örök har-
cáról szólnak. De nem tanúskodnak ha-
ragról, bosszúról, az emberi lélek gonosz 
sötétségéről. Ezért lehet az aradi tizenhá-
rom vértanú sírja nemzetünk számára egy 
örök kiinduló pont. Ahonnan megszület-
het minden nemzeti újjászületés, meg-
újulás, gyarapodás tiszta lelkülete. És sír-
juk a nemzet öröklétét is jelképezi, hiszen 
vérük magként hullott a földbe, melyből 
még 168 év után is az élet és a szabadság 
virágai teremnek.
– Kívánom, hogy értsük az idők jeleit és 
benne cselekedeteink súlyát. Ragadjuk 
meg közösen történelmi lehetőségeinket, 
melyek hosszú évtizedekre meghatároz-
zák városunk polgárainak jövőjét. Építsük 
felelősséggel közös jövőnket, hogy gyer-
mekeink és unokáink tisztelettel és hálá-
val tudjanak ránk tekinteni. Mindehhez 
Isten áldja életünket, városunkat, nem-
zetünket – zárta gondolatait Szabó Péter 
polgármester.                                  Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula
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 Közélet

Több módon segítik a Paksra érkezőket

Alkalmazkodva az igényekhez szolgál-
tatói irodaként is működik a jövőben az 
Agricum helyi termékek boltjában elér-
hető Paksi Turisztikai Információs Pont. 
A tervezett változásról Czink Dóra tu-
risztikai és városmarketing referens, és 
Matus Dóra, az üzlet tulajdonosa tájé-
koztatott a TelePaks Kistérségi Televízió 
Közélet közelről című műsorában.

Ahogy azt Czink Dóra, az önkormányzat 
turisztikai és városmarketing referense el-
mondta, elsősorban a beilleszkedéshez, a 
mindennapi ügyek intézéséhez kapcsoló-
dó kérdésekkel keresik fel a turisztikai in-
formációs pontot az atomerőmű-építés mi-
att Paksra érkező munkavállalók, akik ál-
talában 2-3 hetet tartózkodnak a városban. 
Kapcsolati tőkéjükön keresztül ajánlják ne-
kik a szolgáltatókat, arra törekedve, hogy 
paksi vállalkozókkal tudjanak együtt dol-
gozni, hiszen a legtöbb esetben azonna-
li megoldást igénylő problémával fordul-
nak hozzájuk. Czink Dórától azt is meg-
tudtuk, hogy a magyar és orosz nyelven 

tavaly megjelent Paks-Kalocsa-Szekszárd 
Kalauz jelenleg az egyetlen, ami az oroszok 
számára segítségül szolgál. Készül a Paksi 
Kalauz is, ami kifejezetten a helyi lehetősé-
geket mutatja majd be magyar, angol, né-
met és orosz nyelven, ezt az idei év végére 
szeretnék az ideérkező turisták és munka-
vállalók kezébe adni. A tervek szerint rö-
videsen megjelenik a helyi szolgáltatókat 
összegyűjtő kiadvány is, egy új Paksi Infor-
mációs Füzet, amiről a Roszatommal tár-
gyalnak, azért, hogy az ő igényeiket is �-
gyelembe véve készüljön el. Czink Dóra 
arról is beszélt, hogy folyamatosan aktuali-
zálják a megújult városi honlapon magyar 
és angol nyelven elérhető turisztikai felüle-
tet, amit oroszra is szükséges volna lefordí-
tani. A Paksi Turisztikai Információs Pont 
két éve működik a helyi termelők porté-
káit kínáló Agricumban. Az üzlet tulajdo-
nosa, Matus Dóra arról tájékoztatott, hogy 
mezőgazdasági területen is megkezdődött 
egy adatbázis összeállítása. – Tolna megyé-
ben már a feldolgozás is zajlik, a Bács-Kis-
kun megyei területen azonban komplett 

adatbázist kell még összeállítani – mondta, 
hozzátéve, hogy körvonalazódnak az igé-
nyek: megközelítőleg ötvenezer fő helyi el-
látását kell megszervezni, ami komoly kihí-
vás elé állítja a paksi és a kalocsai térséget. 
– Az alapanyag előállítása nem egyszerű, 
hiszen a zöldség- és gyümölcstermesztés 
visszaszorult, és a húsellátás is problémás. 
Rendszerszinten koordinálva kell megol-
dani a nyers húshoz, tejhez való hozzáju-
tást, és fontos megjegyezni, hogy külön-
leges igények is megjelennek: az oroszok-
nál például a bárányhús alapélelmiszernek 
tekinthető, míg a magyarok kevésbé fo-
gyasztják, inkább exportálják – összeg-
zett Matus Dóra, aki szerint meg kell talál-
ni azokat a beszerzési csatornákat, amelyek 
által ezeket az igényeket is ki lehet elégíte-
ni. Kiemelte, hogy az alapélelmiszerek biz-
tosítását központilag kell megszervezni, 
aminek van egy praktikus módja: a tervek 
szerint a város közvetlen határában felépül 
majd az a bázis, ami az építkezéshez szük-
séges hátteret, infrastruktúrát biztosítja, és 
ezen a telepen is létrehozható gyógyszertár, 
kisbolt, orvosi rendelő és élelmiszerelosz-
tó-központ. Ahogy az a műsorban elhang-
zott, már most tapasztalható probléma, 
hogy nincsenek a városban olyan szórako-
zóhelyek, amilyenekre az orosz munkavál-
lalók vágynának, nem találnak például szá-
mukra megfelelő éttermeket. – Nagy szük-
ség lesz arra, hogy a szolgáltatóipar ezeket 
az igényeket felismerje, és efelé nyissa-
nak a vállalkozások helyi szinten – jegyez-
te meg Czink Dóra. Matus Dóra kitért arra 
is, hogy a plusz igények ismeretében fel kell 
hívni a gazdák �gyelmét arra, hogy mit és 
mekkora mennyiségben érdemes termelni, 
ezért személyes megszólításuk elengedhe-
tetlen.                                            Sólya Emma 

Fotó: TelePaks
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Négy paksit köszöntöttek 
a Tolna megyei Prima gálán
Bor Barna megyei Prima Díjat kapott a 
VOSZ Tolna megyei szervezetének idei 
díjkiosztóján, Szekszárdon. Ugyanitt vál-
lalkozói tevékenységéért díjazták Bach 
Sándort, Laczi Erzsébetet és köszöntötték 
dr. Sztruhár Sándort.

A Tolna megyei Prima Díjat ebben az év-
ben Ónodi Szabolcs, a bonyhádi Pető� Sán-
dor Evangélikus Gimnázium nyugalmazott 
igazgatója, Bor Barna, az Atomerőmű Sport-
egyesület válogatott cselgáncsozója és Révész 
Sándor zenész vehette át. A 2017-es Prima 
közönségdíj szavazáson dr. Győri Attila se-
bész főorvos kapta a legtöbb voksot.
Az Év megyei vállalkozója elismerésben né-
gyen részesültek: Kelemen Zoltán, Piac téri 
pecsenyésként ismert szekszárdi egyéni vál-
lalkozó, Kis Ivetta, a Sberbank szekszárdi �-
ókvezetője, Laczi Erzsébet, a paksi Dolce 
Vita Étterem és Pizzeria ügyvezetője, vala-
mint Bach Sándor, a szintén paksi Car Hos-
pice K�. vezetője.
Köszöntötték Vass Pétert, a szekszárdi V és 
Periko K�. tulajdonos-ügyvezetőjét, Horváth 
Jánost, a szekszárdi LUX H 84 K�. tulajdono-
sát, Stengeli Andrásné kölesdi egyéni vállal-
kozót, valamint dr. Sztruhár Sándort, a Pak-
si Ipari Park K�. ügyvezető igazgatóját, mert 
ők képviselik majd Tolna megyét az országos 
ünnepségen, Budapesten.
Bor Barna válogatott cselgáncsozó 2003-ban, 
16 évesen igazolt át az Atomerőmű Sport-
egyesülethez. Edzője Hangyási László. Eu-
rópa-bajnokságot nyert i�úsági, junior és 
U23-as korosztályban, utóbbiban háromszor. 
Juniorként vébé ezüstérmes. Felnőtt korosz-
tályban háromszoros Eb-ezüstérmes, Eb-
bronzérmes, vb-ezüstérmes, olimpiai 7. he-

lyezett, az augusztusi budapesti világbajnok-
ságon pedig ötödik helyezett lett.
– Hatalmas elismerés, köszönöm a megyének, 
a VOSZ-nak, a vállalkozóknak, az atomerő-
műnek, hogy megkaphattam ezt a díjat – rea- 
gált Barna. Azt mondta, nagyon sok szere-
tetet kapott az olimpia előtt és mindvégig 
az elmúlt tizenöt évben. – Paks az én város-
om, szeretek itt lenni és szeretnék itt marad-
ni. Úgy érzem, jó helyen vagyok, befogadtak. 
Bárhova megyek a világban, alig várom, hogy 
hazajöjjek – mondta. – Megnyugtatok min-
denkit, nem fejezem be a pályafutásomat. Je-
lenleg gőzerővel készülünk az Open világbaj-
nokságra, ami Marokkóban lesz november 
közepén – fűzte hozzá.
– Nagyon régóta űzöm ezt az ipart. A pak-
si Dunacenternél kezdtem, apósom vállalko-
zásába tizenöt éve társultam be, jelenlegi vál-
lalkozásomat pedig három éve indítottam a 
családdal közösen – mondta Bach Sándor, az 
autójavítással foglalkozó Car Hospice K�. ve-
zetője. Arra is kitért, hogy ha egy családban 
jó a légkör, akkor jól működik a családi vál-
lalkozás is. Számára nagy öröm, hogy maga 
mellett tudhatja �át, lányát, láthatja, hogyan 
fejlődnek, dolgoznak, és persze így arra is le-
hetősége van, hogy jó irányba terelgesse őket. 
– Gyerekkorom óta mindig bütykölhettem, 
máig jól érzem magam a szakmában – tet-
te még hozzá. Azt mondta, tervei nincsenek, 
megelégszik azzal, amit elért. – Innen az utó-
dok dolga fejleszteni vagy más irányba indul-
ni – jegyezte meg.
Laczi Erzsébet Krisztina viszont éppen, hogy 
tele van tervekkel, apartmanházat, munkás-
szállást, pubot nyitna, mert leginkább újat 
kreálni, alkotni szeret. Imádja a vendéglá-
tást, gyerekként is nagyon szerette, ha ven-

dég volt a háznál. Nemcsak a szakma iránti 
érdeklődést, hanem a legfontosabb értékeket 
– erkölcs, becsület, szeretet – is otthon szív-
ta magába. A Dolce Vita Étterem és Pizzéria 
tulajdonosa sok erőt merít az emberekből, a 
tőlük kapott mosolyból. Jó munkatársakkal 
van körülvéve, és mindenben számíthat szin-
te felnőtt gyermekeire. Sok helyütt megfor-
dult a világban, és rengeteg tudással, tapasz-
talattal gazdagodott. Nemrégiben, a Tolna 
Megyei Kereskedelmi és Iparkamara történe-
tében először, két szakmából tett mestervizs-
gát, hogy kinevelhesse az utódokat. Elárulta, 
büszke arra, hogy észrevették és megbecsül-
ték, amit idáig elért.
Dr. Sztruhár Sándor 2008-tól vezeti a Paksi 
Ipari Park K�.-t, saját üzletviteli tanácsadással 
foglalkozó consulting cégét pedig 1993-tól. A 
paksi mára a Dél-Dunántúl legdinamikusab-
ban fejlődő ipari parkja lett, a foglalkoztatot-
tak száma négyszeresére, a betelepült cége-
ké háromszorosára nőtt. Egy betelepülő cég 
meggyőzése nem azzal kezdődik, hogy ko-
pogtat az ajtaján egy ajánlattal. Ki kell ala-
kítani a város, az ipari park imázsát, tudatni 
kell mindenkivel, hogy Paks és az ipari park 
jó hely – húzta alá dr. Sztruhár Sándor, aki 
szerint minden vállalkozást ugyanúgy kell 
vezetni, de mégis más, ha valaki nem a saját-
ját, hanem egy városét kockáztatja a piacon. 
Utóbbinál háromszor, sőt ötször meggon-
dol mindent, fokozottabb a felelősség, az el-
várás. És elengedhetetlen a nagyfokú bizalom 
is – fogalmazott az ügyvezető. Mint mondta, 
tíz éve ezt a bizalmat megkapta, és úgy hiszi, 
igazolják az elért eredmények, visszajelzések. 
Legfontosabbnak azt a munkát tartja, amit a 
vállalkozások segítése, helyzetbe hozása érde-
kében végez.                                      Vida Tünde

KözéletKözélet

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

Céggyűrű kitüntetést vehettek át

A jutalmazott munkatársak pél-
daképül szolgálnak a mostani 
kollektívának és a jövő nemze-
dékének – hangzott el az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. Céggyű-
rű-kitüntetésének átadóján. Idén 
is húsz dolgozó munkáját ismer-
ték el a vállalat legrangosabb, 
immár negyedszázados elisme-
résével. A gálaesten Hamvas Ist-
ván vezérigazgató arról beszélt, 
hogy a Céggyűrű-átadás a jól 
kiforrott vállalati kultúra fontos 
eleme. E kultúra elemei közé tar-
tozik az atomerőműves összetar-
tás, elkötelezettség, szakmai ön-
tudat, az együttműködés és a fe-
lelősségtudat a biztonságért, a 
termelés folyamatosságáért és a 
társaság nemzetgazdaságban be-
töltött szerepéért – mondta a ve-
zérigazgató, kiemelve, hogy azok 
az emberek, akiket ma jutal-
maznak, munkájuk által része-
sei a céges sikereknek, és a vál-
lalati kultúra alakításának fon-
tos szereplői. Ahogy minden 
évben, úgy idén is megragad-
ta az alkalmat Hamvas István 
arra is, hogy a cég eredménye-
iről és az előtte álló kihívások-
ról beszéljen. – A villamosener-
gia-piac változik, vezető pozí- 

ciónk megtartása egyre nagyobb 
kihívás – fogalmazott. Elmond-
ta, hogy ennek érdekében több 
termelési hatékonyságot növe-
lő és önköltséget csökkentő in-
tézkedés történt. A nagyon jól 
felkészített karbantartások, hi-
bamentes üzemeltetés, jól vég-
rehajtott munkák eredménye-
ként a biztonsági szint emelése 
mellett a termelés terén is rekor-
dokat értek el. A munkatársaké 
mellett a partnerek és a tulajdo-
nos szerepére is felhívta a �gyel-
met a vezérigazgató. Azt is hang-
súlyozta, hogy a felelősségteljes 
munka nemcsak az atomerőmű 

miatt fontos. – A mi sikerünk 
záloga Paks II. sikerének – húzta 
alá, majd átadta a kitüntetéseket. 
Az ünnepségen részt vett Süli Já-
nos, tárca nélküli miniszter, Len-
kei István, a Paks II. Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatója, Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere, vala-
mint dr. Zsuga János, az MVM 
Zrt. előző nap kinevezett vezér-
igazgatója. Dr. Zsuga János po-
hárköszöntőjében arról beszélt, 
hogy a Céggyűrű felelősséggel 
ruházza fel azokat, akik megkap-
ják, mert a legrangosabb kitün-
tetés példaképpé teszi őket kollé- 
gáik és a jövő nemzedéke számá-
ra. – Nagyon sokáig úgy érez-
tem, nem vagyok idevaló, hogy 
még mindig baranyai gyerek va-
gyok, de aztán ez megváltozott. 
Bár az, hogy ilyen technológi-
át üzemeltetünk óriási kihívás és 
felelősség, mégsem a technoló-
gia adja az erőmű értékét, hanem 
az a sok ezer ember, aki itt dol-
gozik szívvel-lélekkel – mond-
ta a kitüntetett Fenyvesi Csaba, 
a külső technológiai osztály ve-
zetője. Tell Ferenc vezető sze-
relőként szeptemberben ment 
nyugdíjba. Pályafutása szép lezá-

rásának tekinti, hogy megkapta 
a Céggyűrűt. Tősgyökeres pak-
si, akkor csatlakozott a kollek-
tívához, amikor az első leállás 
volt az első blokkon. – Érdekes, 
hogy most is, amikor nyugál- 
lományba vonultam, éppen az 
egyes blokkon zajlott karbantar-
tás – mesélte. Azt mondta, szeret-
te a munkáját, magával, kollégá-
ival szemben is szigorú elváráso-
kat támasztott. Horváth Miklós, 
aki ma már nem tagja az erőmű 
kollektívájának, hanem a Paks 
II. Zrt. vezérigazgató-helyette-
seként, engedélyezési és felü- 
gyeleti igazgatójaként dolgozik, 
azt gondolja az elismerésről, 
hogy üzenetértéke van: nem-
csak személyes teljesítményét 
ismerték el vele, ami nagyon 
jóleső érzés, hanem azt is jelzi, 
hogy a két társaság összetarto-
zik, és bíznak abban, hogy kö-
zösen komoly sikereket érnek 
el. Horváth Miklós középisko-
lásként az MVM ösztöndíjasa 
volt, máig emlékszik minden 
mozzanatra, amikor 1986-ban 
belépett az atomerőműbe. – Ma 
is megtenném – mondta.                       

Vida Tünde

Fotók: Babai István

Céggyűrű-kitüntetésben részesült idén: Angyal Ferenc karbantartásvezető, Ádler Kornél szekunderköri szolgálatvezető, Csá-
nyiné Kern Aida Erika humánpolitikai előadó, Cseriné Polgári Ágnes minőségügyi mérnök, Dobó József István főtechnológus, 
Fenyvesi Csaba osztályvezető, Jantner József berendezés-technológia vezető, Lacza István karbantartási műszaki ellenőr, Makó 
Gábor Péter irányítástechnikai művezető, Nagy Sándor nukleáris karbantartó lakatos, Oldal Ottó üzemeltetés vezető, Orbán Mi-
hály önálló üzemvezető, Péter Lajos István csoportvezető, Spieszné Bognár Judit főosztályvezető, Számel László főtechnológus, 
Százuj István kiemelt projektvezető, Szili László berendezés technológia vezető, Tell Ferenc vezető szerelő, Vida Zoltán elemző 
mérnök, valamint Horváth Miklós Ferenc a Paks II. Zrt. vezérigazgató-helyettese, engedélyezési és felügyeleti igazgatója.
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Lenkei István vezérigazgató és Mittler Ist-
ván kommunikációs igazgató sajtótájékozta-
tón jelentették be, hogy a társaság neve a jövő-
ben Paks II. Atomerőmű Zrt., ami jól tükrözi 
feladatát, hiszen nemcsak az új blokkok meg-
építéséért, hanem hatvan éven át történő üze-
meltetéséért is felelnek. A név mellett egy új, 
dinamikus logó is jelzi, hogy a megvalósítás 
szakaszába lépett a beruházás.
Lenkei István kitért arra, hogy a napokban ér-
kezett meg az Európai Bizottság részletes ál-
lásfoglalása, amely igazolja, hogy a kapaci-
tás-fenntartási projekt Magyarország számá-
ra stratégiai fontosságú beruházás, és nemcsak 
megtérül, hanem nyereséget is termel. Ugyan-
ez az állásfoglalás előírja azt is, hogy Paks II. 
funkcionálisan és jogilag legyen független a 
meglévő atomerőmű üzemeltetőjétől.
Ennek a kritériumnak a társaság az MVM 
Csoportból történő 2014. évi kiválással meg-
felel, de az elkülönülés immár a cég nevében 
is egyértelműen tükröződik – hangsúlyozta a 
vezérigazgató. Hozzátette, az új cégnévvel jel-
zik, hogy a két új atomerőmű-blokk nemcsak 
megépül, hanem legalább hatvan évig a ma-
gyar lakosság és gazdaság szolgálatában biz-
tosítja az olcsó, biztonságos, klímabarát villa-
mosenergia-termelést.
Az új logó egy háromszög, amely a P betű és 
a római számmal írt kettes kombinációjából 
„született”, és a start, play gombot megformál-
va az indulást, előrehaladást, dinamizmust 
szimbolizálja. A kék a víz és a levegő, azaz a 

természet, a tisztaság színe, így jól jelképezi, 
hogy ez egy tiszta, klímabarát energia – hang-
zott el a tájékoztatón.
Mittler István kommunikációs igazgató be-
szélt arról, hogy az új arculat előkészítésén ki-
zárólag saját munkatársaik dolgoztak több 
mint egy éven át, külső erőforrást nem vettek 
igénybe, a bevezetés időpontját pedig jó elő-
re megtervezték, a kisarculati elemek gyártá-
sát ennek tudatában ütemezték, így minimá-
lis, 3-5 millió forintnyi ráfordítást igényel az 
arculatváltás.
A logót és az arculati terveket Nagy Tamás 
készítette. Az új nevet – Paks II. Atomerőmű 
Zrt., röviden Paks II. Zrt. október 9-től hasz-
nálják, akárcsak az új arculatot.
Lenkei István felhívta a �gyelmet arra, hogy az 
elmúlt időszakban – ahogyan a MAVIR hon-
lapján is olvasható – új történelmi rekordot 
ért el Magyarország nyári áramfogyasztása. 
Ugyancsak itt jelentek meg azok az elemzések, 
amelyek szerint 7000 megawatt fog hiányoz-
ni a termelőkapacitásból, ebből Paks II. 2400 
megawattot képvisel, ezért újabb energiater-
melő-kapacitások kiépítésére van szükség. – 
A mi feladatunk, hogy megépítsük Paks II.-t, 
az későbbi kérdés, hogy mi lesz az I-IV. blok-
kok leszerelése után. Süli János miniszter  arra 
hívta fel a �gyelmet, hogy újabb kapacitásokat 
kell kiépíteni annak érdekében, hogy ne legye-
nek ellátási zavarok – utalt az esetleges Paks 
III.-mal kapcsolatos hírekre. Hangsúlyozta, az 
ő küldetésük az, hogy 2026-2027-ben az V. és 

a VI. blokk hálózatra kötése rendben megtör-
ténhessen. – Mindent meg kell tennünk, hogy 
a „standstill” miatti lemaradást a lehető legna-
gyobb mértékben behozzuk. Lihacsov úr leg-
utóbbi látogatása során ennek részleteiről tár-
gyaltunk – fogalmazott.
Lenkei István arról is beszélt, hogy amikor 
hivatalba lépett, az egyik első és legfontosabb 
feladatának azt tekintette, hogy a cég teljes 
struktúráját, működését átvilágítsák. Ez az el-
múlt időszakban megtörtént, aminek ered-
ményeként olyan szervezeti és működésbeli 
korrekciókat fognak végrehajtani a megfelelő 
engedélyeztetést követően, várhatóan január 
elsejétől, amelyek után a cég alkalmasabb lesz 
feladatainak ellátására – vázolta. 
A Paks II. Zrt. alapfeladata egyrészt az V., VI. 
blokkok megrendelői pozícióból adódó be-
ruházása, a másik feladat, az EU döntésének 
megfelelő engedélyezési pozícióban, a blok-
kok üzemeltetése. – Természetesen maximá-
lisan támaszkodunk a Paks I.-es kiválóságok-
ra, a kollégák tudására, az ott lévő technikai 
és egyéb dolgokra úgy, hogy az EU elvárásait 
maradéktalanul betartjuk – húzta alá a vezér-
igazgató.                                                 Vida Tünde

Új néven és új arculattal működik Paks II.

Húszéves a KKÁT

Atomerőmű

Az elhasznált fűtőanyagok tárolásának ma-
gyarországi megoldása nemzetközi összeha-
sonlításban is példaértékű, a Kiégett Kazet-
ták Átmeneti Tárolója két évtizede biztosítja 
a fűtőelemek biztonságos tárolását – mondta 
Aradszki András energiaügyekért felelős ál-
lamtitkár gondolatait tolmácsolva dr. Farkas 
Gábor főosztályvezető, a létesítmény üzemel-
tetésének huszadik évfordulója alkalmából 
rendezett konferencián. Hangsúlyozta, hogy 
az atomerőmű üzemelése során keletkezett 
kiégett fűtőelemek megfelelő elhelyezése ge-
nerációkon átívelő feladat, amihez megfele-
lő szabályozási rendszert, infrastruktúrát kell 
működtetni és gondoskodni a szükséges for-
rásokról. A létesítmény születésénél bábásko-
dó MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és az üze-
meltetésért 2000 óta felelős Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelő Nonpro�t K�. szakemberei 
idézték fel az átmeneti tároló létesítésének 
főbb mozzanatait, és az üzemeltetés eddigi ta-
pasztalatait. Előadásaikból kiderült – mint dr. 
Kereki Ferenc ügyvezető zárszavában össze-
gezte – hogy hazánk a radioaktív hulladék és 
a kiégett fűtőelemek elhelyezésében, tárolá-
sában világviszonylatban is megállja a helyét.

Vida T.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Székely diákok vendégeskedtek Pakson
Mozaik

Erdélyben jártak Bezerédjis gyerekek

Sok-sok élménnyel gazdagodtak, és már 
szerencsésen haza is értek azok a kézdi-
vásárhelyi iskolások, akik egy hetet töltöt-
tek Pakson a cserediák programban. Ezút-
tal ötvenegyen vágtak neki a több száz ki-
lométeres útnak, hogy az anyaországgal, 
lakóhelyük testvérvárosával és lakóival is-
merkedjenek.
Két pedagógus, Kelemen Éva és Balog Ka-
talin kíséretében előbb egy budapesti ki-
ránduláson vettek részt a gyerekek, aminek 
emlékezetes eleme volt a Miniversum meg-
látogatása. Megérkezve Paksra többen régi 
ismerősként üdvözölték a fogadócsaládo-
kat, mert nem ez volt az első találkozás. A 
program közel három évtizede él, Mezősi 
Árpád mint a Paksi Úttörők vezetője hívta 
életre, és szervezi a paksi önkormányzat tá-
mogatásával.
A gyerekek egy héten át családoknál ven-
dégeskedtek, paksi társukkal együtt jár-
tak iskolába, iskolai és egyéb programok-

ra, az egyik napon pedig közös cirkuszi 
kaland várt rájuk. – Nagyon jól – összegez-
te a kamaszokra jellemző szűkszavúság-
gal Orbán Botond, hogyan telt az egy hét 
Pakson. A Pető� Sándor iskola hetedikese 
harmadszor találkozott Bach Mátéval, aki 
ugyanabban az évfolyamban tanul a pak-
si Bezerédj-ben. Mindegyiküket a kíván-
csiság hajtotta, ki akarták próbálni, milyen 
más országban élni, más iskolában tanulni. 
Máté édesanyja, Bencze Teréz azt mondta, 
nagy vállalás egy szülő részéről a cserediák 
program, de a hozadéka még nagyobb. Ők 
a szülőkkel is felvették a kapcsolatot, terve-
zik, hogy idén télen meglátogatják őket, az 
Orbán családot pedig nyárra várják. – Any-
nyira jó, hogy megismertük, sokat kapunk 
Botitól, jó példát mutat – árulta el.
Knisz Juditék először fogadtak cserediákot. 
– Nekem már két éve mondta a kislányom, 
de most jött el az ideje. Deák Dorka ötödi-
kes, a mi lányunk tízéves, de nagyon gyor-

san megtalálták a közös hangot. Mindket-
ten állatimádók. Nagyon megszerettük, hi-
ányozni fog – mondta, aztán Dorka vette 
át a szót, és szinte levegővétel nélkül me-
sélte, hogy nagyon reménykedett, hogy jó 
családhoz kerül, ami sikerült barátnője, 
Kató Kincső jóvoltából, aki már harmad-
szor jött Paksra. – Remek volt, imádok itt 
lenni, nagyon kedves a család. Fantaszti-
kus élményekkel, érzésekkel lettem gazda-
gabb, nem tudom elmondani, mennyire jó 
volt – mondta korát meghazudtoló válasz-
tékossággal.
A Deák Diáknapon a diákcserében részt-
vevő Paksi Deák Ferenc Általános Iskola, 
a kézdivásárhelyi Pető� Sándor Általános 
Iskola, valamint a Molnár Józsiás Általá-
nos Iskola megerősítette a tíz éve megkö-
tött testvériskolai szerződést. Az összes 
gyerek részvételével zajló ünnepi esemé-
nyen deklarálták, hogy folytatni kívánják 
a programot.                                               -tünde-

Negyedik alkalommal utazhattak diákok a 
Paksi Bezerédj Általános Iskolából Erdély-
be a Határtalanul! programban. – A projekt 
keretében diákjaink megismerhetik Erdély 
kultúráját, művészetét, természeti kincseit, 
épített környezetét, irodalmát, történelmét, 
és nem utolsó sorban bepillantást nyerhet-
nek az ott élő magyarok életébe, barátságok 
szövődhetnek a gyerekek között – mond-
ta el Kovácsné Pál Krisztina, az intézmény 
igazgatója. A támogatás összege minden év-
ben növekszik, idén diákonként hatvanezer 
forint volt a pályázati támogatás. 

Az ötvenkét diák és öt pedagógus öt na-
pot töltött Erdélyben, jártak többek között 
Nagyváradon, Kolozsváron, Csíkszeredán, 
Csíksomlyón, Segesváron, Marosvásárhe-
lyen és Torockón, a Tordai sóbányában, a 
nagyszalontai Arany János Emlékmúzeum-
ban, a Gyilkos-tónál és a Békás-szorosnál. 
– Lélekemelő pillanatok voltak, amikor a 
farkaslaki Trianon-emlékműnél egymás ke-
zét fogva énekeltük el a gyerekekkel a ma-
gyar Himnuszt – idézte fel az egyik közös 
élményt Juhász Andrea, a Paksi Bezerédj 
Általános Iskola igazgatóhelyettese. Az uta-

zás során látottakról, tapasztaltakról az is-
kolában tartott témanapon kaphattak képet 
az iskolatársak. Ahogy az Emberi Erőfor-
rás Támogatáskezelő honlapján írják, a Ha-
tártalanul! program célja a magyar-magyar 
kapcsolatok építése, személyes kapcsolatok 
kialakítása, elmélyítése. A program kereté-
ben magyarországi iskolák tanulói osztály-
kiránduláson vesznek részt a szomszédos 
országok magyarlakta területein az állam 
támogatásával, így személyes tapasztaláso-
kat szereznek a külhoni magyarság életéről. 

-hanna-

Fotó: Vida Tünde
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Hagyomány, hogy kétévente baráti találko-
zót szervez a Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
um Öregdiákjai Egyesülete, ami most volt is-
mét időszerű. Az alkalomhoz szép évforduló 
kapcsolódott, húsz esztendővel ezelőtt alapí-
tották a középiskola kórusát. A jelenlegi tár-
saság egykori tagokkal kiegészülve adott ün-
nepi műsort a találkozón – mondta Poórné 
Heizler Györgyi. Az egyesület elnöke meg-
jegyezte, szerencsére vannak olyan egykori 

gimnazisták, akiknek szívügye, hogy szoros 
kapcsolatban legyenek alma materükkel, ami 
szükséges ahhoz, hogy igazán gyümölcsö-
ző legyen az egyesület működése. – Örülök, 
hogy most már nem csak a régebben végzett 
diákok jönnek el az alkalmainkra, hanem 
már a '80-as években végzettek is, így lesz ki-
nek átadni majd a stafétabotot – ezt már Ko-
váts Balázs mondta, aki hosszabb időn át el-
nökölte a szervezetet. Az egykori gimna-

zisták nem csak szervezőként, vendégként 
vesznek részt szívesen a baráti találkozókon, 
hanem közreműködőként is megjelennek. Ez 
alkalommal bemutatkozott Fodor Veroni-
ka meseíró, és kiállítást nyitottak meg a Gimi 
Galérián a régi Paksot és az alma matert idé-
ző képeslapokból, dr. Hanol János helytörté-
neti gyűjteményéből. A tárlatot dr. Harmat 
Gabriella ajánlotta a megjelentek �gyelmébe. 
A rendezvényen dr. Tarisznyás Györgyi-em-
lékfalat avattak, hogy ezzel is emlékezzenek 
rá, és példaképként állítsák a mai gimnazis-
ták elé. A tanárnőről elnevezett elismerést 
2009 óta minden esztendőben az öregdiá-
kok egyesületének közgyűlésén adják át két 
tehetséges diáknak, egyiküket a humán tu-
dományok kategóriájában, másikukat a ter-
mészettudományok kategóriájában díjazzák. 
A találkozó szervezése mellett más módon 
is igyekszik az egyesület fenntartani a kap-
csolatot a gimnáziummal. Tagjai rendszere-
sen zsűriznek az iskola különböző versenye-
in, kiadványokat jelentetnek meg, segítséget 
nyújtanak a gimnáziumi évkönyvek elkészí-
téséhez, számíthat az iskolavezetés a kapcso-
lati tőkéjükre, és igyekeznek gyarapítani alma 
materük eszköztárát is, legutóbb egy projek-
tort vásároltak. Mindez mutatja, hogy tartal-
mas munkát végez az egyesület, és élő kap-
csolata van az iskolával.                        -gyöngy-

A Hétszínvirág a természet szeretetére nevel

KözéletMozaik

Baráti találkozót tartottak a gimnáziumban

Elnyerte az „Örökös Zöld Óvoda” címet a pak-
si Hétszínvirág tagóvoda. Az intézmény 91 
százalékban teljesítette a Földművelésügyi Mi-
nisztérium és az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma pályázati kiírásában szereplő kritériu-
mokat. Jantnerné Oláh Ilona, a Paksi Benedek 
Elek Óvoda Hétszínvirág tagóvodájának ve-
zetője elmondta, hogy a rendszerváltozást kö-
vető pedagógiai útkeresés időszakában fogal-
mazódott meg az akkori nevelőközösségben, 
hogy pedagógiai programjukat a környezeti 
nevelés jegyében fogalmazzák meg. Ehhez ta-
láltak rá a Freinet-pedagógiára, és alakították 
ki saját pedagógiai programjukat, amit azóta is 
formálnak. A Hétszínvirág tagóvoda 2008-ban 
nyújtotta be először pályázatát a „Zöld Óvoda” 
címre, majd 2011-ben és 2014-ben is, mivel az 
elnyert címet háromévente meg kell újítani. A 
háromszoros minősítéssel már pályázhattak 
az “Örökös Zöld Óvoda” címre, ami minősé-
gi garancia arra, hogy az intézményben ma-
gas szintű, állandó szakmai műhelymunka fo-
lyik. – Elmondhatatlan büszkeséggel jár, mert 

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc

ez alatt a 20-25 év alatt sokféle oktatásirányítás 
létezett, de a mi pedagógiai munkánk mindvé-
gig megállta a helyét – fogalmazott a tagóvo-
da vezetője, hozzátéve, hogy a gyerekek lelké-
ben, tudatában a magot vetik el a környeze-

ti nevelés során, aztán az iskolán, a szülőkön 
és a gyermeken múlik, hogy kikel, és virágba 
borul-e? A minősítést tanúsító oklevél átadása 
decemberben lesz Budapesten.

-gyöngy-
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Tálentum: Kovács Aliz
Kovács Aliz még csak 14 éves, de zsenge 
kora ellenére több énekverseny van a háta 
mögött, sőt, a 2017-es X-Faktorban is meg-
mérette magát.
A zenével hatéves korában került szoro-
sabb kapcsolatba, akkor kapott egy gitárt. 
Magántanárhoz kezdett járni, de énekelni 
is nagyon szeretett volna. Kapóra jött, hogy 
Cseke Klári ez idő tájt indította el stúdióját, 
ahová Aliz is felvételt nyert.
Szombaton délelőttönként zajlottak a próbák a 
stúdióban, ahol eleinte főként gospeleket éne-
keltek. Aliz szerette ezeket az alkalmakat, úgy 
látta, hogy mindenki elfogadta a másikat. A 
társaság legi�abb tagjaként a társaság közép-
pontja volt, jó hangulatban teltek a próbák. 
Emlékszik rá, hogy a stúdió egyik első nyilvá-
nos fellépésén szólót énekelt a Szilvásgombóc 
című dalban.
Aliznak korábban problémája volt a lég-
zéstechnikával, de mint mondja, mosta-
nára leküzdötte. Nagyon szereti a jazz-t, a  

rockot és az operát is. Ugyan minden héten 
más az éppen aktuális kedvenc, de a jazz 
örök favorit. Nagy élményt jelentett szá-

mára, amikor a közelmúltban Cseke Klári 
Szekszárdra vitte tanítványait, ahol élőze-
nekari kísérettel Aliz is énekelhetett jazz-t.
Az X-Faktor élő adásából ugyan kimaradt, 
de nem keseredett el, számtalan ismerőst és 
tapasztalatot szerzett a megmérettetésen. 
A városi meghallgatás után Budapesten még 
két fordulóba jutott be, amelyekre sokat ké-
szült; ez idő alatt is tovább képezte a hang-
ját, és társaival, akikkel együtt jelentkezett, 
még jobban összeszoktak. A tehetségkuta-
tóra elsősorban azért nevezett, hogy meg-
tudja, érdemes-e folytatnia az éneklést. Jó 
érzés volt számára, hogy a szakmai zsűri-
től biztatást kapott. Aliz elmondta, hogy a 
kedvező visszajelzés megerősítette elhatá-
rozását, miszerint a jövőben is zenével akar 
foglalkozni, és olyan iskolában szeretne to-
vábbtanulni, ami segíti álma megvalósulá-
sát. Bodajkra, a művészeti szakgimnázium-
ba felvételizik.                            

Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula

Portugáliában képviselték Tolna megyét
Kimagasló volt a magyar kül-
döttség részvétele azon a Portu-
gáliában megrendezett nemzet-
közi találkozón, amit kulturális 
területen dolgozó önkéntesek-
nek és menedzsereknek szer-
veztek. A kilencfős delegációnak 
négy Tolna megyei, közöttük 
három paksi tagja volt. A prog-
ram magyar közreműködője a 
Magyar Népfőiskolai Társaság. 

Hefner Erika, a Tolna Megyei 
Szabadművelődési és Népfőis-
kolai Társaság elnöke elmondta, 
hogy liverpooli partnerük pá-
lyázott sikerrel az Erasmus Plus 
program keretében, rajtuk kí-
vül két dán, egy lengyel és egy 
portugál szervezettel dolgoznak 
együtt.
A mostani program egyhetes volt, 
és a portugáliai Lousadában ren-
dezték. A magyar delegációt dr. 
Szigeti Tóth János, a Magyar 
Népfőiskolai Társaság elnöke ve-
zette. Hefner Erika meghívásá-
ra Paksról Bor Andrea, a DsD 
táncegyüttes �atal vezetője, va-
lamint Csipszer Bettina utazott a 
csapattal. Még egy Tolna megyei 

tagja volt a küldöttségnek Tóth 
Gergely személyében. A Tamási 
Pántlika Néptánc Együttes veze-
tő táncosa az együttes menedzse-
lésében is részt vesz, tájékoztatott 
Hefner Erika. Arra is kitért, hogy 
kifejezetten �atalokat keresett, 
mégpedig olyanokat, akik akár 
önkéntesként, akár menedzser-
ként aktívak a kultúra területén. 
A nyelvtudás is számított, hiszen 
a konferencia munkanyelve az 
angol volt. A tanácskozás során 
azt boncolgatták, hogy az egyes 

művészeti csoportok milyen ha-
tással vannak egy-egy település, 
illetve a csoport tagjainak életé-
re. Külön szekcióban foglalkoz-
tak a kulturális önkéntességgel és 
a kulturális menedzsmenttel, ami 
nagyon érdekes volt, hiszen egé-
szen más a gyakorlat a különbö-
ző országokban. – Csipszer Betti-
na volt drámásom, azóta elvégez-
te a színiakadémiát és társaival 
együtt Tabajdon tartottak színi-
előadást. Az erről készült �lmet 
mutatta be, ami nagy érdeklő-

dést váltott ki – árult el részlete-
ket Hefner Erika.
Nagyon pozitív élményekre tett 
szert Bor Andrea is, aki szerint 
kivételes lehetőség, hogy ha-
zánkat képviselve előadást tart-
hatott a DsD táncegyesületben 
végzett menedzseri munkájáról, 
az egyesület céljairól, tevékeny-
ségéről és működésének hatá-
sairól. – Nagyszerű volt meg-
ismerni például a dánok és az 
angolok jó gyakorlatait, ame-
lyekből tanulva a saját munká-
mat is sikeresebbé tehetem – fo-
galmazott. 
A konferencia zárásakor ki-
emelték a magyarok aktivitását. 
– Minden szekció munkájában 
részt vettünk, táncházat szervez-
tünk – mesélte Hefner Erika, aki 
szerint az egy hét alatt nagyon 
jól összekovácsolódott a csapat, 
és valóban nagyon jó benyomást 
kelthettek mindenkiben, hiszen 
azzal búcsúztak tőlük a többi-
ek, hogy örömmel jönnek majd 
Magyarországra. A legközelebbi 
találkozót ugyanis 2018 júliusá-
ban Budapesten rendezik.

-tünde-

Fotó: magánarchívum
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KözéletMozaik

Ünnepre
készülnek

Díjazták az év olvasóit
a könyvheti rendezvényen

Közösen ünneplik meg a paksi protestáns 
felekezetek a reformáció ötszázadik évfor-
dulóját. Október 30-án 15 órától reformá-
ció udvarba várják a lakosságot a Város-
háza előtti téren. A református gyülekezet 
jótékonysági vásárral készül, illetve medi-
tatív sétára invitálnak, aminek középpont-
jában Kálvin János életútja áll. Bemutatják 
a magyar reformáció jelentős alakjait, tu-
dósokat, költőket, politikusokat. Ami ta-
lán a legérdekesebb, hogy élő könyvtárat 
is szerveznek, ahonnan közismert gyü-
lekezeti tagokat lehet „kikölcsönözni”, és 
beszélgetni velük többek között arról, ho-
gyan kerültek kapcsolatba Istennel és a re-
formátus közösséggel. A gyerekek korabe-
li játékokkal ismerkedhetnek meg, vala-
mint lesz kvíz- és kirakós játék is. 
A baptista gyülekezet sátrában a reformá-
ció anabaptista ágáról tudhatnak meg töb-
bet az érdeklődők, készülnek történelmi 
ismertetővel, ugyanakkor szeretnék hang-
súlyozni a közösségi jelenlétet. Korábban 
elszigetelten éltek a felekezetek, de a rend-
szerváltás óta az egyházak között fokoza-
tosan eltűnik a szakadék. Ezt a közössé-
get szeretnék bemutatni, szívesen beszél-
getnek azokkal, akik arra járnak.
A pünkösdi közösséghez vendégségbe ér-
kezik svédországi testvér gyülekezetükből 
egy kilencfős i�úsági csoport, akiket sze-
retnének bevonni a programba, hiszen az 
identitásukhoz hozzátartozik a szerteága-
zó nemzetközi kapcsolatrendszer. Egy kis 
standdal jelen lesz a rendezvényen a gyüle-
kezet Adománysziget nevű missziós boltja. 
A vendégeket meleg teával, forralt borral, 
pogácsával kínálják. Az alkalomra készül 
egy 500 szeletes torta, amiből megvendé-
gelik a résztvevőket.
Lesz színpadi műsor is: 16 órától az öku-
menikus kórus ad műsort, 16.30-tól a 
pünkösdi gyülekezet zenekara játszik, 17 
órától ismét az ökumenikus kórus éne-
kel, majd 17.45-től a református gyüleke-
zet zenekara lép színpadra. Közös Isten-
tisztelet kezdődik 18 órakor, amit Szabó 
Péter polgármester és Kutas Attila katoli-
kus plébános köszöntője előz meg. Az al-
kalmat fáklyás felvonulással zárják. Ked-
vezőtlen időjárás esetén a rendezvényt a 
Polgármesteri Hivatal földszintjén tart-
ják meg. Október 31-én 17 órakor hála-
adó Istentiszteletet tartanak az evangéli-
kus templomban.                                -wph-

Díjazta a Pákolitz István Városi Könyvtár 
azokat az olvasókat, akik az elmúlt egy év-
ben a legtöbb könyvet kölcsönözték. Az Év 
Olvasója Díj felnőtt kategóriájának győzte-
se Pámer Zoltán, a tini kategóriáé Szemes 
Erik lett, míg a legtöbbet kölcsönző gyer-
mek Boros-Zágon Bulcsú. Az elismeréseket 
az Országos Könyvtári Napok október 8-i 
zárórendezvényén, a Könyves Vasárnapon 
adták át az intézményben. A rendezvényso-
rozat első napján internethasználati fogadó-
órát tartottak, majd a „Veszíts el egy köny-
vet!” című játék keretében Paks különböző 
pontjain elrejtett könyveket kereshettek a já-
tékos kedvű olvasók. A programhoz kapcso-
lódva helytörténeti totót is hirdetett a könyv-
tár „A mi Dunánk” címmel, amelynek nyer-
tese Schmidt Áron lett, díját ő is a Könyves 
Vasárnapon vehette át. Ekkor hirdették ki a 
„Vakációzz hősökkel” című olvasás-népsze-
rűsítő pályázat eredményét is. Ugyancsak a 
Könyves Vasárnapon volt a könyvtár vendé-

ge Ugron Zsolna erdélyi írónő, aki „Holló-
asszony” című könyvét mutatta be az érdek-
lődőknek. Rendhagyó módon elsősorban a 
felnőtteket várta a társasjáték klubba a Kincs-
kereső Gyermekkönyvtár ezen a délutánon – 
a klub várhatóan minden hónapban tart ha-
sonló összejövetelt. A Csengey Dénes Kul-
turális Központ könyvtára is csatlakozott az 
országos kezdeményezéshez. Ennek kereté-
ben a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 
író-olvasó találkozót szervezett Káli István-
nal, a „Megvárom, amíg fütyül a feketerigó” 
című kötet szerzőjével. Simonné Juhász Klára 
foltvarró munkáiból nyitottak kiállítást októ-
ber 5-én, a Könyves Vasárnap délelőttjén pe-
dig Sünizenére várták a gyerekeket és szüle-
iket a könyvtár galérián. A könyvtári napok 
zárórendezvényét október 9-én tartották. A 
„Jobbra húzott történetek” című kötet szer-
zőjével, Tóth Anikó Dórával szervezett író-
olvasó találkozón vehettek részt az irodalom-
kedvelők.                                          Sólya  Emma

Új sorozatot indítanak ”UTCAnevek, 
utcák-NEVEK” címmel a Csengey Dénes 
Kulturális Központban. A szervezők ki-
emelt célja, hogy a neves történelmi, iro-
dalmi személyiségekről elnevezett paksi 
utcák lakói, illetve a híres magyarokról el-
nevezett helyi intézmények dolgozói, diák- 
jai, ügyfelei megismerjék utcájuk/intéz-
ményük névadóját kicsit másképp, rend-
hagyó módon. A Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ munkatársai elsőként a Deák 
Ferenc utca lakóit és minden érdeklődőt 

várnak október 25-én 18 órára a kultu-
rális központ nagyklubjába. Az előadást 
Szabó Péter polgármester ajánlja az ér-
deklődők �gyelmébe, az előadássorozat 
első előadója Nagy Géza történész, témá-
ja: „Magyarország idegen érdekek vontató-
kötelére akasztatik…” Ki- vagy megegye-
zés? – 1867. – külön kiemelve Deák Fe-
renc történelemformáló személyiségét. A 
szervezők arra kérik a hallgatóságot, hogy 
amennyiben van a birtokukban fotó, vagy 
más dokumentum a Deák Ferenc – egy-
kori Sztálin – utcáról, a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskoláról, illetve életképek az is-
kola múltjából, vigyék magukkal az estre. 
A Régi Paks Facebook-oldal szerkesztő-
je a helyszínen digitalizálja a fotókat, do-
kumentumokat. A résztvevők között 1 db 
páros belépőt sorsolnak ki az Erkel-bérlet  
első előadására. Novemberben a 200 éve 
született Arany Jánosról tartanak előadást 
nem csupán az Arany János utcaiaknak, 
decemberben pedig József Attila rendha-
gyó életútjának bemutatásával folytatódik 
a programsorozat.

Új előadássorozat indul 
a Csengey központban
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Közélet Mozaik

Agrár forgatókönyv a Paksi Képtárban

Húsz év alkotómunkája Péger Józseftől

Molnár Zsolt, a hazai gra�kus nemzedék 
legi�abb generációjának alkotója mutatko-
zik be a Paksi Képtárban Agro Scenario (Ag-
rár forgatókönyv) című tárlatával, Prosek 
Zoltán meghívására. – A kiállításban látha-

tó installációk teljesen szabadon, kötetlen 
formában járhatók körbe, olvashatók ösz-
sze – mondta el Molnár Zsolt. Az anyag egy 
része új, kifejezetten erre az alkalomra ké-
szült, tekintettel a Paksi Képtár különleges 

téradottságaiban rejlő lehetőségekre, a má-
sik része pedig a korábbi években született 
műtárgyakból ad ízelítőt Zsikla Mónika 
kurátor válogatásában. A témát az alkotó 
gyermekkora ihlette. Molnár Zsolt egy 200 
fős faluban nőtt fel, az ott szerzett benyo-
mások, a környezet, a táj elraktározódott az 
emlékezetében, és azóta is gyakran felbuk-
kan – mondta az alkotó, hozzátéve, sok le-
hetőséget lát abban, hogy a művészet nyel-
vén közvetítse mindezt a közönség felé.  
A kiállításban haladva olyan nyugtalaní-
tó kérdések merülhetnek fel a látogatóban, 
mint például a vadgazdálkodás fenntart-
hatóságának kérdésessé válása, vagy a föl-
deket műtrágyázó és gyümölcsöket per-
metező gigantikus géprendszerek hasznos 
vagy káros mivolta. Mindeközben Molnár 
Zsolt az analóg mezőgazdasági eszközök 
formatanával és a kezelési szimulációk fu-
turisztikus esztétikájával igyekszik terelni 
és elterelni a �gyelmünket – írta ajánlásá-
ban Zsikla Mónika. Molnár Zsolt kiállítása 
2018. január 14-ig tekinthető meg.

-gyöngy-

– Az alkotás nálam belső kényszer. Nem a vi-
lágot akarom megváltani, mindent saját ma-
gamnak csinálok, a magam örömére. Ha va-
lakinek tetszik, az plusz hozzáadott érték, ami 
nagyon jólesik – mondja Péger József, akinek 
életmű-kiállítása nyílott a Paksi Képtár Han-
gár csarnokában. Elmondta, hogy 1997-ben 
kezdett alkotótáborokba járni, ami jó kor-
szak volt az életében, sok emberrel megismer-
kedett, sokat tapasztalt, mindig más-más stí-
lusban alkotott, hiszen mindenütt más volt a 
környezet és sosem ugyanaz a hangulat. Ki-
próbálta a képzőművészetnek szinte min-
den ágát és gyakorlatilag minden technikát. 
Készített tusrajz-sorozatot paksi épületekről, 
némelyikhez verset is írt. Festett alkotást az 
atomerőműről, az egykori konzervgyár pe-
dig több installációjának a főszereplője. Egy 
időben nagyon szeretett fotózni is, Pakson 
kívül Csíksomlyót és Párizst örökítette meg. 
Kedvenc fogása volt, hogy két helyszín egy-
egy elemét együtt jelenítette meg, ami új je-
lentést, más hangulatot adott a képnek. Vagy 
tükrözött egy-egy formát. Első kötetének il-
lusztrációi az úgynevezett amerikai akvarel-
lek közül kerültek ki. De könyvhöz készültek 
a tárlaton kiállított geometrikus képek is. Sok-
szor merített ihletet a zenéből, visszaköszön 

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

egy-egy atmoszféra Csajkovszkijtól, Bartók-
tól, vezették a vonalait keringők is. Egy másik 
időszak képei a gyümölcsábrázolások, ame-
lyek nem csendéletek. Aztán itt van a meghí-
vón szereplő kép, a Kanapé-tutaj a Dunán, ez 
mind olajkép. Mostanában ismét foglalkozni 
kezdett gesztus-képekkel, amelyeket mindig 
egy indulat vezérel, vagy zenére készülnek. – 
Korpácsi Ferenc nagyon sokat segített a tárlat 
berendezésében, sok munka volt, de élvezet-

tel csináltam – mondta az alkotó, aki azt is el-
árulta, hogy nehéz kedvencet választani, tulaj-
donképpen minden korszakából, alkotói stílu-
sából van, de talán a tusrajz-sorozatot emelné 
ki. 1977-től '80-ig a műszaki osztály munka-
társa volt, hozzá tartoztak a kisajátítások, bon-
tások, szanálások, árverések. Az ebben érintett 
épületeket örökítette meg a sorozatban. Péger 
József húsz évet felölelő életmű-kiállítása nov-
ember 7-ig látható.                                         -kgy-
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A kultúrának nem fog hátat fordítani, de a 
programok szervezőjéből résztvevővé válik 
rövidesen Gyulai István. A Csengey Dénes 
Kulturális Központ munkatársának nem-
csak a pályafutásában, hanem a magánéle-
tében is sorsforduló az idei esztendő: meg-
házasodott, kislányukat decemberre várják. 
– A 2017-es esztendő eddig csupa jó és po-
zitív dolgot tartogatott számomra. Amikor 
van egy kis időm megállni és elgondolkod-
ni ezen, el sem hiszem, hogy ez mind velem 
történt – fogalmaz, hozzáfűzve, ilyenkor az 
a gondolat is felmerül benne, és némi óva-
tosságra inti, hogy ez vajon a csúcs, és köve-
ti-e hullámvölgy. Nem tartja magát túl érzé-
keny léleknek, de – mint mondja – nem is 
kérges szívű, ezért a pozitív események fel-
dolgozásához is szüksége van egy kis időre. 
Ezzel együtt úgy érzi, idén a csillagok állása 
kedvező, a dolgok összeértek…
– Februárban összeköltöztünk a jegyesem-
mel, és azt terveztük, hogy októberben ösz-
szeházasodunk, ez azonban korábbra datá-
lódott, és decemberben kislányunk érkezik – 
kezdte idei évének krónikáját. A családiakon 
túl hobbiörömök is érték: márciusban cd-t 
jelentettek meg az újjáalakult PistiEst zene-
karral. Novemberben újabb nagy változás 
lesz az életében: új munkahelyen, a Paks II. 
Zrt.-nél folytatja pályafutását. Mint mondja, 
nem tudja, hogy valóban kell-e hétévenként 

váltani, mindenesetre úgy gondolja, nála ez 
időszerű. A hét év esetében átlagban érten-
dő, hiszen három helyen dolgozik, hat és fél 
éve a kulturális központban, egy hét híján 
hét éve a TelePaksnál, a paksi Paletta kultu-
rális magazin szerkesztőjeként, és nyolc éve a 
Fortuna Rádió műsorvezetője.  Az utóbbinál 
beugrós, azaz amikor hívták, ment, két éva-
don át szerkesztette a Vasárnapi Frissensült 
című zenei műsort, újabban pedig a csütör-
tök reggeli stáb állandó tagja.
Munkában nem tervezett váltást, de a lehe-
tőséggel élni szeretne, úgy gondolja, „meg-
voltak” a munkaügyi előzményei annak, 
hogy a Paks II. kommunikációs csapatának 
hasznos tagja legyen. – Sem a szüleim, sem 
a testvéreim nem dolgoztak az atomerőmű-
ben, így bizonyára sok új impulzus ér majd 
– teszi hozzá. Mindenütt nagyon jó kollektí-
vával dolgozott, mindegyik munkaközösség-
ben nagyon jól érezte magát. Ahogy mondja, 
kedves, kreatív, jó humorú, tettre kész, terhel-
hető emberekkel találkozott. Feladatai egy-
mást erősítették, és – ahogy fogalmaz – ta-
lán jó kapocs is volt a kulturális központ és a 
helyi médiumok között. Lennének még teen-
dői a Cseresznyéskert Erdei Iskolában, a Ha-
táron túli magyar középiskolások táborában, 
amit a huszadik évfordulónál vett át, de a hu-
szonötödikben már mint vendég lesz csak je-
len. Bízott benne, hogy ott lesz a városi mozi 

újjászületésénél is, de ezekkel a „veszteségek-
kel” együtt is várakozással tekint a követke-
ző időszak elé. 
Mindent számba véve úgy érzi, eljött az ide-
je, hogy az eddigi pörgős életstílust maga 
mögött hagyja, még akkor is, ha a család-
tagok és barátok mindeddig tolerálták. S ha 
már összegzés, gyorsan számba veszi, hogy 
a városi televíziónál hozzávetőleg 250 pak-
si Palettát forgatott és szerkesztett, nagyjából 
100 ismert művésszel készített interjút, akik 
a műsor sikere mellett a jelleméhez is hoz-
zátettek. A Csengeyben végzett munka so-
rán minden generációval megtalálta a kö-
zös hangot, a kistérségben is jó kapcsolato-
kat alakított ki, ami szintén jó alapot ad az új 
munkához. 
– Nem fogok hátat fordítani a kultúrának, 
nem akarom megtagadni az eddigi életemet, 
kiállítás megnyitóra, színházba szeretnék jár-
ni, zenélni a PistiEst tehetséges zenészeivel, 
és belépnek az életünkbe a gyermekprogra-
mok is – mondja. Mint megjegyzi, most még 
nem tudni, hogy mennyi ideje marad pél- 
dául a színjátszásra, ami szintén sok élmény-
nyel ajándékozta meg. A közeljövő tehát már 
körvonalazódik, a távolabbit illetően pedig 
Katával, a feleségével Pakson képzelik el az 
életüket, és a hosszú távú terveikben szerepel 
a decemberre várt kislány mellé legalább még 
egy gyermek…                                Vida Tünde

Jó napot, mi újság?

Gyulai István

Portré

Fotó: Babai István
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Történetek a ládafiából

Becker Jánosné
Tizennégy évesen helyezkedett el a konzerv-
gyárban, de alig egy év múlva rabul ejtet-
te a bölcsőde világa, és amíg lehetett, kisgye-
rekekkel foglalkozott Becker Jánosné, Julika. 
– 1948. szeptember 24-én születtem, a nagy-
mamámnál, a Németkértől öt kilométer-
re lévő Győrimajorban. Mivel a település Bi-
kácshoz tartozott, ott anyakönyveztek, de már 
csak másnap – mesélte, ahogy azt is elmondta, 
hogy egész kicsi kora óta Pakson lakik. Arról 
is beszélt, hogy az éneklés végigkíséri az egész 
életét, pici kora óta dalol, nyolcadik osztályos 
korában megyei első helyezést ért el népdal-
éneklésben. – Mivel jó matekos voltam, ke-
reskedelmi technikumba felvételiztem, de va-
lamiért visszatartották a tanárok a jelentkezési 
lapomat, ezért már „csak” gimnáziumba me-
hettem volna. Amikor ezt megtudtam, úgy-
mond bosszúból, elmentem a konzervgyárba, 
hogy ott munkába álljak. Elmondtam Kürtös 
Kató néninek, aki vezető beosztásban dolgo-
zott a munkaügyön, hogy mit tettek velem, ő 
pedig felvett állandóra. Munka közben gyak-
ran énekeltem a lányoknak, amit meghallott 
Szigeti Lajos művezető, akinek volt egy tánc-
zenekara. Egyszer behívatott magához, és 
megkérdezte, hogy van-e kedvem csatlakoz-

ni. Nagyon szerettem velük énekelni, Pacsirtá-
nak hívtak – idézte fel emlékeit Julika, aki azt is 
elárulta, hogy a konzervgyárban sok mindent 
kipróbálhatott, bármelyik területre mehe-
tett dolgozni. – Bár a műszak délután kettőtől 
nyolcig tartott, én este tízig is maradtam, mert 
annyira érdekelt a gyártási folyamat. A gyár-
nak volt bölcsődéje is, ahova egyszer elhívtak 
helyettesíteni. Annyira megtetszett, és annyi-
ra megszerettem a csöppségeket, hogy marad-
ni szerettem volna. A bölcsőde vezetője lát-
ta, hogy mennyire tetszik ez nekem, így télen 
még a gyárban kellett maradnom, de tavasszal 
már a bölcsiben dolgozhattam. Munka mellett 
végeztem el a csecsemő- és gyermekgondo-
zó és a gyermekápoló képzéseket. A gyári böl-
csőde fél hatkor nyitott, de a takarítónő már fél 
öt-ötre ment, főleg ha be kellett gyújtani. Ha-
talmas nagy cserépkályhákkal fűtöttünk. Du-
naszentgyörgyről és Madocsáról is hoztak a 
gyárban dolgozó �atal anyukák kisgyermeke-
ket, akiket nagyon korán kellett kelteni. Mire 
beértek a bölcsibe, ismét elaludtak, úgy tet-
tük be őket a kiságyba. Akkor még volt kisma-
ma műszak, körülbelül fél órás szünettel, ami-
kor az anyukák átjöhettek a bölcsibe szoptatni. 
Pakson a mi bölcsődénk volt a legszebb: csalá-

dias, gyönyörű, füves-fás udvarral és virágok-
kal. Az ellátás is nagyon jó volt: a friss zöldsé-
gek és gyümölcsök mellett ruhák és játékok is 
voltak bőven – emelte ki Julika, azt is felidézve, 
hogy amikor elkezdődött az atomerőmű épí-
tése, a vezetők mind ebbe a bölcsődébe szeret-
ték volna vinni a gyermekeiket. 
– A csúcsidőszakban nyolcvan gyermeket 
láttunk el a negyven férőhelyes intézmény-
ben. Szerencsére éppen szép nyár volt, úgy-
hogy a fedett teraszon altattuk a gyerekeket. 
1970-ig, amíg elvégeztem a második iskolát, 
helyettes voltam, aztán ’75-ig bölcsődeveze-
tő, de jobban szerettem a gyerekekkel foglal-
kozni. A szülők háromszor intéztek nekem 
másik munkahelyet, ahol háromszor többet 
kereshettem volna, de nem tudtam otthagy-
ni a bölcsődét. Becker Jánosné jóval később 
az atomerőmű területén lévő speciális büfé-
ben dolgozott, onnan vonult nyugállomány-
ba. Nyugdíjasként is aktívan tölti a minden-
napokat, bőven van feladata nagymamaként, 
illetve vezeti a Városi Nyugdíjas Klub kóru-
sát. Rendszeresen járnak fellépésekre, emel-
lett ő szervezi a Csendül a nóta elnevezésű, 
nagy sikerű programot a Szépkorúak hetén. 

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Tárgy/
történet

KözéletMozaik

Különleges tárggyal gazdagodott nemrégi-
ben a Paksi Városi Múzeum gyűjteménye, 
mégpedig Daróczy Zoltán genealógus szi-
vartartó tárcájával. 
Az egykori használati tárgy előkerülésé-
nek módja is �gyelemre méltó. Egy szek-
szárdi tanyatulajdonos vásárolt meg egy 
ingatlant, ami hajdanán i�. Daróczy Zol-
tán tulajdona volt, ezzel jutott 19. száza-
di „kincsek”, többek között a szóban forgó 
szivartartó tárca birtokába. 
A fémből készült szivartartó tárca fedelén 
egy rombusz alakzat közepén helyezték el 
a cifra DZ monogramot. 
Daróczy Zoltán 1872-ben született Pak-
son, Deák Ferenc unokahúgának a �a volt. 
Daróczy Zoltán a magyaróvári Mezőgaz-
dasági Akadémián okleveles gazda képe-
sítést szerzett, és megpróbálta megmen-
teni az adóssággal küzdő családi gazdasá-
got. Tevékenységét olyan jövedelmezőnek 
vélt befektetésekkel tervezte kiegészíteni, 
mint a malom- és szeszfőzdeépítés, vala-
mint a paksi vasútvonal kiépítése az ere-

deti terv alapján. Próbálkozásai sorra ku-
darcba fulladtak. Az anyagi biztonság meg-
teremtése érdekében különböző helyeken 
vállalt munkát: dolgozott tisztviselőként a 
paksi Duna-Védgát Társulatnál, de volt a 
Nemzeti Múzeum könyvtárosa is. Ez utób-
bi munkakör keltette fel benne a család-

fakutatás iránti érdeklődést, amely szen-
vedélye a 20. század egyik legismertebb 
családtörténészévé tette. Az általa alapí-
tott Őskutató Vállalat nemcsak anyagi, ha-
nem szakmai sikereket is hozott számá-
ra. Munkája elismeréseként kormányfőta-
nácsossá nevezték ki. Alapító szerkesztője 
volt a Nemesi Évkönyv sorozatnak, amely-
nek az 1924-ben kiadott évkönyve szintén 
megtalálható a múzeum gyűjteményében, 
a Daróczy és Paksy család Daróczy Zoltán 
saját kézírásával és rajzaival készült csa-
ládfájával egyetemben. A 120 kötetből álló 
Daróczy genealógia a Ráday Levéltárban 
kutatható. 
A régészet iránti érdeklődésének köszön-
hetően számos ásatást végzett gyapai birto-
kán, és az így előkerült leletek nagy részét 
a szekszárdi Tolna Vármegyei Múzeumnak 
ajándékozta. A Daróczy családfa terebé-
lyes, kiemelkedő tagjairól bővebb informá-
cióhoz juthatnak Kernné Magda Irén Híres 
paksi elődeink című könyvéből.

Gazdag-Fejes Margit

Fotók: Pupp Edina
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Hagyományőrző látogatás Gyönkön

Gyönkre kirándult a Paksi Napsugár Óvo-
da Vörösmarty utcai tagintézményének 
Szivárvány csoportja és Munkácsy utcai 
tagóvodájából a Süni csoport. Nem ez volt 
az első alkalom, hogy hagyományőrző lá-
togatásra utazott a két német nemzetiségi 

csoport, jártak már Györkönyben és Har-
tán is a korábbi években. Minden alkalom-
mal olyan településre megyünk a közép-
sős és nagycsoportos korú gyerekekkel, 
ahol van a német nemzetiségi kultúrát be-
mutató tájház – mondta el Jozafné Forster 

Mónika német nemzetiségi óvodapeda-
gógus, hozzátéve, hogy Baksa Tamásné 
volt idén a program főszervezője. A tájház 
megtekintése mellett ellátogattak a Gyön-
ki Szivárvány Óvodába, ami az általános 
iskola épületében működik. Megnézték a 
csoportszobákat, az óvoda új udvarát, mi-
közben egy kis szakmai beszélgetésre is 
volt lehetősége az óvodapedagógusoknak. 
A vendéglátók rétessel kínálták látogató-
ikat, együtt tekintették meg a Csurgó ze-
nekar műsorát, és még lovaskocsikázni is 
volt lehetőségük. A paksi vendégeket Kacz 
Gyula István polgármester és Szabó Lász-
lóné óvodavezető köszöntötték. Búcsú-
záskor a paksiak meghívták magukhoz a 
gyönki óvodásokat egy viszontlátogatásra. 
Jozafné Forster Mónika elmondta, hogy a 
tájházakban nagyon sok mindent meg-
tudhatnak a gyerekek a német nemzetisé-
gi hagyományokról. A kirándulásra a Pak-
si Német Nemzetiségi Önkormányzat pá-
lyázatán nyertek támogatást. A 250 ezer 
forintos forrásból fedezni tudták az utazás 
teljes költségét, illetve eszközvásárlásra is 
fordítanak belőle.                                 -kgy-

Fotó: magánarchívum

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Kendermagos jérce 
1300 Ft/db

Vörös kakasok 4-5 kg-osak 
2300 Ft/db

Telefon: 30/624-20-20

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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A sikeres hazai, Falco elleni rang-
adó után, Atomerőmű SE – Falco-
Vulcano Energia KC Szombat-
hely 84-68 (27-20, 24-18, 22-13, 
11-17), egy könnyűnek vélt ellen-
fél következett, az újonc Debre-
cenhez utaztak Medvéék. 
Már az első negyedben nagy 
iramot diktáltak a hazaiak, és 
magukhoz ragadták az irányí-
tást. Az ASE ekkor még Ruják 
révén tartotta a lépést, de vé-
szesen szaporodtak a személyi 
hibák. A második felvonásban 
aztán ellépett a DEAC, könyör-
telenül kihasználták a gyenge 
paksi védekezést. A nagyszü-
net után sem sikerült megállí-
tani a hajdúságiakat, könnye-
dén játszva növelték előnyü-
ket. Az utolsó játékrész elején 
még sikerült tíz pontra felzár-
kózni, de a hazaiak hamar ren-
dezték soraikat, és biztosan 
nyerték a mérkőzést. A piros-
kékek ezen a meccsen egysze-
rűen képtelenek voltak felpö-
rögni, meg sem közelítették a 
szombathelyiek ellen mutatott 
játékot. DEAC – Atomerőmű 
SE 87-69 (20-18, 27-19, 20-16, 
20-16).
Nem maradt sok idő a keser-
gésre: a tavalyi bronzérmes 
Zalaegerszeg ellen kellett ki-
köszörülni a csorbát, méghoz-
zá idegenben, hétközi fordu-
lóban. A mérkőzés első per-
ceiben ellépett a ZTE, aztán 
Eilingsfeld és Allen triplái-
val átvették a vezetést a pak-
si � úk. Gyorsan és hatékonyan 
játszottak a következő percek-
ben, a hazaiak viszont leblok-
koltak, öt perc alatt mindösz-
sze egy hárompontosra futot-

ta az erejükből. Hiába kért időt 
a zalai kispad, tovább robogtak 
Hindsék, és tizennégy pontos 
különbséggel nyerték az első 
tíz percet. A folytatásban még 
egy darabig tartott a lendü-
let, 21 ponttal is ment az ASE, 
de ezután elkezdett akadozni 
a gépezet. Beestek a hazai do-
bások, elkapták a kék-fehérek 
a ritmust, és ahogy csökkent 
a két csapat közt a különbség, 
úgy lett egyre pontatlanabb, 
görcsösebb a paksiak játéka. 
A nagyszünet után folytatta a 
felzárkózást a Zalaegerszeg, és 
a harmadik negyed derekán 
a vezetést is átvették. Nyolc 
pontos hazai előnnyel indult 
az utolsó felvonás, de ez nem 
szegte kedvét Allenéknek. Ke-
mény „brusztolós” percek kö-
vetkeztek, rengeteg szabályta-
lansággal. A küzdésnek meg-
lett az eredménye, két perccel 
a vége előtt sikerült ismét át-
venni a vezetést. Ezután, mivel 
a hazaiak voltak lépéshátrány-
ban, sorra jöttek a fault-ok, a 
paksi játékosok a megítélt bün-
tetőket biztos kézzel értékesí-
tették, és megnyerték a mér-
kőzést. Zalakerámia ZTE KK – 
Atomerőmű SE 72-77 (11-25, 
19-12, 26-15, 12-25).
A következő ellenfél sem ígér-
kezett könnyűnek, az utób-
bi két fordulóban a Kecske-
métet és a Szegedet is verő Pé-
csi VSK érkezett a Gesztenyés 
útra. Határozott, célratörő ko-
sárlabdával kezdte az első ne-
gyedet a Pécs, sorra nyerték a 
palánk alatti csatákat, sikere-
sen akadályozták a paksi játé-
kosokat a lepattanószedésben. 

Ehhez még hozzájárult, hogy 
a piros-kékek pontatlanul cé-
loztak, nem tudták a saját já-
tékukat játszani, „szenvedtek” 
a pályán. A második negyed-
ben aztán megváltozott a játék 
képe, nagyobb sebességi fo-
kozatra kapcsolt az ASE, ami-
hez nagyon komoly védőjáték 
is párosult. Pontosan fejezték 
be a támadásokat, ami az ered-
ményen is meglátszott, a 16. 
percben 36-27-re már az ASE 
vezetett. A pécsiek mozgósí-
tották erőiket a palánk alatt, 
és Dukic vezérletével öt pont-
ra felzárkóztak. A nagyszü-
net után kicsit elmélázott a ha-
zai társulat, három percen be-
lül egy pontra feljött a PVSK. 
Ez idő tájt Ogunyemi negye-
dik személyi hibáját is meg-
kapta. Teo Čizmić kénytelen 
volt a padra ültetni, nehogy a 
végjátékra magas ember nélkül 
maradjon az Atom. Szerencsé-
re hamar véget ért a rövidzár-
lat, egy újabb ritmusváltással 
Hinds vezérletével állva hagy-
ták a vendégeket, a 33. percben 
20 pontra nőtt az ASE előnye. 

A lényeges dolgok eldőltek, az 
utolsó percben már a � atalok 
is pályára léptek, de így is si-
került az előnyből tizennégyet 
megtartani a lefújásig. ASE – 
PVSK 83-69 (16-21, 29-19, 26-
15, 12-14). A mérkőzés után 
Teo Čizmić vezetőedző el-
mondta, hogy jó héten vannak 
túl, ami a debreceni vereség fé-
nyében nagyon fontos. – A hi-
bák ellenére gratulálok a � úk-
nak, hiszen most is nagy aka-
rattal, és elszántsággal mentek 
– fogalmazott, hozzátéve, hogy 
vannak hullámvölgyeik, hiszen 
� atal a csapat, de úgy érzi, folya-
matosan haladnak előre. Idő-
közben eldőlt a csapat kereté-
ből kikerült Tim Williams sor-
sa, közös megegyezéssel fel-
bontották az amerikai játékos 
szerződését. Teo Čizmić úgy tá-
jékoztatott, hogy folyamatosan 
keresi Williams utódját, jelen-
leg három-négy játékos van a 
látóterében, de az igazán hasz-
nálható magasemberek igényei 
is magasak, ezért nem akarja el-
sietni a döntést.    

Kovács József

Sport

Teo Čizmić: nagy elszántsággal küzdöt-
tek a fi úk, folyamatosan haladunk előre

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
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Sport

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Arany és ezüst a zágrábi Grand Prix-n

Változások a Paksi Kézilabda SE-nél

Nagyon jól szerepeltek az ASE judosai a zág-
rábi judo Grand Prix viadalon. Pupp Réka 
az 52 kg-os súlycsoportban a döntőig me-
netelt, ahol a brazil Valentim Eleudis jobb-
nak bizonyult nála, Cirjenics Miklós a 100 
kg-osok között vitézkedett, és meg sem állt 
a dobogó tetejéig. Kettejüknek nem úgy si-
került a budapesti világbajnokság, ahogyan 
szerették volna. Erről és a mostani sikerről 
kérdeztük a két sportolót.  
– „Párat” aludva a vb-re, mit csinálnál most 
másképp?
Pupp Réka: Szerettem volna kicsit előrébb 
végezni, de ha reálisan nézem, nagy megle-
petést még nem tudtam volna okozni. Iga-
zából csak egyetlen dolgot csinálnék más-
képp: az utolsó 30 másodpercben nem gon-
dolnék bele a hosszabbítás lehetőségébe. 
A dzsúdó részével elégedett vagyok, úgy 
gondolom, hogy ami aznap bennem volt, 
azt beletettem a küzdelmekbe. 
Cirjenics Miklós: Jó formában érkeztem a 
budapesti vb-re. Negyedik kiemelt voltam a 
világranglista helyezésem alapján, de a sor-
solás, mint utólag kiderült, nem volt kedve-
ző. Sikerült egyszer megdobnom a japánt 
(sokak szerint ipponra, de végül wazarira 
értékelték az akciót), ekkor kevesebb, mint 
a mérkőzés fele volt hátra, ami alatt, utólag 
másképp taktikáznék. Sajnos kiegyenlített, 
és az aranypontban újabb akciót tudott vég-

rehajtani, ezzel búcsúztam az egyéni küzdel-
mektől. 
– Milyen volt a mezőny a zágrábi versenyen, 
hogy jutottál el a döntőig? 
Pupp Réka: Nem volt annyira erős a mezőny, 
de minden súlycsoportban volt a jó verseny-
zők közül. Négy meccsem volt. Az elsőn egy 
amerikai lánnyal küzdöttem, akit nem is-
mertem, ezért kicsit tapogatózva kezdtem, 
és bár csak a hosszabbításban dobtam meg, 
szerintem kézben tudtam tartani az esemé-
nyeket. A következőn a panamai ellen szin-
tén úgy éreztem, hogy én irányítok, rendes 
időben én is és ő is dobtunk, így jött a hosz-
szabbítás, ami egy intéssel ért véget. A dön-
tőbejutásért jött a brazil lány, akivel nagyon 
hosszú és fárasztó meccset vívtunk. A hosz-
szabbítás is több mint négy percig tartott, 
aranypontban először én kaptam egy intést, 
aztán ő, de mivel neki már volt kettő, így én 
győztem. A döntőben a három hosszabbítá-
sos meccs után kicsit már fáradt voltam, de 
nem ez volt az oka, hogy vesztetten. 
A brazil jobb volt aznap, így megérdemelten 
nyert. Van egy kis hiányérzetem, hiszen ha 
már döntő, akkor arany is lehetett volna, de 
éremmel hazajönni szerintem nagyon pozi-
tív dolog.
Cirjenics Miklós: Huszonhat versenyző in-
dult Zágrábban, köztük a budapesti vb 
ezüstérmese és más helyezettek. Erőnye-

rőként kezdtem, a második körben a fran-
cia-észt páros győztesével kerültem össze. A 
meccsen gyorsan megintettek, de a követ-
kező összemenetelnél sikerült ipponra dob-
nom francia ellenfelemet. A svéd Pacek kö-
vetkezett, akivel szemben nem túl jó a mérle-
gem, eddig négyszer küzdöttünk és egyszer 
győztem le. Most a meccs utolsó tíz má-
sodpercében sikerült érvényes akciót elér- 
nem ellene egy válldobásból. A döntőbeju-
tásért a 2013-as világbajnok, idei Európa-
bajnok azeri Mammadovval léptem tata-
mira, aki ellen szintén negatív volt a mérle-
gem. Jó erőben éreztem magam a meccsen, 
több veszélyes indításom is volt. Végül egy 
befordulást követően, a kontraakcióját meg-
akadályozva, egy horogdobással húztam ki 
a támaszkodó lábát, aminek következtében 
a hátára esett, így ipponal jutottam a dön-
tőbe. A portugál Fonseca volt az ellenél, aki 
nagyon jó formában volt aznap. A taktikám 
az volt, hogy ne tudjon akciót végrehajtani a 
meccs első felében, onnantól az idő nekem 
dolgozik. Sajnos fél perc után már wazari 
hátrányban voltam, viszont gyorsan sike-
rült kiosztatni neki két intést az érvényes 
szőnyegfelület elhagyásáért. A harmadikra 
nem volt szükség, mert egy dobással ippont 
értem el, és megnyertem életem első Grand 
Prix versenyét.

Kovács J.

A Paksi Kézilabda Sportegyesület hat éve 
alakult meg. Az eltelt időszakban százhar-
mincnál is többen lettek a klub igazolt spor-
tolói, és jelenleg közel nyolcvanan játszanak 
különböző korosztályokban. A felnőtt fér-
� együttes korábban a Bács-Kiskun megyei 
és a Tolna megyei bajnokságban lépett pá-
lyára, idén azonban csak utóbbiban vállal-
ta a szereplést. – A középiskolásaink közül 
több kulcsjátékosunk egyetemre, főiskolá-
ra ment, így a gárda létszáma megfogyatko-
zott. Ezért döntöttünk úgy, hogy 2017-ben 
csak a Tolna megyei sorozatra koncentrá-

lunk. Itt kevesebb csapat van és kuparend-
szerű a lebonyolítás – mondta el Oldal Ottó, 
a klub alelnöke. Az utánpótláscsapatok kü-
lönböző szintű bajnokságokban szerepel-
nek. – Új korosztály is indult, a nyílt i�úsá-
gi, ahova azok az egyesületek nevezhettek, 
amelyekben nincsen magasabb osztályban 
szereplő felnőtt társaság. A dél-nyugati cso-
port harmadosztályában többek között NB 
II-es klubok korosztályos csapataival is mér-
kőzhetünk – tájékoztatott a sportvezető. 
A női egylet idén átformálódik, ők is a Tol-
na megyei bajnokságban játszanak. Ennek 

oka hogy egyik kulcsjátékosuk jelenleg nem 
szerepel, többen anyai örömök elé néznek, 
vagy már nevelik pici gyermeküket. A PKSE 
költségvetése stabil, bár a két nagy egyesü-
let árnyékából nem könnyű kilépni. Az ön-
kormányzat jelentősebb összeggel támogat-
ja a klubot, és kisebb szponzorok is segítik a 
munkájukat, illetve a társasági adóból is van 
bevételük. A Paksi Kézilabda SE az ESZI 
sportcsarnokban játssza mérkőzéseit, legkö-
zelebb október 22-én 14 és 16 órakor a ser-
dülő, valamint az i�úsági csapat lép pályára.

Faller G.
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Megfejtésével sütőtökös vacso-
rát nyerhet két fő részére az 
Erzsébet Nagy Szállodába.

Melyik az a zöldség amelyik levesnek, desszert-
nek, vagy akár hús mellé is kiváló?
A megfejtéseket október 27-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy 
e-mail-ben a szerkesztoseg@paksihirnok.hu-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese, Toller Edina.
Gratulálunk!

A válogatottban lépett pályára Szabó János

U20-as világbajnoki bronzérem-
mel a tarsolyában, barátságos fel-
nőtt válogatottmérkőzés után, 
tétmeccsen is játszott a magyar 
nemzeti tizenegyben Szabó Já-
nos, a Paksi FC labdarúgója. A 
meghívót Bernd Storck szövet-
ségi kapitány postázta a Svájc és 
a Feröer elleni vb-selejtezőkre. 
Előbbit még a kispadról szem-
lélte a hátvéd, utóbbin pedig 90 

percen keresztül futballozott, és 
nem okozott csalódást. 
– Hogyan fogadtad a lehetőséget?
– Nem számítottam a szövetségi 
kapitány meghívójára, amikor te-
lefonált, említettem is neki, hogy 
meglepett a döntés, de egyértel-
műsítette, hogy a jelenlegi telje-
sítményemmel megérdemlem a 
kerettagságot. Mindig az aktuális 
kapitány dönti el, hogy kire szá-

mít. Úgy néz ki, most jött el az én 
időm, aminek nagyon örülök.
– Jobban teljesítettél az utóbbi 
időszakban, mint korábban? 
–  A meghívóhoz a Paksi FC jó 
játéka is kellett, négy meccs óta 
veretlenek voltunk, illetve há-
romszor győztünk egymás után. 
Kezd összeállni a csapatjáték, 
amiben én is egy láncszem va-
gyok. A Vasasban szereplő Han-
gya Szilveszter megbetegedett, 
nyilván ez is segítette az előrelé-
pésemet.
– Milyen érzés volt újra a váloga-
tottal készülni?
– Már az jó érzés volt, hogy 
meghívtak a nemzeti csapatba, 
sok régi baráttal találkoztam, 
akiket még a korosztályos válo-
gatottból vagy az NB I-ből is-
mertem. A Svájc elleni mérkő-
zést a kispadról szemléltem, saj-
nos 5:2-re kikaptunk. A Feröer 
ellen itthon győztünk, de itt sem 
olyan játékkal, ahogyan azt el-
terveztük. A Groupama Aréná-

ban telt ház előtt pályára lépni és 
végigjátszani a meccset nagy él-
mény volt. Böde Dániel és Fio-
la Attila sokat segített nekem, jó 
volt, hogy mind a hárman tud-
tunk játszani, Dani gólja pedig 
külön örömmel tölt el, azzal a 
találattal nyertük meg a mérkő-
zést. 
– A magyar válogatott a harma-
dik helyen zárta a világbajnoki 
selejtezőket, így nem jutott ki a 
2018-as oroszországi tornára. A 
következő kvali�káció jövő ősszel 
kezdődik. Szabó Jánossal a fedél-
zeten?
– Mint említettem, a mindenko-
ri kapitány hirdet keretet, nem 
tudom, mit hoz a jövő. Az biz-
tos, hogy ugyanazzal a lendület-
tel, elszántsággal teszem a dol-
gom, mint korábban, és majd 
meglátjuk. Most a Paksi FC sze-
zonjára koncentrálok, hosszú 
távú szerződésem van a klubbal, 
remélem, az idei év kiugró lesz.               
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Ingatlanvagyon 
értékelés, 

ingatlanközvetítés. 
Lakó-, mezőgazdasági, 

ipari, kereskedelmi 
ingatlanok  értékelése.

Pakson, a Tolnai úton az óvoda mel-
lett 1373 m2 telekterületű társasház 
egyben eladó, 736, 95 m2 beépített 
alapterülettel. 3 öszkomfortos lakás: 
229 m2, 136, 20 m2, 243, 10 m2, jól 
működő gazdabolttal: 228, 80 m2, 
raktár: 66, 05 m2, garázsok: 66, 05 m2

Ingatlan ára: megállapodás szerint.

Pakson, a Virág u. és a Laktanya u. 
sarkon ötlakásos, földszinti társas-
házban, garázzsal, kis kerttel, 114 m2 
alapterületű, önálló bejáratú lakás 
eladó. Fűtés: vegyes tüzelésű kazán-
nal, központi fűtés.
Irányár: 24, 3 M Ft

Pakson a Kurcsatov úton, hőszige-
telt, 2 szobás, minőségi bútorokkal 
berendezett lakás hosszabb idő-
re kiadó.
Bérleti díj:  80 000 Ft/hónap. 

Pakson, az Újtemplom utcai üzlet-
soron 60 m2-es kétszobás földszinti 
bútorozott lakás kiadó 
Bérleti díj: 70.000 Ft/hónap

Pakson, a lakótelepen a Barátság 
úton 2 szoba+ nappalis, felújított, 
részben bútorozott lakás kiadó, 
azonnal költözhető. 
Bérleti díj: 90.000 Ft/ hónap

Pakson, az óváros központjában a 
Duna mellett újszerű tetőtér beépí-
téses 3 és félszobás összkomfortos 
családi ház eladó. 
Ár: 38 M Ft

Pakson, a Jámbor Pál utcában 4 szo-
bás öszkomfortos családi ház eladó. 
Ár: 17 M Ft

Bölcskén, az Esze Tamás utcában, 
a pincefalu előtt, 2 szobás családi 
ház eladó
Irányár: 3, 2 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon értéke-

lő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 


