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Tizenhatmilliárd forint feletti a 
2018-as költségvetés
Elfogadta a város 2018. évi költségvetését a 
képviselő-testület. A főösszeg meghaladja a 
16 milliárd forintot, a bevételek és kiadások 
egyensúlyban vannak. Országosan kiemel-
kedő, hogy az önként vállalt feladatok 70, a 
kötelezőek 30 százalékot tesznek ki – vázol-
ta az idei pénzügyi terv tárgyalásakor Szabó 
Péter polgármester.
Azt mondta, hogy a város takarékos, átlát-
ható és biztonságos működtetése, a kötele-
zően ellátandó feladatok �nanszírozása, az 
önként vállalt feladatokhoz forrás biztosítá-
sa, a szociálisan rászorultak támogatása, az 
elindított beruházások megvalósításához, új 
beruházások indításhoz szükséges források 
biztosítása, tudatos városüzemeltetés és fej-
lesztés, pályázatok �gyelése, felkészülés az 
erőműbővítés kapcsán a városra háruló fel-
adatokra – ezeket az alapelveket és a törvé-
nyi előírásokat követték az anyag összeállí-
tásakor.
Elfogadták Paks Közlekedési Intézkedé-
si Tervét is. Több tervezett beruházással 
kapcsolatos döntés szerepelt napirenden, 
új kiemelt fejlesztési terület jelöltek ki egy 
elektromosbusz-garázs, telephely számá-
ra, amiről Bana János alpolgármester adott 
részletes tájékoztatást lapunknak. Elmond-
ta, hogy a Protheus Projekt keretében IKOP 
pályázati forrásból megvalósuló  telep szá-
mára az M6-os Paks déli lejárójától észak-
ra eső területet nyilvánították kiemelt fej-
lesztési területté. Egy olyan bázist terveznek 
megépíteni, ami nemcsak Paks vonzáskör-
zetében, hanem régiós szinten ki tudná szol-
gálni az elektromobilitást. Egy 400 négyzet-
méteres garázst, 1000 négyzetméteres par-

kolót és szervizállomást építenek, valamint 
létesíteni kell egy akkumulátorfarmot és egy 
napelemparkot.
Rendeletet alkottak a választási kampány 
során használt plakátok, hirdetmények, va-
lamint reklámok, reklámhordozók elhe-
lyezéséről, a közterületek használatáról, fő 
vezérelvként szem előtt tartva a környe-
zet- és műemlékvédelmet, a város értékei-
nek, tisztaságának megóvását. A téma kap-
csán Heringes Anita országgyűlési képvise-
lő (MSZP) szót kérve azt mondta, szeretné, 
ha visszavonnák az előterjesztést. Ezt indít-
ványozta Horváth Zoltán önkormányzati 
képviselő is.
– A demokrácia legszebb ünnepe, amikor a 
választópolgárok az urnákhoz járulnak, nem 
szeretnénk csorbítani senki érdekeit – kezd-
te a kampányt érintő rendelettel kapcsolatos 
tájékoztatóját dr. Blazsek Balázs. A címzetes 
főjegyző úgy tájékoztatott, hogy alapos elő-
készítés, információgyűjtés alapján készült a 
rendelettervezet és előzetes normakontrollt 
kértek a kormányhivataltól, ezért úgy véli, 
megfelel az új rendelet a törvényi előírások-
nak. A főjegyző hozzátette, amit a városveze-
tés is megerősített: a rendelet senki számára 
nem jelent előnyt és nem okoz hátrányt.
Az Intermédia K�.-vel 1993-ban kötött szer-
ződésben az önkormányzat hozzájárult ah-
hoz, hogy buszvárókat telepítsen a cég a vá-
ros közterületein. Az Intermédia jogutódja 
a JCDEcaux Hungary Zrt. új buszvárók lé-
tesítésére és meglévők felújítására tett javas-
latot. A most elfogadott előterjesztés szerint 
hat új K4 típusú utasvárót telepítenek, vala-
mint hatot felújítanak, amelyekből négynek 

a helye módosul. Mint Szabó Péter mond-
ta, a XXI. századi követelményeknek min-
den tekintetben megfelelő buszvárókról van 
szó, ahol a reklámfelületként használható 
infovitrinekben a város közérdekű informá-
ciókat tehet közzé.
A tanácskozáson arról is döntött a testület, 
hogy biztosítja az önerőt a Jövőnk Energiá-
ja Térségfejlesztési Alapítványhoz benyújtott 
pályázathoz. A támogatást a Munkácsy utcai 
és a Vörösmarty utcai tagóvodák udvarának 
felújítására kéri az önkormányzat. A két ud-
var rekonstrukciójának értéke 76 millió fo-
rint, sikeres pályázat esetén ennek hetven 
százalékát adja az alapítvány. 
Tárgyalt a grémium az iskolai beiskolázási 
körzetekről, valamint az 5. számú gyermek-
orvosi körzetről, ami rövidesen megürese-
dik, mivel dr. Angyalosi Zsuzsanna nyugál-
lományba vonul. A helyettesítéshez szüksé-
ges döntést meghozta a testület. Zárt ülésen 
határoztak úgy, hogy idén Polgár Zoltán és 
Enyedi János kapja a Tisztes Polgár kitünte-
tést, amit hagyományosan  március 15-én a 
városi ünnepi esten adnak át.
Kovács Sándor alpolgármester új adomány-
akcióról tájékoztatott az ülés elején. Miután 
sikeres volt a karácsonyi akció, húsvét előtt 
is várják a felajánlásokat. Ezek sorát Kovács 
Sándor nyitotta, aki februári alpolgármeste-
ri javadalmazását ajánlotta fel rászorulóknak, 
és annak a reményének adott hangot, hogy a 
képviselő-testület tagjai, vállalkozások, köz-
tük a paksi atomerőmű vezetői csatlakoznak 
felhívásához. Az adományok célba juttatásá-
ban a Segítők Háza és a Katolikus Karitász 
paksi csoportja segít.                      Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula
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Megújul a lakótelepi központi park

Költségvetéséről tárgyalt a társulás
Többek között szociális alapellátási feladato-
kat végez, központi orvosi ügyeletet működ-
tet és belső ellenőrzést végez a Paksi Több-
célú Kistérségi Társulás, amely a Paksi járás-
hoz, illetve a Kölesdi Közös Önkormányzati 
Hivatalhoz tartozó húsz településen vég-
zi feladatait. A társulási tanács első körben 
tárgyalta az idei büdzsét a paksi Városházán 
tartott ülésén.
Március 15-ére válik véglegessé a költségve-
tés – tájékoztatott a társulási csoport vezető-
je. Vargáné Lengyel Csilla azt is elmondta, 
hogy strukturális változás nincs sem a bevé-
telek, sem a kiadások tekintetében. Az álla-
mi támogatást a gesztorönkormányzat, azaz 
Paks igényli, vannak az intézményeknek sa-
ját bevételeik, a különbözetet pedig a telepü-
lések �nanszírozzák.
Vargáné Lengyel Csilla azt mondta, öröm-
teli hír, hogy január elsejétől kettőről há-
romfősre bővült a belső ellenőrzés létszá-
ma, amire már nagy szükség volt a renge-

teg feladat miatt. Újdonság az is, hogy tavaly 
szeptemberben hajléktalanok nappali mele-
gedőjét nyitottak Pakson. 
Borbás László, a Paksi Kistérségi Szociális 
Központ vezetője utóbbi kapcsán arról szá-
molt be, hogy év végén „csúcsra volt járat-
va” a melegedő. Általában 9-10 hajléktalan 
tölti ott az éjszakát, és gyakran a nappalo-
kat is. Mivel jellemző, hogy az ellátottaknak 
nehezen megy a házirend betartása, várha-
tó, hogy az időjárás javulásával csökken a 
létszám.
Az igazgató arra is kitért, hogy a 2018-as 
év is hoz változásokat. Szeptembertől óvo-
dai és iskolai szociális munkát kell biztosíta-
ni minden járásközpontban, így a paksiban 
is. Ez a Család- és Gyermekjóléti Központ 
kötelező feladata lesz, tartalma még nem is-
mert, azt viszont már tudják, hogy hét szak-
embert kell felvenniük, ami már most ko-
moly fejtörést okoz az intézmény vezetésé-
nek.

– Az elmúlt két év tapasztalatai alapján látjuk 
a Család- és Gyermekjóléti Központnál, hogy 
melyek azok a szakterületek, ahol fejleszte-
ni kell – fogalmazott Borbás László. Kiemel-
te, hogy erősíteni kell a kapcsolattartási ügye-
letet. Hozzátette, sajnos itt is szakemberhiány-
nyal küszködnek, várják a felsőfokú szociális 
végzettségű jelentkezőket.
Kedvező változás várható a házi segítségnyúj-
tás �nanszírozásban – mondta Borbás László, 
hozzáfűzve, ilyenre ritkán van példa. Tavaly a 
szakmai irányítási rendszer változott, elkülö-
nítették a gondozás és a segítés feladatát, 2018-
tól pedig jelentősen emelkedik a normatíva a 
gondozásnál. Nagy igény van erre az ellátásra, 
az intézmény 270-280 főről gondoskodik.
Szintén pozitív hír, hogy bővül az intézmény 
eszközparkja, egy személygépkocsit kap a tá-
mogató szolgálat. A beszerzést az Országos 
Gyermekvédelmi Főigazgatóság �nanszíroz-
za, önerőt nem kellett hozzá biztosítani – tájé-
koztatott Borbás László.                               -vt-

A képviselő-testület tavaly döntött ar-
ról, hogy hozzálátnak a lakótelepi közpon-
ti park rekonstrukciójához. A park a hetve-
nes években, a lakótelep megépítésének ide-
jén készült betonburkolattal, nagyon sok 
lépcsővel, kiemelt növénykazettákkal, ami 
megfelelt az akkori építészeti stílusnak és 
igényeknek. Az eltelt évtizedek alatt azon-
ban a terület korszerűtlenné vált, kevés a 
növény és sok a balesetveszélyes, törede-
zett felületű beton. Tíz évvel ezelőtt az ön-
kormányzat tervpályázatot írt ki a közpon-
ti tér és park felújítására (az akkori elképze-

lés része volt a művelődési ház, a bölcsőde 
és a II. Rákóczi iskola korszerűsítése is), ám 
mivel nem állt rendelkezésre pályázati for-
rás a megvalósításra, a rekonstrukció elma-
radt. A beavatkozás azonban mostanra már 
annyira szükségessé vált, hogy saját költség-
vetéséből, ütemekre bontva elkezdi a terület 
rehabilitációját a város. A tervezési feladat-
ra közbeszerzési eljárásban a régi tervgazda 
pécsi iroda kapott megbízást, az év második 
felében elkészültek az engedélyezési tervek, 
amelyeket benyújtottak az engedélyezési ha-
tóságokhoz, a napokban pedig megtartot-

ták a kiviteli terv első egyeztetését. A terve-
ket készítő cég feladata lesz ezek véglegesíté-
sekor a költségbecslés elkészítése, így jelen 
szakaszban még nincsen pontosabb infor-
máció arról, mennyibe fog kerülni a felújí-
tás – mondta Hum Ferenc, a műszaki osz-
tály vezetője. A tervek az északi oldalon az 
üzletek, a két lakóház, az egykori Márvány 
étterem és a művelődési központ által hatá-
rolt területre készültek, ez mintegy 16 ezer 
négyzetméter. Ahogy arról már hírt adtunk, 
egy lazább geometriájú, élhető, az igények-
hez igazodó teret képzelnek el. A felújítás 
teljes közműcserével jár majd, és jellemző-
en kiselemes térkőburkolat kerül a területre, 
átépülnek az üzletek előtti tetők és a rajtuk 
lévő világítás, megoldódik az előtetők csa-
padékvíz-elvezetése, valamint az úszótelkek 
be nem épített részének burkolása. Akadály-
mentes teret alakítanak ki több zöldfelület-
tel, új közvilágítási hálózattal, utcabútorok-
kal, és tér�gyelő rendszer is lesz. Szeretnék, 
ha a felújítással párhuzamosan a környe-
ző üzletek homlokzata is megújulna, a bol-
tok és szolgáltatóegységek tulajdonosaival 
egyeztetnek. Első ütemben a Csengey Dé-
nes Kulturális központ és a Spar üzlet közöt-
ti terület, másodikként a Gagarin utca felőli 
park újulhat meg, majd az elképzelések sze-
rint a Csengey előtti tér rekonstrukciója kö-
vetkezik.                                      Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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Két út felújítása indulhat el

Népszerűek a város közösségi oldalai

Ahogy arról már hírt adtunk, 
február 1-jén elindult a város 
Facebook és Instagram olda-

la. Előbbinek az első héten több 
mint 1700 követője lett. Az ott 
meghirdetett játékban 1200-an 

vettek részt, a sorsolást február 
9-én a Fortuna Rádió élő adás-
ban közvetítette. A szerencsés 
nyertes Süveges Brigitta lett, a 
nyereménye egy ötvenezer fo-
rint értékű ajándékcsomag. 
Czink Dóra, a Polgármesteri 
Hivatal turisztikai, városmar-
keting és kommunikációs cso-
portjának vezetője azt mond-
ta, hogy a városmarketing-stra-
tégia részeként célul tűzte ki az 
önkormányzat a kommuniká-
ció hatékonyságának növelését, 
ezért döntöttek a közösségi mé-
diában való aktív megjelenés 
mellett. A meghirdetett játék-
tól azt várták, hogy érdeklődést 

vált ki, ezáltal gyorsabban nö-
vekszik a követők száma, ami 
be is igazolódott. Czink Dóra 
arról is beszámolt, hogy a vá-
ros Instagram oldalához az első 
héten több mint 100-an csatla-
koztak. Az oldal különlegessé-
ge, hogy a magyar mellett angol 
nyelven is tartalmazza a város 
híreit, így nem csak a paksiak-
nak, hanem az itt tartózkodó 
külföldi munkavállalóknak is 
segítséget nyújt a tájékozódás-
ban. Hozzátette, hogy hamaro-
san újabb, az elsőnél nagyobb 
szabású játékot hirdetnek a vá-
ros Facebook-oldalán. 

-kgy-

A páratlan oldalon lévő betonburkolatú he-
lyett aszfaltozott úton lehet majd közlekedni 
a dunakömlődi Hegy utcában, és felújítják a 
cseresznyési út elhasználódott aszfaltburko-
latát is. Hum Ferenc, a műszaki osztály ve-
zetője úgy tájékoztatott, hogy mindkét be-
ruházás esetében négy ajánlat érkezett a ki-
vitelezésre. Azt is elmondta, hogy a Hegy 
utcában járulékos munkákat is elvégeznek, 
mint a csapadékvíz-elvezetés, szegélyépítés 
és a kapubejárók átépítése, a cseresznyési 
út esetében pedig mindkét oldalon 60 cen-
timéter széles padka kiépítéséről is szó van 
az új aszfaltburkolat szegéllyel való megtá-
masztása mellett. A munkálatok előrelátha-
tóan két hónapot vesznek majd igénybe és 
még az idei esztendő első felében megtörté-
nik a kivitelezés.                                           -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Elektromos rollert teszteltek Pakson

Faltól falig rekonstrukcióra készülnek

Az Ősz utca Temető és Hunyadi utcák kö-
zötti szakasza és a Völgy utca felújítása kap-
csán várták az érintett lakosságot egyezte-
tésre a műszaki osztály munkatársai immá-
ron harmadszor. Hum Ferenc, a műszaki 
osztály vezetője elmondta, hogy mindkét 

utca esetében faltól falig rekonstrukció-
ra készül a város, a kivitelező kiválasztása 
után még egy egyeztetés lesz a lakossággal, 
ahol már a kivitelező is ott lesz és tájékoz-
tatja az ingatlantulajdonosokat a kivitelezés 
megvalósításáról, ütemezéséről. Az Ősz ut-

cában érintett területen felújítják az út- és a 
járdaburkolatot, szennyvízcsatornát építe-
nek ki, valamint a légvezetékeket földkábel-
re cserélik a zöldfelület megújítása mellett. 
Az érintett utcaszakaszon a meglévő tám-
falat és a lépcsőt is átépítik. A terület nagy 
részén felszíni vízelvezetéssel oldják meg a 
csapadékvíz elvezetését. Az elképzelés sze-
rint a Völgy utca zárt csapadékvízelvezető-
rendszerű utca lesz két oldalon járdával, há-
rom méter széles úttal. Kisebb növényszige-
teket is terveznek, ami azonban nem fogja 
növelni a parkolási gondokat, mert az út át-
építésével nyernek némi helyet. Egy koráb-
bi fórumon az a javaslat született a haladá-
si irányokról, hogy a Völgy utcába a Pál utca 
irányából lehessen behajtani, az Ősz utca 
pedig a Hunyadi utca felől legyen egyirá-
nyú. Ebben azóta nem történt változás. A 
felújítási munkálatok még az idén megkez-
dődhetnek, amennyiben a rekonstrukció-
hoz szükséges több mint 100 millió forintot 
biztosítja a város.             

 Kohl Gy.

Elektromos rollert tesztelt a 
paksi városvezetés a közelmúlt-
ban. A tervek szerint ilyen kör-
nyezetbarát kétkerekűeket vá-
sárolnak, amivel az a célja az 
önkormányzatnak, hogy minél 
szélesebb körben bevonják a la-
kosságot az elektromos mobili-
tási programba. 
A tesztelést egy második gene-
rációs típussal végezték, besze-
rezni azonban egy ennél mo-
dernebb, negyedik generációs 
változatot szeretne a város. Az 
elektromos rollerek súlya kö-
rülbelül 60 kg, lítium-ion ak-
kumulátorral vannak felszerel-
ve, és egy töltéssel 50-60 km-t 
lehet megtenni velük.
Bana János, a város alpolgár-
mestere úgy tájékoztatott, hogy 
a Protheus projekt keretében, 
pályázati forrásból vásárolja 
meg az önkormányzat az elekt-
romos rollereket, az elképze-
lés szerint egyelőre tíz darabot. 
A közlekedési eszközöket a vá-
ros több pontján fel lehet majd 
venni. Jelenleg a pontos helye-

ket még nem jelölték ki, de vár-
hatóan a város forgalmasabb 
területein lesznek ilyenek, pél-
dául az óvárosban, a lakótele-
pen és az atomerőműnél is. 
Bana János arról is tájékozta-

tott, hogy tervezik az úgyne-
vezett városkártya bevezeté-
sét, ezek birtokában lehet majd 
használni a rollereket. Ha ille-
téktelenek akarnák elvinni az 
eszközt, akkor működésbe lép 

a riasztó és a kerékblokkolás, 
de GPS nyomkövető is lesz a 
rollereken, amelyek sebességét 
a tervek szerint 30 km/h-ban 
fogják maximálni.              

Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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 Közélet

Kiküldték az értesítőket a választóknak

Nemet mondtak a kutyamenhelyre Gyapán

Legkésőbb február 19-ig meg kellett kapnia 
az április 8-i országgyűlési választásról szó-
ló értesítőt a közel nyolcmillió magyarorszá-
gi lakóhellyel rendelkező választópolgárnak, 
így a paksiaknak is – mondta el dr. Blazsek 
Balázs címzetes főjegyző.
Ha valaki nem kapta meg, akkor a jegyzőnél 
(a helyi választási iroda vezetőjénél) jelezhe-
ti. Azoknak, akik a választás napjáig betöltik 
a 18. életévüket, szintén most kellett megkap-
niuk az értesítőt, ha esetleg ez nem történt 
meg, ők is pótlólag kérhetik névjegyzékbe vé-
telüket a választási irodában.
Dr. Blazsek Balázs arról is tájékoztatott, hogy 
a Nemzeti Választási Iroda a névre szóló le-
vélben arról értesíti az állampolgárokat, hogy 
melyik választókerületben, településen és 
szavazókörben szerepelnek a névjegyzékben, 
illetve egyéb a szavazással kapcsolatos tájé-
koztatást is kapnak a címzettek, így megtud-
hatják a levélből, hogy mi a teendő, ha nem-
zetiségi választópolgárként kívánnak részt 
venni a szavazáson, ha április 8-án külföldön 

tartózkodnak, vagy nem a lakóhelyükön, ha-
nem másik településen szeretnének voksolni, 
valamint hogy milyen módon lehet mozgó-
urnát kérni. 
A kampányidőszak a választást megelőző 
50. napon, azaz február 17-én indult, és áp-
rilis 8-ig tart. Ahhoz, hogy valaki jelölt lehes-
sen, 500 érvényes ajánlást kell összegyűjte-
nie az adott választókerületben élő választó-
polgároktól, amit március 5-ig tehet nek meg 
az ajánlóíveken. A jelöltek, jelölőszervezetek 
számára február 19-én nyílt meg a lehetőség 
az ajánlóívek átvételére. Egy lapon nyolc vá-
lasztópolgár neve és adatai szerepelhetnek, 
egy választó több jelöltet is ajánlhat aláírásá-
val, de egy jelöltre csak egyszer írhat alá. Az 
ajánlóíveket a választókerületi választási bi-
zottságnál kell leadniuk a jelölteknek, jelö-
lőszervezeteknek, a grémium dönt a jelöltek 
nyilvántartásba vételéről. Ezt követően sorso-
lással döntik majd el, hogy milyen sorrend-
ben szerepelnek a jelöltek a szavazólapokon 
– folytatta dr. Blazsek Balázs. 

A választási iroda vezetője azt is elmond-
ta, hogy a jelöltek nyilvántartásba vételét kö-
vetően lesz csak biztos, hogy kik indulnak a 
képviselői helyért. A jelenlegi információink 
szerint akár több mint húsz jelölt is lehet a vá-
lasztáson.
Újságírói kérdésre arról is tájékoztatott, hogy 
a helyi választási iroda stábja 10-12 fő, akik 
már végzik feladataikat, a választási bizottság 
tagjait a képviselő-testület a legutóbbi ülésén 
megválasztotta. 
– Március 5-e után jön az országos listaállítás, 
amit a területi választási iroda koordinál. Ezt 
követően felgyorsulnak az események, már-
cius második felében már a szavazófülkék 
előkészítése, a  választási iratok nyomtatása és 
szállítása következik, miközben az informati-
kai rendszert is tesztelik – mondta dr. Blazsek 
Balázs, hozzátéve, hogy április 8-án 19 órakor 
zárják majd az urnákat, és a korábbi tapaszta-
latok alapján 21 óra körül már prognosztizál-
ható lesz a választás eredménye Tolna megye 
3. sz. választókerületében.            Kohl Gyöngyi

Az kevés – zúdultak fel egyszerre többen az 
új kutyamenhely kapcsán Gyapán tartott la-
kossági fórum résztvevői közül, miután Bana 
János alpolgármester arról beszélt, hogy a lé-
tesítményt a lakott területtől körülbelül 900 
méterre lévő magánterületen építené meg az 
önkormányzat. Ebből a reakcióból már sejte-
ni lehetett, hogy a helybeliek nem örülnének, 
ha a szomszédságukban kutyamenhely mű-
ködne, amit a későbbi kérdések, vélemények 

igazoltak. Mint kiderült, elsősorban attól tar-
tanak, hogy nem lenne nyugtuk a kutyauga-
tástól, kellemetlen szag terjengene, valamint 
a kutyamenhely közelsége csökkentené az 
ingatlanjaik értékét. Egy hölgy például azt 
mondta, hogy lenne mit fejleszteni Gyapán, 
miért pont a kutyamenhelyet akarják oda 
vinni. Egy másik hozzászóló lapunk egy ko-
rábbi cikkéből idézte Bordács József, a gazda-
sági bizottság elnökének szavait, miszert „az 

új telep várhatóan a nagydorogi út mellett, 
a körforgalomhoz közel épülhet meg”. A fel-
szólaló arra volt kíváncsi, hogyan lett ebből a 
tervből Gyapa. Bana János elmondta, hogy a 
szóbanforgó terület a Magyar Közút tulajdo-
na, és nem kívánja átadni az önkormányzat-
nak. Arról is beszélt, hogy több alternatívát 
megvizsgáltak, és a legoptimálisabb megol-
dásnak a gyapai terület tűnt, ahol egyébként 
korábban állattartó telep működött. Az alpol-
gármester hiába mondta el, hogy egy euró-
pai színvonalú, kamerákkal őrzött, tisztítható 
kenelekkel ellátott, kétszáz kutya befogadá-
sára alkalmas menhelyet szeretne létrehoz-
ni az önkormányzat, amit a DC Dunakom 
Plusz K�. működtetne, munkalehetőséget is 
adna, illetve egy alapítványt is létrehoznának 
annak érdekében, hogy a kutyák mielőbb új 
gazdára leljenek, az elhangzottak nem győz-
ték meg a mintegy hetvenfős hallgatóságot. 
Nemet mondtak a kutyamenhelyre, sőt alá-
írást is gyűjtöttek már a településen. Bana 
János alpolgármester azt mondta, hogy ha 
ilyen erős a lakossági ellenállás, akkor felad-
ják ezt az elképzelést. Kiemelte ugyanakkor, 
hogy az önkormányzatnak továbbra is eltö-
kélt szándéka a kutyamenhely sorsának ren-
dezése, a jelenlegi áldatlan állapot megszün-
tetése a Vácikában.

Kohl Gy. 

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Újabb termelési csúcsot ért el 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Atomerőmű

Hármas rekord született 2017-ben a Pak-
si Atomerőműben: a 2016-os rekordtel-
jesítmény után újabb termelési és telje-
sítmény-kihasználási csúcsot ért el, il-
letve a legjobb évét zárta a kollektív 
dózisteljesítmény területén is, azaz min-
den idők legalacsonyabb értékét regiszt-
rálták, miközben a biztonsági kultúra to-
vább javult. Minderről Hamvas István 
vezérigazgató számolt be az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. évértékelő sajtótájékoz-
tatóján, Budapesten.

A tájékoztató elején dr. Zsuga János, az 
MVM Magyar Villamos Művek Zrt. vezér-
igazgatója azt mondta, hogy biztonságos és 
kiegyensúlyozott termelésének köszönhe-
tően a Paksi Atomerőmű a hazai szén-di-
oxid-mentes villamosenergia-ellátás alap-
pillére és az MVM Csoport meghatározó 
tagja. – Az atomerőmű nem csupán az ol-
csó áram garanciája, de fenntartható mó-
don járul hozzá a klímavédelmi célokhoz, 
a levegőtisztaság megőrzéséhez is – hang-
súlyozta.
Dr. Zsuga János gratulált az atomerőmű kol-
lektívájának ahhoz, hogy a társaság több hazai 
elismerés után megkapta a Minőség-Innová-
ció Nemzetközi Díjat is a 15 hónapos terme-
lési ciklus bevezetéséért. A C15 projektnek kö-
szönhetően 100%-os teljesítmény-kihasználás 
mellett üzemelt a 2. blokk, ami nagymérték-

ben hozzájárult a világszínvonalon is kiemel-
kedőnek számító, a létesítmény történetében 
újabb rekordot jelentő 91,9 %-os erőmű-átlag-
hoz.
A négy paksi blokk összesen 16 097,6 GWh 
villamos energiát termelt 2017-ben, ami a 
bruttó hazai termelés 50 százaléka. Mind-
ezen eredményekkel együtt a négyblok-
kos üzemelés kezdete, azaz 1988 óta min-
den idők legalacsonyabb kollektív dózistel-
jesítményét érte el az erőmű, ami szintén 
újabb rekord.
A világban létesített ugyanilyen típusú 
blokkok öt legjobbja között három paksi 
blokk szerepel – mondta el Hamvas István, 
aki szerint az eredmények mögött egye-
bek között a kollektívát jellemző innovatív 
gondolkodás áll. Az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. vezérigazgatója beszélt arról, hogy 
az innováció, aminek egyik csúcsa a C15 
projekt, mindennapi munkájuk szerves ré-
sze. Ezt jelzi az is, hogy az idén 30 éves Mű-
szaki Alkotói Pályázatra eddig közel 800 
pályamunka érkezett. Nagy részük meg is 
valósult, ezzel pedig nemzetgazdasági szin-
ten, az atomerőmű várható üzemidejét te-
kintve, százmilliárdos nagyságrendű hoz-
záadott érték jött létre – tette hozzá.
Sikeresen lezárult – a négy paksi blokk kö-
zül utolsóként – a 4. blokk üzemidő-hosz-
szabbítása is. Az Országos Atomenergia 
Hivatal 2017 végén adta ki az engedélyt 

arra, hogy az 1987-ben üzembe helye-
zett reaktor 20 évvel tovább üzemelhet, 
így 2037-ig vesz részt az áramtermelésben. 
Ezzel lezárult az a mintegy másfél évtize-
des folyamat, aminek során az atomerőmű 
technológiája egy generációval korszerűb-
bé vált – mondta el Hamvas István.
A turbinák rekonstrukciója is a tervek-
nek megfelelően halad, ennek eredménye-
ként várhatóan 30 MW-tal nő az atom-
erőmű jelenlegi 2000 MW-os névleges 
villamosteljesítménye.
Az atomerőmű vezérigazgatója kiemel-
te, hogy miközben tovább növelték a ter-
melést, a C15 projektnek köszönhetően 
csökkent az évente keletkező kiégett fű-
tőelemek száma, a radioaktív hulladék 
mennyisége. A Paksi Atomerőmű kör-
nyezetre gyakorolt hatásáról Hamvas Ist-
ván azt mondta, hogy a mért értékek jó-
val a nemzetközi egyezményeken alapuló 
hatósági korlátok alatt vannak. Ez a folyé-
kony hulladék esetében 0,264, a légnemű 
kibocsátás esetében a megengedett mér-
ték 0,083 százaléka volt tavaly.
– Mindez együtt jól mutatja azt a sajátos-
ságunkat, hogy nálunk a termelés növeke-
dése elképzelhetetlen a biztonság növeke-
dése nélkül: a biztonsági kultúra hosszú 
évek óta tartó folyamatos fejlesztésének 
hatása visszaigazolást nyert ezekkel a re-
kordokkal – hangsúlyozta.
Kitért arra, hogy több mint nyolcvan pa-
raméter rendszeres mérésével vizsgálják a 
biztonságtudatosságot, biztonsági kultú-
rát. Az egyik ilyen mutató a Nemzetközi 
Nukleáris Esemény Skála (INES). 2017-
ben sem történt a nemzetközi INES-skála 
besorolása szerinti 1-es vagy annál ma-
gasabb biztonsági kategóriájú esemény, a 
nullás, vagyis legalacsonyabb szintű jelen-
tésköteles eseményből pedig mindössze 
17 fordult elő, ami az erőmű történetének 
második legalacsonyabb értéke.
Ebben az évben az alaptevékenység – azaz 
a lehető legnagyobb mennyiségű, legol-
csóbb áram termelése –, valamint a biz-
tonság- és hatékonyságnövelő átalakítá-
sok mellett a kapacitásfenntartással kap-
csolatos, szerződésbe foglalt feladatok 
ellátása vár az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt.-re – mondta a cég vezérigazgatója.

Vida Tünde

Fotó: Vida Tünde

 Paksi Hírnök, 2018. február 23. n 7



Sokat tett a WIN az ismeretterjesztés terén
MozaikAtomerőmű

Nemzetközi díjat kapott az atomerőmű

Akár évértékelésnek is te-
kinthető, hogy az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. Héliosz-dí-
jat adott át Endrei Katalinnak, 
a WIN (Women in Nuclear) 
Magyarország elnökének „az 
atomerőmű kormányzati és 
társadalmi kapcsolatainak fej-
lesztése érdekében kifejtett te-
vékenységéért” 2017 végén. A 
díjat az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. 2001-ben alapította 
azok elismerésére, akik sokat 
tettek az erőmű biztonságos 
üzemeltethetősége, a jövőbe-
ni célok elérése és a társadal-

mi kapcsolatok fejlesztése ér-
dekében.
Természetesen az atomerőmű 
ezen értékelése mellett a Magyar 
Nukleáris Társaság szakcsoport-
jaként működő WIN Magyaror-
szág is megtartotta szokásos év-
záró, évnyitó találkozóját, ahol a 
két elnök, Endrei Katalin és Sza-
bó Ágota foglalta össze a múlt 
évi eredményeket.
Endrei Katalin kiemelte, hogy a 
szervezet sok területen erősítette 
kommunikációját. Az ismeret-
terjesztés egyik jól bevált mód-
ja, hogy úgynevezett vélemény-

vezéreket hívnak meg az atom-
erőműbe, akik a Pakson szerzett 
személyes tapasztalatokat szé-
les körben tudják terjeszteni. El-
mondta, hogy olyanokat is meg-
invitálnak, akiknek a felmérések 
szerint az átlagosnál erősebb fé-
lelme, gyanakvása van a nukleá-
ris energiával kapcsolatban.
Magyarországi megye jogú város-
ok vezetőit, Komárom városveze-
tését, gyógyszerészeket, orvoso-
kat, egyetemi vezetőket hívtak és 
láttak vendégül a paksi atomerő-
műben, együttműködve annak 
vezetésével. A Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal meghívására Magyarorszá-
gon tartózkodó ERRA világszer-
vezet 19 nemzet képviselőiből álló 
küldöttsége is a WIN Magyaror-
szág vendége volt, akárcsak a kor-
mányzati kommunikációért fele-
lős államtitkár, Tuzson Bence és 
munkatársai.
Endrei Katalin hangsúlyozta, 
hogy felelősen gondolkodó nő-
ként olyan energiahordozókat 
kell támogatniuk, amelyek fenn-
tartható fejlődést biztosítanak és 
nem terhelik a környezetet. A 
nukleáris energia létjogosultsá-
gát, az új atomerőművi blokkok 
építését az is indokolja, hogy az 
elektromos közlekedés fejlődé-

sével újabb piacok nyílnak meg 
– húzta alá.
A WIN számos szakmai konfe-
rencián, fesztiválokon és isko-
lákban végzett ismeretterjesz-
tő munkát, illetve – ahogy Sza-
bó Ágota, a WIN másik elnöke 
mondta – az iskolákban igye-
keznek a diákokat a pályaválasz-
tásban is terelgetni.
Szabó Ágota úgy tájékoztatott, 
hogy a legfrissebb meghívás Sá-
toraljaújhelyről érkezett, ahol �-
ataloknak tart majd előadást az 
atomenergiáról, a paksi atom-
erőműről, teljesítve az alapsza-
bályukban rögzített feladatukat, 
miszerint a WIN a tagok tudása, 
ismeretei és tapasztalata alapján 
objektív párbeszédet folytat a la-
kossággal, különösen a �atalok-
kal és a nőkkel az atomenergia 
alkalmazásairól és a vele együtt 
járó sugárzás hatásairól.
Az Erzsébet Nagy Szállodában 
tartott találkozón szó esett az 
idei tervekről is. Mint elhang-
zott, szeretnék növelni a WIN 
ismertségét a szakmai szerve-
zetek, döntéshozók körében, és 
a taglétszámot a paksi atomerő-
műben, annak partnervállala-
tainál, társszerveinél, valamint 
nemzetközi színtéren.

Vida T.

Nemzetközi Minőség-Innováció 2017 díjat 
nyert nagyvállalati kategóriában az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt., az elismerést a spa-
nyolországi Bilbaóban adták át. A cég a 
VVER–440 típusú atomerőművi blokk üze-
meltetési ciklusának hosszabbításával (C15) 
pályázott, és nyerte el a nemzetközi díjat.
A bíráló bizottság kiemelte, hogy az üze-
meltetési ciklus meghosszabbításával nőtt 
a biztonság, javult a gazdaságosság és csök-
kent a környezetterhelés – mondta el az 
MTI-nek Molnár Pál, az Európai Minő-
ségügyi Szervezet Magyar Nemzeti Bizott-
ságának elnöke. Ugyanezért a fejlesztésért 
2017 márciusában a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium 2016. évi Fejlesztési Innová-
ciós Díját kapta meg az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. 

Az úgynevezett C15 projektnek kö-
szönhetően a 3. blokk 100 százalékos 
teljesítménykihasználás mellett üzemelt 
2016-ban, amivel egyedülálló a világon mű-
ködő 23 VVER reaktorblokk között. Ez is 
hozzájárult ahhoz, hogy rekordteljesítményt 
érjen el a paksi atomerőmű. A 3. blokk után 
2017-ben a 2. blokk is leállás nélkül termelt 
áramot egy éven át, azaz minden nap min-
den percében üzemelt.
Az innováció bevezetésének eredménye-
ként az atomerőmű évente átlagosan 26 
nappal több időt tölt üzemben, ami jelentős 
gazdasági előnnyel jár, az éves szintű pénz-
ügyi eredményhatás 3 milliárd forint. A 15 
hónapos ciklus bevezetése nyomán átlago-
san 3%-kal csökken a kiégett fűtőelemek 
mennyisége, és jelentősen csökken a kar-

bantartások során keletkező kis és közepes 
aktivitású radioaktív, valamint a nem radio-
aktív hulladékok mennyisége.
A Minőség-Innováció nemzetközi pályáza-
tot a �nn államelnök alapította 2007-ben, a 
pályázathoz – meghívás alapján – Magyar-
ország 2013-ban csatlakozott, és azóta min-
den évben eredményesen szerepel – tájé-
koztatott Molnár Pál.
A nemzetközi kiírásra beadott pályázato-
kat első körben nemzeti szinten bírálják el. 
A 2017-es kiírásra beadott 27 magyar pályá-
zatból 7 kapott nemzeti szinten elismerést, és 
mindegyiket befogadták a nemzetközi ver-
seny döntőjébe, ahol 14 ország 86 pályamű-
ve versenyzett különböző kategóriákban – tá-
jékoztatott a nemzeti koordinátor.

-tünde-

Fotó: Vida Tünde
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ni – mindenekelőtt a használók 
által s egyben az ő számukra. A 
minta adott volt. A faluház épü-
letének elődje valódi otthona volt 
a kömlődieknek. Az érzékenyeb-
bek könnyes szemmel emlegetik 
azt az időt, de legfőképpen azt a 
helyet, amely a régmúltban fo-
gadó, majd később „szolgáltató-
ház” volt. Ahol egykor Kövecses 
Panni néni fodrászüzlete, Kurilla 
Vince bácsi cipészműhelye, az is-
kola tanműhelye volt. Ahol, ha a 
régi falak állnának s beszélni tud-
nának, mesélnének Cukros Rozi 
néniről, aki Stollwerck-et és Me-
csek kockát árult, a Duba Karcsi 
bácsi által működtetett moziról 
és Vida István dunakömlődi plé-
bános úrról, aki törzsvendég volt 
a vetítéseken.
Szóval negyed évszázada adták 
át a dunakömlődiek házát, a fa-
luházat. Az első vezetőt 1996 és 
2008 között Bodó Katalin követ-
te. Elmondása alapján a büfé rö-
vid életű volt, s a tervezett mozi-
előadások is elmaradtak. – Szek-
szárdi Misi vetített néhányszor 
videoprojektorral a nyugdíjasok-
nak, alkalomszerűen Tumpek 
Misi a 16-os �lmvetítővel – me-

séli. Azt is elmondta, úgy érke-
zett, hogy – Hornok Laci példá-
ján okulva – nem voltak határo-
zott tervei. Úgy gondolta, hogy 
majd ha megismeri a települést, 
megtudja azt is, hogy mire van 
szükségük, mit szeretnének. – A 
nyugdíjasklub a faluházban mű-
ködött, velük nagyon sokat be-
szélgettem, és sok ötletet merítet-
tem tőlük, a megvalósításhoz pe-
dig rengeteg segítséget kaptam. 
A Miszlerné Ancika vezette álta-
lános iskola tantestülete szintén 
jó partner volt, tőlük is sok javas-
latot, ötletet kaptam, a megvaló-
sításhoz pedig segítséget. Akkor 
még nyolc évfolyamos általános 
iskola volt Dunakömlődön. Köz-
ben, ahogy fokozatosan megis-
mertem a helyieket, jöttek az öt-
letek, s a megvalósításhoz pedig 
a kömlődiek mindig jó partne-
rek voltak. Kialakult egy 50-60 
fős „segítő” csapat, akikre min-
dig számíthattam – idézte fel em-
lékeit. 
Ma már – a sikerek mellett – a 
kudarcokra is mosolyogva gon-
dolok – folytatta. – Első meg-
mozdulásom az volt, hogy min-
denféle helyismeret és igényfel-

mérés nélkül november elejére 
„megszerveztem” a búcsú bált. 
Hát kérem, a zenekaron és a 
szervezőkön kívül egy házaspár 
jött el. Hogy mégis legyen „bál”, 
négyen táncoltunk éjjel 11-ig. 
Ez egy életre szóló tapasztalat 
volt. Nem is követtem el többet 
azt a hibát, hogy nem vontam be 
a helyieket a tervezés folyamatá-
ba –mondta. 
– Mi a sikernek is mondható 
legkedvesebb emlékem? Ez az 
iskolához kötődik: 1997 elején 
mérgesen hívott az általános is-
kola igazgatója, hogy szeret-
ne érdeklődni, miféle gombóc-
evő-verseny lesz nálunk, mivel 
a napközisek sorban mondják 
le az ebédjüket, mondván, hogy 
inkább jönnek a faluházba gom-
bócot enni. Mint kiderült, Szek-
szárdi Misi pakolt a faluházban, 
és a gyerekek kérdésére, hogy 
Misi bácsi mire készül, vicce-
sen azt felelte, hogy a másnapi 
gombócevő-versenyre rendezi 
be a termet. Ez adta az ötletet a 
program megrendezésére, ami-
re aztán április 1-jén sor is ke-
rült, majd éveken keresztül nagy 
sikerrel zajlott. A nyugdíjasklub 
asszonyai  Korbely Manci néni 
vezetésével több száz gombócot 
készítettek a versenyre. Éveken 
át a paksi iskolák is részt vettek 
a programon, amelyet a gom-
bócevés mellett iskolák közötti 
vidám vetélkedéssel kötöttünk 
össze. Hát, ilyen volt az élet az 
„én időmben” a Dunakömlődi 
Faluházban – emlékezett Bodó 
Katalin.
Az élet, ha változik is a társadal-
mi-technikai környezet, ismét-
li önmagát. Az elmúlt huszon-
öt évben is beírta magát jó né-
hány személyiség a település, a 
faluház történetébe. Ezek az új-
kori lelkek, a ház gazdái és hasz-
nálói is beépítettek néhány em-
léket, legendát a ház falaiba és a 
közös emlékezetbe.                                

Tell Edit

Huszonöt éves a Dunakömlődi Faluház

„Minden város a saját nyelvén írja a történetét. Az utcák, terek, 
épületek és műemlékek önálló jelrendszert hoznak létre, amelyet, 
akár egy szöveget, megérthetünk, megtanulhatjuk olvasni a vá-
rost.” Ficsor Benedek, újságíró

Városi olvasmányok
Dunakömlőd az elmúlt évti-
zedekben településrészként is 
megőrizte egyéniségét, sajátos 
arculatát. Egy-egy rendezvény, 
ünnepi esemény alkalmával 
(persze a hétköznapokon is) 
sokat megmutat magából: a 
gondozott kerteket, a gazda 
személyiségét tükröző préshá-
zakat, az ott élők vendégsze-
retetét, egymáshoz való viszo-
nyukat. Huszonöt évvel ezelőtt 
adták át azt az épületet, ami – 
bárhonnan is nézzük: megfele-
lő távolságból és időből – máig 
meghatározza Dunakömlőd 
épített környezetét, közösségi 
életét. 

Részlet a Tolnai Népújság 1993-
ban megjelent május 18-ai szá-
mából: „Virág Lászlónak, a 
MAKONA Gmk tagjának ter-
veit 1987 júniusában fogadták 
el a dunakömlődi faluház építé-
sére. Az akkori szervezők, Kiss 
Mihály és Forster József kezdte 
meg a ház kivitelezését, később 
a Dunacenter K�. és a paksi pol-
gármesteri hivatal építési osztá-
lya vette át ezt a feladatot. Tegnap 
délután fél hatkor Bor Imre pol-
gármester ünnepélyesen felavat-
ta Dunakömlőd új művelődési és 
közösségi centrumát, a faluházat, 
melyre méltán lehetnek büszkék 
a község lakói. A faluház igazga-
tója Hornok László, posztját pá-
lyázat útján nyerte el… A meg-
határozó helyiség a nagyterem, 
melyhez büfé és konyha is csatla-
kozik. Az emeleten könyvtár, két 
klubszoba, két öltöző és egy ok-
tatóterem található, s természe-
tesen a szükséges szociális helyi-
ségek. Van tehát elég hely arra, 
hogy a kömlődiek használhassák 
a házat.”
„…Van tehát elég hely arra, hogy 
a kömlődiek használhassák a há-
zat.” Ház. Hajlék. Megfelelő szó, 
szép kifejezés. Utal arra, hogyan 
lehet egy építményből otthont, 
valódi közösségi teret kialakíta-

Mozaik

Fotó: Heimatbuch Dunakömlőd 1994.
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– Paks egy kisváros nagy lehe-
tőségekkel, rengeteg kulturális 
program és sportolási lehetőség 
van – mondta Németh László-
né. A nyugalmazott iskolaigaz-
gató unokáival jár színházi elő-
adásokra a Csengey központba, 
mennek a futópályára, az ürge-
mezei szabadtéri �tneszpark-
ba és a jégpályára. Szeret úszni, 
amire itt számos lehetőség van, 
nyáron ott a Duna és a strand, 

télen pedig a tanuszoda, a 
gyógyfürdő és az Erzsébet Nagy 
Szálloda fürdőrészlege. Imád 
a család meccsre járni, de Pak-
son akár országos futó- és ke-
rékpárversenyre is kimehetnek. 
Annyi minden van a városban, 
hogy aki azt mondja, unatko-
zik Pakson, az hazudik – emelte 
ki. Hozzátette, hogy minden he-
lyet meghatároznak az illatok, a 
fények, a színek. – Mondjuk, ha 
vasárnap délelőtt kiállok az ud-
varra vagy a teraszra gyönyör-
ködni a Dunában, isteni halász-
léillatot érzek, mert a csárdához 
közel lakunk. Bárhova is kerü-
lök majd időskoromra, biztos, 
hogy ez az élmény sehol máshol 
nem lesz meg – hangsúlyozta.

-dsz- 

– Pakson nagy lehetőségek 
vannak. Könnyű volt itt elin-
dulni, azok között megvalósí-
tani az álmaimat, akik szeret-
nek, ismernek és támogatnak. 
Szerencsés vagyok, hogy Pak-
son válthatom valóra az elkép-
zeléseimet – mondta el Kovács 
Noémi, aki születése óta csak 
egyszer élt távol az otthonától. 
Akkor is – mint azt elmesél-
te – az volt a legszebb pillanat, 

amikor hazatérésekor megpil-
lantotta a Dunát a hatos útról. 
Noémit kedves emlékek fűzik a 
bazársorhoz is. – Amikor álta-
lános iskolások voltunk, a nyá-
ri szünet minden napján az 
volt programunk a legjobb ba-
rátnőmmel, hogy lesétáltunk a 
strandtól a Szent István térre, 
akár többször is. Kiültünk a ba-
zársor tetejére, és az élet nagy 
dolgairól beszélgettünk: a �úk-
ról, a barátainkról, arról, hogy 
mit csináljunk a hétvégén… 
Amikor jóval később egyszer az 
anyukámmal sétáltunk a város-
ban, kiderült, hogy ők is ugyan-
azt csinálták �atalon, amit mi. 
Ezek miatt különösen fontos 
nekem ez a hely – emelte ki a 
Főnix táncterem vezetője.

Közélet Mozaik

Paks az én városom

Még lehet jelentkezni a Város Napjára

Ahogy a felvonulók gyülekeztek 
a Szent István téren, egyre színe-
sebb forgatag bontakozott ki, ösz-
szesen harminckét civilszerve-
zet és intézmény vonult fel több 
mint 600 fővel a tavaly megren-
dezett Város Napján. Úgy tűnik, 
hogy idén még tarkább lesz a kép. 
A közelmúltban megtartották 
az első találkozót, ahol felmér-
ték, hogy előreláthatóan meny-
nyien jelentkeznek a felvonulás-
ra, mennyi színpadi produkcióra 
és egyéb bemutatóra számíthat-
nak a szervezők, hiszen a részle-

tes programot csak ezek ismere-
tében tudják összeállítani. Csapó 
Ágnes, a Polgármesteri Hivatal 
rendezvényszervező és külkap-
csolati referense elmondta, hogy 
minden intézmény és szervezet, 
amely részt vett a tavalyi Város 
Napján jelezte részvételi szándé-
kát, mindössze kettő megjelené-
se bizonytalan még programüt-
közés miatt, illetve új jelenkezők 
is vannak, például a Kezdőjáté-
kos Társasjáték Klub, az Atom-
energetikai Múzeum, a Magyar 
Kerékpárosklub Paks–Szekszárd 

Területi Szervezete, a Paksi Orosz 
Klub és a Paksi Református Gyü-
lekezet. Hozzátette, bízik abban, 
hogy lesznek még további jelent-
kezők is, hiszen a határidőt meg-
hosszabbították március 26-ig. A 
jelentkezéshez szükséges adatlap 
a paks.hu honlapról letölthető, 
e-mailben a csapo.agnes@paks.
hu címre lehet visszaküldeni, 
de személyesen is le lehet adni 
Csapó Ágnesnél a Polgármesteri 
Hivatalban. A helyi civilszerve-
zetek és intézmények részvételére 
alapozott program keretében is-
mét két színpadot állítanak a mű-
sorfolyamhoz, és idén is hirdet-
nek halászléfőző versenyt, amire 
tavaly 42-en jelentkeztek. A má-
jus 19-i program helyszíne válto-
zatlanul a Táncsics park lesz, ami 
a szervezők és a közönség köré-
ben is jól vizsgázott tavaly, nem 
jelentett gondot a három-négy-
ezer fő befogadása sem. A park-
ban felállított sátrakban kínálhat-
nak a pro�ljukhoz illő programot 
a különböző szervezetek, intéz-
mények, többek között kisebb-
nagyobb bemutatókat, kézmű-
ves foglalkozásokat, rejtvényeket, 
kóstolókat, kinek mihez van ked-

ve. A szervezés során idén is fon-
tos szempont, hogy a rendezvény 
a helyi értékek, érdekességek, ha-
gyományok bemutatásával ösz-
szekapcsolt közös szórakozás le-
gyen, amit a paksiak töltenek 
meg tartalommal, így rajtuk mú-
lik, hogy milyen hangulatú lesz 
a Város Napja. Csapó Ágnes el-
mondta, arra törekednek, hogy 
minden közreműködőnek legyen 
paksi kötődése, így a halászléfőző 
verseny zsűritagjait, a nap házi-
gazdáját és a zárókoncert fellépő-
jét is ezt szem előtt tartva választ-
ják ki és kérik fel. A Város Nap-
ját első ízben tavaly tartották Süli 
János tárca nélküli miniszter, ak-
kori polgármester kezdeménye-
zésére. Ez a nap lehetőséget ad a 
résztvevőknek a bemutatkozásra, 
egymás megismerésére, további 
együttműködések megalapozá-
sára, az összefogás erősítésére, és 
kiváló kikapcsolódási, találkozási 
lehetőség minden korosztály szá-
mára. A részletes program várha-
tóan áprilisban jelenik meg, amit 
közzétesznek a város internetes 
felületein, és szórólapokon is el-
juttatják a paksiakhoz.               

Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotók: TelePaks
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Egyre sürgetőbbé válik a paksi 
közlekedési problémák megol-
dása, amire már van elképzelé-
se a városnak. Nem lesz egysze-
rű javítani az infrastruktúrán, de 
van, ami még ennél is nehezebb, 
sőt szinte lehetetlen küldetésnek 
tűnik: rendet tenni a fejekben. 
A Kossuth Lajos utcában min-
den áldott hétköznapon, iskola-
kezdés előtt és iskola után spon-
tán félpályás útlezárásra kell 
számítani. Mert a gyerkőcöt a su-
lihoz legközelebb kell kitenni az 
autóból, és még be is illik kísér-
ni, nem baj, hogy emiatt megáll a 
forgalom, és megkezdődik a köl-
csönös egymásra várakozás: va-
jon elengednek-e a szemből jö-
vők, vagy megvárhatom, amíg a 
„dedet” anyuci körbecsókolja és 
ellátja napi jó tanácsokkal?
A legutóbb egy anyuka csodál-
kozott rám tágra nyílt szemek-
kel, mert mindenképpen az is-

kolakapu mellett szeretett vol-
na állomásozni a verdájával egy 
„röpke” szülői értekezlet erejé-
ig, és nem hitte el, hogy nem fé-
rek el az úton az autója és a má-
sik oldalon álló járgányok kö-
zött szlalomozva. 
Egy apuka rendszerint az egyik 
Dózsa György úti zebrán par-
kol. Így a kevésbé elővigyáza-
tos – „villámgyors” 10 kilomé-
ter per órás sebességgel – köz-
lekedő sem veszi észre, ha adott 
esetben egy 150 centi alatti 
egyén épp át kívánna kelni az 
úton.
A gyalogosok között sem kell 
sokáig kutatni kalandorok után: 
számtalanszor lehetünk tanúi 
annak, ahogy a szülő a zebrától 
tíz méterre rángatja maga után 
az autók között a gyerkőcöt. 
A zebrát viszont előszeretettel 
használják a biciklisek, rakéta-
ként száguldanak át az autósok 

előtt anélkül, hogy szabályosan 
leszállnának a drótszamárról, 
urambocsá, körülnéznének.
Aztán vannak a túl óvatosak. A 
hatos úton nyugodtan lehet ha-
ladni kilencvennel, amit úgy tű-
nik, sokan nem tudnak. Olyan 
sofőrrel is találkoztam, aki egye-
nesen negyvennel száguldott 
hosszú kilométereken át, a kor-
mányba kapaszkodva, mereven 
bámulva előre. Örültem, amikor 
meg tudtam végre előzni… A 
rend éber őrei gyakran mérik a 
sebességet Paks környékén, amit 
a szembejövő autóstársak több-
nyire bőszen jeleznek is. Van, 
aki ilyenkor megijed, és satufé-
kez a kívánt sebesség (ami sze-
rinte 70 kilométer per óra) el-
éréséig. Ijedtében úgy is marad, 
mindjárt Dunaföldvárig. A má-
sik véglet, amikor a villogó sárga 
fényjelzésnél, ráadásul jelzőtáb-
la utasítására hetvenre lassítókat 

hátulról kis híján az árokba du-
dálják a sietősebbek. 
Még sorolhatnám… Persze, én 
sem vagyok tökéletes, és min-
denki követhet el hibákat. De a 
paksi közlekedés még a tapasz-
talt, Budapestet akár naponta 
többször is megjáró buszsofő-
rök szerint is megér egy misét… 
És nem az utcák állapotára vagy 
a parkolók hiányára gondolnak, 
amikor ezt megjegyzik. Itt lenne 
az ideje változtatni ezen a köz-
lekedéskultúrán, már csak azért 
is, hogy a gyerekeink ne ilyen 
példát lássanak.        Sólya Emma

Mozaik

Mesterek: Varga János asztalosmester
Varga János asztalosmester fel-
menői mind ügyes kezű mun-
kásemberek voltak. Az egyik 
nagyapja iparosként, a másik 
pedig asztalosmesterként ke-
reste a kenyerét. Édesapja is 
az utóbbi szakmát választotta, 
így Varga János már tőle sajátí-
totta el a mesterséghez szüksé-
ges tudást. Új sorozatunkban 
elsőként őt mutatjuk be.

– Ha a felmenőimre gondolok, 
azt kell mondjam, hogy volt 
mit örökölnöm, nagyon pon-
tos, szorgalmas és munkasze-
rető emberek voltak. Több ge-
neráción keresztül űzte a csa-
ládom az asztalosmesterséget: 
a nagyapám Pakson dolgo-
zott, az édesapám is az lett, 
így vált a nevünk közel hat-
vanévnyi munka után cé-
gérré – mondta Varga János. 
– Az igazi szakemberek csak 
évtizedek alatt válnak való-
di asztalosmesterré. Fiatalko-
romban még „erőből” dolgoz-

tam, de aztán az idő múlásával 
megjött a rutin és a tapaszta-
lat. Az asztalosmesterség szá-
momra a legszebb szakma. Az 
elkészült alkotást megfoghatod, 
megsimogathatod – mond-
juk, nem dorombol, mint egy 
macska – és jó érzéssel tölt el, 
hogy mennyi munka és lelkiis-
meret van benne. Egy asztalos-
nak az a feladata, hogy ezt a kü-
lönleges, természetes anyagot, 
a fát úgy munkálja meg, hogy 

a másik ember élvezettel néz-
ze, és jóindulatot keltsen benne 
– tette hozzá. Varga János sze-
rint szakmája kihívás, főleg az 
ő családjában, mert nem sza-
kosodtak az asztalosiparon be-
lül, hanem azt készítik el, ami-
re megrendelés érkezik. Min-
den alkalommal megbeszélik 
a részleteket a megrendelővel, 
pro�lrajzokat készítenek, azaz 
ábrázolják a konkrét elképze-
léseket annak érdekében, hogy 

ne legyen félreértés közöttük 
és tökéletes alkotás készüljön. 
– Azért szeretek fával dolgozni, 
mert az egyik legtermészete-
sebb anyag. Jó megfogni, mert 
csak úgy árad belőle a meleg-
ség. Nem csak meglátni, hanem 
megérezni is kell a szépségét. 
Azért különleges, mert mind-
egyik darabnak más a mintája, 
ami el tudja varázsolni az em-
bert. Én például órákig el tu-
dom nézni egy-egy fadarab já-
tékos rajzolatát – fogalmazott. 
Az asztalosmester szerint a hét-
köznapi ember jobbára csak 
akkor kerül kapcsolatba ezzel a 
nyersanyaggal, amikor elmegy 
az erdőbe fát vágni, vagy ott-
hon felhasogatja a tűzrevalót. 
Azonban egy fafaragó rögtön 
meglátja akár egy gyökérdarab-
ban is a lehetőséget, hogy mi-
lyen alkotást lehet kihozni be-
lőle. Akinek megvan ehhez a 
képzelőereje, annak a kezében 
is benne van a mesterség.     

Weller P. Hanna

Közlekedés – kultúra (?)

Fotó: TelePaks

Napi hírek 
és információk

a városról,
az atomerőműről:

telepaks.net
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Új kiállítások a Paksi Képtárban

Közélet Mozaik

Közel két évtizede Angliából in-
dult el a Házasság hete elneve-
zésű kezdeményezés, aminek lé-
nyege, hogy minden évben, Va-
lentin-nap környékén, egy héten 
át a házasság és a család fontos-
ságára kívánják felhívni a �gyel-
met. A programot négy konti-
nens huszonegy országában tart-
ják meg, hazánkban 2008 óta 
szerveznek országos rendez-
vénysorozatot a keresztény egy-
házak és civilszervezetek széles 
körű összefogásával. Pakson idén 
közel száz fő vett részt a szerve-
zésben, amiben Rohn Mihály és 
felesége, Évi oroszlánrészt vállalt.   
– Az elmúlt évben részt vettünk a 
dunaföldvári Házasság hete ren-
dezvénysorozat keretében tartott 
vetélkedőben. Bejutottunk a dön-
tőbe, ahol bibliai alapokon nyug-
vó, mulatságos feladatokat kellett 
megoldani. Nagyon nagy élmény 
volt – mesélte Évi. Hozzátette, 
hogy mivel szerették volna, hogy 
más pároknak is része legyen ha-

sonló élményben, kitalálták, hogy 
romantikus vacsorát szerveznek 
i�ú házasoknak a Házasság heté-
re. – A program szervezése köz-
ben tovább erősödött a házassá-
gunk, ugyanakkor a rendezésben 
mellénk álló párokkal is jó kap-
csolat alakult ki. Tizenhárom há-
zaspár fogadta el a katolikus isko-
la ebédlőjébe szóló meghívást a 
Paksi Katolikus Plébánia rendez-
vényére, és azt hiszem, nagyon 
nagy örömet szereztünk nekik a 

programmal. Azt látjuk, hogy a 
hétköznapokban mindenki ál-
landóan csak rohan. Ezen az es-
tén a párok külön asztalnál fog-
laltak helyet, hogy kizárólag egy-
másra koncentrálhassanak. Az 
egyes fogások között beszélgetős 
feladatok vártak rájuk – mondta 
Misi. Felesége szerényen hozzá-
tette, nem gondolták magukról, 
hogy ők lennének a legalkalma-
sabbak a program megszervezé-
sére, de elkezdték a munkát, az-

tán szinte azonnal melléjük állt 
az egész paksi katolikus közös-
ség. Azt is elmondták, hogy min-
dig úgy érezték, hogy jó házas-
ságban élnek, és összetartó csa-
ládjuk van. Ahogy mesélték, 
korábban „olaszos” hangvétel-
ben intézték a dolgaikat, ám ez 
megváltozott, miután elmentek 
az úgynevezett első hétvégére. – 
Több olyan házaspárt ismerünk 
a környezetünkben, akik sok-
kal tudatosabban élik meg a kap-
csolatukat a Házas Hétvége ré-
vén, közöttük a szüleim is. Ez egy 
olyan mozgalom, amiben meg-
hívásra szentségi házasságban 
élő házaspárok vehetnek részt, és 
amihez az említett első hétvégén 
való részvétellel lehet kapcsolód-
ni. A program erősebbé és mé-
lyebbé teszi a házasságokat, hi-
szen az a lényege, hogy péntek 
délutántól vasárnap délutánig ki-
zárólag a párodnak szenteled az 
idődet – tette hozzá Évi.

-wph- 

– Ez a tárlat jó alkalom arra, hogy belelát-
hassunk egy fél életművön át zajló alkotói 
folyamatba – mondta Fenyvesi Áron művé-
szettörténész Somody Péter festőművész ki-
állításának megnyitóján a Paksi Képtárban. 
– Az alkotó nagyon érzékeny gesztusfesté-

szetből érkezik egyre keményebb absztrakt 
irányokba: a szinte akvarellszerűen épít-
kező, lágy formákból egyre strukturáltabb, 
geometrikusabb, konstruktívabb, egyre job-
ban kontrollált felületekbe megy át – ma-
gyarázta. Somody Péter azt mondta, hogy 

huszonöt év összegzése a paksi kiállítása, 
ahova 6-8 alkotói periódus darabjait hoz-
ta el, szám szerint hetvenkettőt, végül negy-
venhat került a kiállítótérbe. Somody Péter 
Szem szerint című kiállításával egy napon 
nyitották meg az emeleti kiállítótérben Er-
délyi Gábor és Losonczy István festők közös 
tárlatát is. – A képek éleiről és sarkairól szól 
a történet. Sem a kép arcán, sem az oldalán 
nincsen semmi, hanem a két felület találko-
zásánál zajlanak az események – mondta Er-
délyi Gábor, aki azt is elárulta, hogy számára 
azért izgalmas más alkotóval együtt kiállíta-
ni, mert azonnal párbeszédbe kerülnek egy-
mással. Losonczy István festő úgy fogalma-
zott, hogy valamilyen módon mindketten a 
képsík fontos elemeihez idomulnak, mint 
a kép határa, sarka, illetve a vászon szövé-
se, ebből következően a képeik is idomulnak 
egymáshoz. – A kiállítás berendezésekor azt 
tapasztaltuk, hogy valóban jól működnek 
együtt – emelte ki. Nem véletlen, hogy kö-
zös kiállításuknak az Idomul címet adták. 
Mindkét tárlatot április 8-ig lehet megtekin-
teni a Paksi Képtárban. 

-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: TelePaks

A házasság volt a középpontban
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Portré

Jó napot, mi újság?

Dr. Csók Sándor
Helló, Csók! – mondja mindenkinek a tele-
fonba. Aki nem ismeri, visszakérdez, kivel 
beszélek. Persze Pakson kevés olyan ember 
van, aki nem ismeri dr. Csók Sándor szü-
lész-nőgyógyász főorvost, aki 18 évig ve-
zette a paksi szülőotthont. Máig megma-
radt kétlakisága, a család dunaszentgyörgyi 
házába mindennap elmegy, már csak a ku-
tyái miatt is, de paksinak vallja magát. Ida 
utcai házukban beszélgettünk, ahol minden 
helyiség árulkodik arról, hogy a Kossuth-dí- 
jas festő, Csók István leszármazottja. Kiállí-
tásokra szokott kölcsönadni a tulajdonában 
lévő festményekből, illetve előadásokat tart 
a híres rokon munkásságáról. De nem csak 
arról. Sok témában otthon van, hol a II. vi-
lágháborúról beszél, hol Villon költészeté-
ről, a témához illeszkedően énekel, szaval. 
Ha a helyzet úgy kívánja, katonadalokat ad 
elő, más esetben latinul vagy éppen ógörö-
gül idéz. Az operetteket kifejezetten szereti, 
nemcsak hallgatni, hanem előadni is. A kis-
térség majdnem minden településén meg-
fordult már előadóként, és örömmel fogad-
ja most is a meghívásokat. Dr. Csók Sándor 
egyszerűen imádja az embereket, a társasá-
got. Nagyon szeret különféle rendezvények-
re járni, baráti összejöveteleken részt venni 

feleségével az oldalán. Nejére, Bozoky Ilo-
nára Dunaföldváron „vetett szemet”, egysze-
rűen közölte a társaságában lévőkkel, hogy 
azt a szép lányt ő elveszi. Ezt 49 esztendővel 
ezelőtt meg is tette, február 14-én ünnepel-
ték a házassági évfordulójukat. Remek pá-
rost alkotnak. A főorvos szerint hosszú éle-
tének titka is ez. Felesége stabil, biztos hátte-
ret, szükség esetén kontrollt nyújt számára. 
– Ha százszor nősülnék, akkor is csak őt 
venném el – mondta. Előadásaira visszatér-
ve elárulta, hogy soha nem használ jegyze-
tet, de készülnie sem kell. Az, amiről beszél-
ni szokott, egyszerűen a fejében van, csak 
némi rendszerezésre van szüksége. Ezt a ké-
pességét egy Servius Tullius trónra kerülésé-
ről szóló, latin idézetekkel tűzdelt történettel 
igazolta is előttünk. Szinte hihetetlen, hogy 
minderről a gimnáziumban tanult. Ami 
szintén meglepő, hogy ma is fogad pácien-
seket. Nem pénzért, hanem hivatástudat-
ból, a gyógyítást, a hivatását ugyanis mély-
ségesen szereti. Büszkén mondja nőgyógy-
ászi szakkifejezéssel élve, hogy mindkét 
lányát ő szülte, és ha nem így lenne, bizo-
nyára császármetszéssel érkeztek volna. A 
felesége is megerősíti, hogy olyan bizalom-
mal senki iránt nem lett volna, mint férje 

iránt. A  főorvos úr minden részletére em-
lékszik annak, amikor büntetésből kirendel-
ték három hónapra a paksi szülőotthon élé-
re. Annak szintén minden pillanata élénken 
él benne, amikor 1979-ben a szekszárdi kór-
ház főigazgatója és más megyei prominens 
személyek megjelentek nála, és felajánlották 
a szekszárdi kórház szülészeti osztályának 
főorvosi posztját, majd – mintegy melles-
leg – megjegyezték az udvaron, hogy amúgy 
a szülőotthont bezárják. Ennek jövőre már 
negyven éve, és szintén 2019-ben ünnepli az 
öröki�ú főorvos a 90. születésnapját. Előt-
te még vár rá egy szép jubileum, idén vehe-
ti át rubindiplomáját. Ha már az egyetem 
szóba került, megajándékozott egy újabb 
történettel, mely szerint azért kellett mun-
kát vállalnia, hogy bizonyítsa függetlensé-
gét „osztályidegen kulák családjától”. Szé-
pen jövedelmezett a kikötői munka, a Szov-
jetunióból érkezett alkatrészeket pakoltak ki 
a Lágymányosi kikötőben. – Nagyon szere-
tem az embereket, Paks és környéke lakos-
ságát, akiktől sokszorosan visszakaptam és 
visszakapom ezt. Tudom, hogy Paks a leg-
gazdagabb város, de én sokkal nagyobb ér-
téket kívánok mindnyájuknak: jó egészséget 
– zárta a beszélgetést.                    Vida Tünde

Fotó: Babai István
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Közélet Mozaik

Egy doboz nyomában, adalék a 
Rosenbaum-család történetéhez

Régi paksi képeslapok szenve-
délyes gyűjtőjeként és amatőr 
helytörténészként sokan isme-
rik dr. Hanol János tevékeny-
ségét a városban. Albumnyi ké-
peslapja van a Rosenbaum pa-
pír- és írószer-kereskedés által 
forgalmazott múlt század ele-
ji és két világháború közötti so-
rozatokból. A közelmúltban egy 
online műtárgyaukción az ala-
pító nyomda- és üzlettulajdonos 
Rosenbaum Ignác saját névjegy 
és irattartó doboza került a bir-
tokába, amiről írt szerkesztősé-
günknek.

A kívül fényesre lakkozott, egy-
szerű fadobozka mérete 10×14 
cm, fedelének belső oldalán oda-
bélyegzett cégadatok olvasha-
tók: Rosenbaum Ignác könyv-
nyomda, könyv és papírkeres-
kedés, Paks, Telefon: 1. Ebből 
megtudjuk, hogy vélhetően a te-
hetős paksi kereskedőcsalád ren-
delkezett először telefon-elő�ze-

téssel a Duna-parti településen. 
Paks első újságait, képeslapjai zö-
mét Rosenbaumék készítették és 
forgalmazták. Rosenbaum Ig-
nác 1856-ban született, Pozsony-
ban élt és tanult, majd 1882-ben 
házasságkötése után Pakson te-
lepedett le. 1884-ben vette meg 
Freund Gyula és Rosner Dávid 
nyomdáját, ahol elindította vál-
lalkozását. Később ehhez pa-
pír-, írószer- és nyomtatványbol-
tot, meg egy könyvkötő műhelyt 
is nyitott a Szent István téren. 
Az apa Rosenbaum Ignác sike-
rét könyvkiadással alapozta meg, 
eleinte héber nyelvű, ortodox 
zsidó vallási irodalom könyve-
it nyomtatták, később kiegészült 
magyar kiadványokkal, sőt kuri-
ózum, hogy Pakson nyomták az 
első cigány-magyar gyökszótárt. 
Mindezek mellett az egyházi élet-
ben is aktív szerepet vállalt, éve-
ken át az ortodox zsidó felekezet 
hitközségi elnöke volt. Tekintve, 
hogy a nyomdának konkurenci-

ája nem volt a környéken, megle-
hetősen drágán dolgozott. Egyed-
uralmát jól jellemzi, hogy egy, 
a nyomdát kritizáló cikke mi-
att a Paks és Vidéke Hírlap nyo-
mását a 4. számtól megtagadta. 
A kon�iktusok fő okai a nyom-
tatási díj és a nyomtatott anyag 
lektorálása okán keletkeztek, de 
például a lapkiadással próbálko-
zó Daróczy Zsigával antiszemita 
felhangoktól sem mentes nézetel-
térése is volt. Az első világhábo-
rú után i�abb Rosenbaum Mik-
sa M. egy második, korszerű gé-
pekkel felszerelt nyomdát nyitott, 
alkalmazottainak száma 8-10 kö-
zött változott, és a képeslapok 
mellett jobbára csak közigazga-
tási nyomtatványokat készített. 
A Szent István tér mindkét olda-
lán volt üzleti érdekeltségük, üze-
mükben 1944-ig 165 könyvet ad-
tak ki, valamint a különféle pak-
si újságok mellett a Szekszárd és 
Vidéke c. hetilapot, de készítettek 
sokféle aprónyomtatványt, plaká-
tokat, a polgári iskola évkönyve-
it stb. Egy, az 1930-as évek végén 
megjelent turisztikai reklámfü-
zetből megtudjuk, hogy a család 
könyvesboltjában nemcsak vásá-
rolni lehetett, hanem egy 800 kö-
tetes kölcsönkönyvtárat is mű-
ködtettek, ami díjmentesen állt 
az érdeklődők, itt nyaralók ren-
delkezésére. Benedek Marcell 
memoárjában elismeréssel szólt 

kultúraszervező tevékenységük-
ről, midőn a ’30-as évek köze-
pén Tamási Áronnal részt vett 
a Rosenbaumék által szervezett 
paksi könyvnapon. Sajnálatosan 
a városban köztiszteletben álló 
család sem kerülhette el sorsát, 
Rosenbaum Ignác és �a Ausch-
witzból már nem térhettek vissza. 
Leszármazottaik ma Izraelben él-
nek. Egyik unokája, Rosenbaum 
Nándor (Menachen) már 1939-
ben elhagyta az országot. A holo-
kauszt 50. évfordulóján 1994-ben 
hazalátogatott Paksra, és beszé-
det mondott a könyvtár falán el-
helyezett emléktábla avatásakor. 
Mint mondta: „Földiek vagyunk, 
paksi születésűek, noha életutunk 
elkanyarodott egymástól. Gon-
dolják meg, ha nem kerül sor a 
vészkorszakra, minden bizony-
nyal földiek lennénk ma is, egy-
más mellett élnénk, ahogy éltünk 
nemzedékeken át... Az én csalá-
dom négy nemzedéken át élt Pak-
son, és a kultúra terjesztői voltak. 
Családi nyomdánk volt és könyv-
kereskedésünk, de ez sem volt szá-
munkra mentő körülmény”.

Forrás: 
Honismeret, 2000/2. (Acsády Gabri-
ella: A paksi zsidóság és a Rosenbaum 
nyomda). 
Kernné Magda Irén: Híres paksi előde-
ink, 2009. (Rosenbaum Ignác, 119. o.).

Dr. Hanol János

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Ha a földtörténet eseményeit egy naptá-
ri évbe sűrítenénk, akkor a negyedidőszaki 
események pár órába beleférnének. A Pak-
si Városi Múzeum állandó kiállításában, a 
Paksi Metszetben látható Paksi löszfal című 
tárlat nem csak a klíma ciklikus folyamata-
it mutatja be, hanem közelebb hozza a láto-
gatókhoz a pleisztocénben egykor élt óriási 
emlősállatok világát. A tudományos kutatá-
sok rávilágítottak, hogy a „mamutos jégkor-
szakok” nem egyedülálló jelenségek, hozzá-
tartoznak Földünk négy és fél milliárd éves 
történetéhez, kisebb szabályossággal visz-
szatértek az idők folyamán. A jégkorszakok 
fontos dokumentumai az éghajlatjelző ős-
maradványok. A mai élőlények közt vannak 
hideg és meleg éghajlatot kedvelő állatfajok, 
ami nem volt másképp a földtörténeti múlt-
ban sem. Ezek az ősmaradványok jól hasz-
nálhatóak a klíma, például az eljegesedések 
rekonstruálásához, ám minél jobban vissza-
megyünk az időben, ezek a bizonyítékok an-
nál bizonytalanabbak. A legutóbbi jégkor-
szak állatvilágában sok olyan emlősfajt ta-
lálunk, amelyek hatalmasra megnőttek. Ma 
is élnek a Földön nagy termetű állatok, de 
a jégkorban sokkal több ilyen faj élt. Csak 

hogy néhány példát említsünk: a barlangi 
oroszlán és a barlangi medve egyharmad-
dal volt nagyobb a ma élő barna medvénél 
és oroszlánnál, a mai afrikai szélesszájú orr-
szarvúra „rávert” volna a pleisztocénkori 
gyapjas orrszarvú. Ezt az állatvilágot nem 

véletlenül nevezik megafaunának. A leggya-
koribb meghatározás szerint azokat az állat-
fajokat soroljuk ide, amelyeknek testtöme-
ge meghaladja a 44 kg-ot. A pleisztocénben 
két speciális folyamat vezetett a megafaunák 
létrejöttéhez. Az egyik ok a pleisztocén hi-

deg éghajlata, ami nagy szerepet játszott 
a nagytestű emlős állatok kifejlődésében. 
A nagyobb testtömeggel rendelkező álla-
tok testfelülete kisebb a tömegükhöz viszo-
nyítva, ezáltal a hőleadásuk is kisebb lett. 
A testük hőháztartása javult, ami kifejezet-
ten előnyös volt zord klímához alkalmaz-
kodó fajoknak. A másik ok, ami a mega-
faunák kialakulásához vezetett, az a táplá-
lék jellegének megváltozása. A jégkor alatt 
a jégtakaró mérete növekedett, csökkent a 
vízkörforgásban résztvevő víz mennyisé-
ge, ezáltal szárazabbá vált az éghajlat. Ez a 
folyamat az erdős területek visszaszorulá-
sát és a füves területek növekedését ered-
ményezte. A fű korlátlan táplálékforrást je-
lentett a növényevőknek, ami óriási állatok 
kifejlődését idézte elő. Számos faj köszön-
heti létét a jégkorszaknak, ilyen például a 
rénszarvas, a jegesmedve vagy a gyapjas 
mamut. A környezeti változások azonban 
egyes fajok születését jelentették, míg má-
sok számára a halált hozták el. Egyes kuta-
tók a pleisztocén végén kezdődött fajpusz-
tulási hullámot a Föld történetének legna-
gyobb kihalási eseményeihez sorolják.         

Pekárikné Bakó Eszter

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Paksi Városi Múzeum
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Mozaik

Ki lesz Tolna megye, illetve Paks szépe?

Minőségi tartós élet

Ismét keresik Tolna megye és 
Paks szépét a Nemzetközi Miss 
Alpok Adria szépségverseny ke-
retében. Dr. Czárné Nagy Il-
dikó, a szervező Csillag Show-
tánc Egyesület vezetője elmond-
ta, hogy a Tolna megyei döntőt 

és Paks szépe választást márci-
us 11-én 18 órakor rendezik a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. Az esten fellép Burai 
Krisztián előadóművész, énekes, 
dalszerző, szövegíró, Ledneczky 
Virág énekes, Komáromi János 

költő, valamint a Csillag Show 
Dance Team táncosai. Az esten 
közreműködik az Atomerőmű 
SE NB I-es kosárlabdacsapa-
ta. A szépségverseny hivatalos 
ruhaszponzora: Juhász Szilvia 
Collection, Czakó Balázs Foto-

grá�a. Jegyek a rendezvényre a 
kulturális központban vásárol-
hatók 2500 forintért. Ahogy  a 
verseny ismertetőjében írják, az 
Alpok Adria Szépségversenyt 
1988-ban hívták életre Olasz-
országban. 2010-ben összekap-
csolták a megye szépe verseny-
nyel, és amennyiben igény van 
rá, az adott város nevéhez fűző-
dő szépségversennyel is. Így lét-
rehoztak egy nemzeti versenyt, 
ahol minden megye részt tud 
venni, képviseltetni magát egy 
résztvevővel az országos meg-
méretésen. Az országos döntő-
ből az első három helyezett jut 
tovább a Miss Alpe Adria Inter-
national döntőjébe. A megyei 
döntőkön minden versenyző 
megjelenik a színpadon olyan 
pólóban is, amin az általa képvi-
selt megye vagy település címe-
re látható, ekkor beszélget velük 
a műsorvezető. A megyei dön-
tők és az országos gála összessé-
gében több ezer néző előtt zajla-
nak, a rendezvényeket kiemelt 
�gyelem kíséri a sajtó részéről. 
Az elmúlt években rendre dobo-
gós helyezést értek el a magyar-
országi versenyzők a nemzetkö-
zi döntőn, illetve ötször került 
magyar lány fejére a korona.

-gyöngy-

Ahhoz, hogy jó alapokon jöjjön létre egy új 
élet, a viszonylagos oda�gyelés nem elég, 
ahogy a várandósság ideje alatt sem. Ma 
már sajnos nem mondható el, hogy a le-
endő édesanya és édesapa biztosan teljesen 
egészségesek, sokaknak ugyanis meghúzó-
dik valamilyen betegség a háttérben. Sokkal 
kevesebb az erdő, szennyezettebb a levegő, 
nagyon sok vegyszert használunk, és egy-
re több gyógyszert szedünk. Ennek az egyik 
következménye lehet, hogy csökken a test 
ellenálló képessége a környezeti hatásokkal 
szemben, az immunrendszer kevésbé tudja 
felvenni a harcot egy-egy betegséggel, vagy 
hosszabb lesz a felgyógyulási idő. Követ-
kezménye lehet ugyanakkor az is, hogy ké-
sik vagy nem sikerül a fogantatás, mondja 
Nagyné Szalai Melinda �toterapeuta, jóga-

oktató, dúla. – Azt szoktam minden párnak 
javasolni, hogy mielőtt gyermeket vállalná-
nak, tisztítsák meg a szervezetüket a mér-
gektől. Egy tudatosan felépített belső tisz-
tításról beszélek, szakember által személy-
re szabott felkészülésről. Ezt nem csak azért 
ajánlom, mert egészségesebbek lesznek a fe-
lek, hanem azért is, mert a kúra végére sok-
kal jobban fogják ismerni szervezetüket – 
emelte ki. Arról is beszélt, hogy tapasztala-
ta szerint a nők többsége nincsen tisztában 
azzal, hogyan működnek a külső és bel-
ső nemi szerveik, a menstruáció, hogy mi-
lyen jelei vannak a peteérésnek. Ezért érde-
mes minden nőnek már az első menstruá-
ciójától naptárt vezetni a ciklusáról, mert 
ebből később is sok minden kiderülhet, ha 
már konkrét nőgyógyászati problémával ke-

resik fel a szakorvosukat. Ma már ezt köny-
nyedén meg lehet tenni, akár egy letölthető 
applikáció segítségével – tanácsolta. Továb-
bá felhívta a �gyelmet, hogy érdemes arra is 
oda�gyelni, hogy milyen szerekkel tisztítják 
az otthonukat, ruháikat, milyen kozmetiku-
mokat használnak a testük ápolására, mert 
sok kicsi negatív hatás egy nagy egészet al-
kot, ami már befolyással lehet a szervezetük-
re. – Egy kis oda�gyeléssel, lépésről-lépésre 
bevezetett változtatásokkal a gyermekválla-
lásra tudatosan készülő párrá válnak a hoz-
zám fordulók, arról nem beszélve, hogy po-
zitív példát tudnak majd mutatni a gyerme-
keinek is – emelte ki. Hozzátette, hogy egy 
új élet nagy felelősséggel jár, ezért nem csak 
testileg, hanem lelkileg is fel kell készülni a 
gyermekvállalásra sok-sok beszélgetéssel.
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Az őszinél eredményesebb játékot vár 
a csapattól Csertői Aurél vezetőedző

Blatt Pálra emlékeztek a sporteseménnyel
Az egykori kiváló paksi futballistára, Blatt 
Pálra emlékeztek gyerekeknek szervezett 
teremlabdarúgó-tornával. A többek közt 
a Paksi SE-ben és az Atomerőmű SE-ben 
is nagyszerűen teljesítő védő kiváló rúgó-
technikával rendelkezett, aki remekül ol-
vasta a játékot. – Akár ellenfélként a pá-
lyán, akár játékostársként csak a legjobba-
kat tudom róla elmondani. Soha nem adta 
fel. Ha ezt a szellemiséget meg tudnánk 
tartani – és ennek a tornának ez a célja –, 

az sokat segítene a mai magyar labdarú-
gáson – emlékezett társára Hornyák Lász-
ló főszervező. – Büszkeséggel tölt el, hogy 
aput mindenki nagyon szerette, olyan em-
ber szeretnék lenni, mint amilyen ő volt – 
fogalmazott Blatt Adrienn, az egykori fut-
ballista lánya. A tornán ez alkalommal is 
hat csapat játszott egymással körmérkőzé-
ses rendszerben, egyszer tíz percig három 
a három ellen kiskapura klasszikus hálóőr 
nélkül. Az óvodáskorú gyermekek nagy el-

szántsággal vetették magukat a küzdelem-
be. A IV. Blatt Pál emléktornát végül a Tol-
na nyerte, az ASE Citrom és a Kalocsa előtt. 
A további sorrend: Szekszárd, Paksi FC, 
ASE Narancs. A legjobb Atomos játékos 
Ra�ael Bálint, a PFC legjobbja Merkl And-
rás, a gólkirály Nagy Ábel (ASE) és külön-
díjas Fábián Zsombor (Paksi FC). A torna 
válogatottja: Orosz Bence és László Martin 
(ASE), valamint Herman Roland (PFC). 

Faller G.

– Nagyon remélem, hogy mind a csapat, 
mind a szakmai stáb jó felkészülési idősza-
kot tudhat maga mögött, a feltételek adot-
tak voltak ehhez. Jó reményekkel indulunk 
neki ennek a szezonnak is, bízom a csapat-
ban – mondta Bognár Péter, a Paksi SE 
Labdarúgó Szakosztályának elnöke azon 
a sajtótájékoztatóval egybekötött szurkolói 
ankéton, amit a Paksi FC OTP Bank Ligá-
ban szereplő labdarúgócsapata tartott a ta-
vaszi szezonkezdet előtt. A találkozón szó 
volt a téli felkészülés alatt hazai és külföldi 
ellenfelekkel egyaránt játszott edzőmérkő-
zésekről, amelyek mérlege három győze-
lem, három döntetlen és két vereség, a két 
új igazolásról, az épülő stadionról és a gaz-
dasági háttérről. – Kétszer is tudtunk edző-
táborba menni, keményen dolgoztak a srá-

cok, a �zikai felkészülésre is komoly hang-
súlyt fektettünk. Kisebb-nagyobb sérülés 
azért akadályozta a munkánkat, de összes-
ségében meg tudtuk valósítani azt, amit el-
terveztünk. Az őszinél eredményesebb já-
tékot várok magunktól. Sok gólt kaptunk, 
ezért stabilitásban mindenképp előrébb 
kell lépnünk. Szeretünk futballozni, amit 
láthattak is a nézők, de most az életünkért 
küzdünk, ezért esetenként a látványt fél-
re kell majd tenni. A középmezőny elejére 
várom a csapatot, ehhez azonban kellenek 
a bravúrok is – összegzett Csertői Aurél, 
a Paksi FC vezetőedzője. – Komoly erősí-
tésnek tartom, hogy meghatározó játéko-
sainkkal, Kulcsár Dáviddal, Lenzsér Ben-
cével, Papp Kristó�al és Hahn Jánossal si-
került szerződést hosszabbítanunk. Ami 

még nagyon fontos, hogy a napokban a 
vezetőedzőnkkel is újabb kétéves szerző-
dést írunk alá – mondta el Haraszti Zsolt, 
a Paksi FC ügyvezetője. Fejes Andrást és 
Simon Andrást, a PFC két új igazolását is 
bemutatták a megjelenteknek. Előbbi a Vi-
deoton FC-től érkezett, és védő, utóbbi a 
Gyirmót FC-től jött, és csatár poszton be-
vethető. – A csapat kilencven százalékát 
ismerem, jó barátaim is játszanak itt, így 
zökkenőmentes volt a fogadtatásom. A fel-
készülés nehéz volt, az edzőmeccsek jól si-
kerültek, a csapat összeállt, így bizakodva 
várjuk a rajtot. Nincs senkinek sem bérelt 
helye a kezdő tizenegyben, nekem sem kí-
nálják tálcán a lehetőséget. Meg kell küz-
denem a csapatba kerülésért, de készen ál-
lok rá – fogalmazott Fejes András, a Paksi 
FC játékosa. Az összejövetelen természete-
sen nemcsak a sajtó munkatársai, hanem 
a drukkerek is kérdezhettek. A klubveze-
tők és  a játékosok a legjobb tudásuk sze-
rint válaszoltak, így a hivatalos részt köve-
tően rövid idő alatt kendőzetlen beszélge-
tés alakult ki a klubházban. A szurkolók 
természetesen reményeiknek is hangot ad-
tak. – Az első nyolc közé várom a társa-
ságot. Az új futballisták segítségével remé-
lem, játékban is előrébb lépük – hangsú-
lyozta Martincsek Tibor, a PFC szurkolója. 
A zöld-fehér gárda lapzártánkkal egy idő-
ben már Magyar Kupa mérkőzésen Újpes-
ten vendégszerepelt volna, de az összecsa-
pás a rossz időjárás miatt elmaradt. A baj-
nokság tavaszi szezonja a tervek szerint 
február 24-én szombaton 15.30-kor kez-
dődik, akkor a Diósgyőr látogat az Atom-
városba. 

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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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

Sport

Új hátvédet igazolt az Atomerőmű SE

Bronzérmes lett az ASE a Magyar Kupában
Nyolc csapat részvételével rendezték a Zsí-
ros Tibor Magyar Kupa fér� kosárlabda dön-
tőt Debrecenben. A paksi csapat négy légiós-
sal vágott neki a küzdelmeknek, az új igazo-
lás, Ricky Tarrant papírjai nem érkeztek meg 
időre. Az ASE a ZTE ellen játszotta első mér-
kőzését, akik ellen volt miért törleszteni, hi-
szen nem is olyan régen a kék-fehérek győz-
tesen távoztak a Gesztenyés útról. Végig szo-
ros, nagy küzdelemben, a végjátékban jobban 
összpontosítva 61:58-ra győzték le a zalaiakat 
Teo Čizmić tanítványai. Zalakerámia ZTE 
KK – Atomerőmű SE 58:61 (18-18, 18-17, 
12-13, 10-13). ASE: Hinds 19/6, Ruják 3/3, 
Barnies 5/3, Eilingsfeld 19/3, Gunn 6. Csere: 
Medve -, Ogunyemi 7, Garamvölgyi 2.
A következő ellenfél a Pécset búcsúzta-
tó Falco volt. A sárga-feketék ellen is lett 

volna miért törlesztenie az ASE-nak, de 
ez most nem jött össze. Az első félidőben 
még fej-fej mellett haladtak a csapatok, de 
a nagyszünet után – ötvenszázalékos trip-
la-mutatójuknak is köszönhetően – már a 
Falco akarata érvényesült. A negyedik ne-
gyed elején kétszámjegyűre nőtt a vasiak 
előnye, amire már sem ideje, sem energiá-
ja nem volt válaszolni a piros-kékeknek, és 
a Falco végül biztosan nyerte a mérkőzést. 
Falco – Vulcano Energia KC – ASE 81:64 
(20-21, 14-11, 25-18, 22-14). ASE: Hinds 
17/6, Ruják 13/9, Barnies -, Eilingsfeld 6, 
Guinn 20/6. Csere: Ogunyemi 8, Medve -, 
Garamvölgyi -, Gulyás -.
A harmadik helyért Braniszlav Dzunics csa-
pata, az Alba Fehérvár következett. A kék-fe-
héreknél Lóránt, a paksi csapatból Barnies 

nem lépett pályára, ezért Garamvölgyi 
és Gulyás is több játéklehetőséghez ju-
tott. Három negyed után még egyenlő volt 
az állás, aztán az utolsó tíz percben állva 
hagyta ellenfelét az Atom, és végül maga-
biztos győzelmet aratott. Atomerőmű SE – 
Alba Fehérvár 67:53 (17-18, 14-12, 16-17, 
20-6). ASE: Ruják 2, Hinds 9/3, Oguyemi 
6, Guinn 21/15, Eilingsfeld 17/3. Cserék: 
Gulyás 3/3, Medve 6/6, Pajor -, Garamvöl-
gyi 3/3
– Nem könnyűek ezek a meccsek, két csa-
lódott csapat mérkőzésén általában az nyer, 
aki hamarabb elfelejti, hogy az előző napon 
kikapott. Ez most nekünk sikerült – mond-
ta a bronzmérkőzés után Teo Čizmić, az 
Atomerőmű SE vezetőedzője.

-joko-

Miután közös megegyezéssel tá-
vozott az ASE fér� kosárlabda-
csapatától Seth Allen, új hátvéd 
keresésébe kezdett a szakmai 
stáb. A választás Ricky Tarrantra 
esett, aki a francia másodosz-
tályban szereplő Poitiers együt-
tesétől igazolt a Gesztenyés útra. 
Tarrant az USA Alabama államá-
ban, Pleasant Grove-ban szüle-

tett 1993. augusztus 7-én, 188 cm 
magas és 83 kilogramm. Egye-
temi évei alatt a Tulane, az Ala-
bama és a Memphis csapataiban 
játszott. Pro�ként először a ve-
nezuelai Gigantes-ban, valamint 
a kanadai KW Titans-ban ko-
sarazott a 2016/2017-es szezon-
ban. Ezután tette át székhelyét 
Európába, a 2017/2018-as baj-

noki idényt a Poitiers Basket 86-
ban kezdte, most pedig az ASE-
hoz igazolt. Francia csapatában 
18 mérkőzést játszott, ez idő alatt 
átlagban 27 percet töltött a pá-
lyán, 13,1 pontot szerzett, 2,8 le-
pattanót szedett és 4,1 gólpasszt 
adott. A debreceni Magyar Kupa 
döntőn adminisztratív okok mi-
att nem lépett pályára, amiről az 
ase.hu honlapon a következőket 
írták: „Az ügynöke nem viselke-
dett túl professzionálisan, nem 
intézte el időben a játékengedély 
kiadásához szükséges »Letter of 
Clearance« megszerzését, ezzel 
pedig elég kellemetlen helyzetbe 
hozta a csapatot. Ahhoz hogy a 
kupában pályára léphessen, feb-
ruár 14-én délig kellett volna be-
nyújtani a papírokat a szövet-
ségbe, ami az említett okok mi-
att nem valósult meg. Annak 
ellenére sem, hogy a klub részé-
ről minden időben, már 12-én 
este készen állt, azóta az ügynök-

re vártunk, pedig őt és a magyar 
partnerügynökségét is folyama-
tosan kerestük és sürgettük ezzel 
kapcsolatban.” 
– Jó formában érkezett hozzánk, 
nagy kár, hogy nem léphetett 
pályára a kupameccsen. Ricky 
remekül védekezik és igazi csa-
patjátékos. Emellett távolról is 
életveszélyes, extrát tud hoz-
ni a triplavonal mögül. Úgy ér-
zem, hogy sokat tud majd segí-
teni nekünk támadásban és vé-
dekezésben is, ráadásul a gyors 
indításokban is szeret tevéke-
nyen részt venni. Hiszem, hogy 
passzol a csapatunkba, de alap-
vetően fontos kérdés lesz, hogy 
milyen gyorsan tud beilleszked-
ni a csapatba – mondta az új já-
tékosról Teo Čizmić vezetőedző.
A hátvédet először március har-
madikán, a Szolnok elleni hazai 
mérkőzésen láthatják „élesben” 
a szurkolók.    

Kovács József

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Rekordszámú nevező, 730 utánpótlás sportoló 
vett részt február második hétvégéjén Pakson 
a kajak-kenu Héraklész � zikai felmérőn. Ele-
inte Győrben rendezték a nagy múltú bajnok-
ságot, de a résztvevők növekvő létszáma miatt 
egy idő után kezelhetetlenné vált a lebonyo-
lítás. Ezért négy évvel ezelőtt három terület-

re osztották az országot, Győr, Tiszaújváros és 
Paks lett a házigazda. Az Atomerőmű SE és a 
Magyar Kajak-Kenu Szövetség szervezésében 
rendezett eseményen 30 egyesület 8-18 éves 
sportolói vettek részt, a piros-kék színeket 51 
versenyző képviselte. A futóversenyeket a 8-12 
éveseknek a II. Rákóczi iskola körül, míg a 13-

18 éveseknek az ASE pályán kellett teljesíte-
ni, a fekve nyomásra, lábemelésre és húzódz-
kodásra az iskola tornatermében került sor. 
A helyi kenusok közül többen is felállhattak 
a dobogóra, a 2005-ös születésű Juhász István 
az első helyen végzett, minden versenyszámot 
megnyert. A 11 éves Pálfalvi Viktor ezüstér-
met nyert, a 18 éves Klenk Botond, a 10 esz-
tendős Fillér Fábió és a 9 éves Vajna Lóránt a 
dobogó harmadik fokára állhatott fel. – A tél 
monotóniáját próbáljuk megtörni ezzel a ver-
sennyel, a felkészülés eredményességét tud-
ják lemérni a gyerekek, láthatják, hogy hol 
tartanak. Erre a megmérettetésre külön nem 
időzítettünk formát, terhelésből jöttek a ver-
senyzőink, lendületből kellett teljesíteniük. A 
picik azért kaptak előtte egy kis pihenőt, mert 
ők véresen komolyan veszik ezt, sokan meg is 
döntötték a saját csúcsukat. Más az, ha nem 
az állandó társakkal versenyeznek, hanem 
más városokból, klubokból érkező ellenfelek 
között kell bizonyítani, ezért más a motivá-
ció. Még pár hét, és március elején a serdülők 
és az i� k vízre teszik a hajókat – mondta el a 
Paksi Hírnöknek Bedecs Ferenc szakosztály-
vezető.                                                                        -joko-

Töretlen az ASE ját-
szóházának sikere

Sport

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Rekordszámú sportoló a fi zikai felmérőn

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

Fotó: Molnár Gyula

Sok gyermek és szülő, remek 
szervezés – így jellemezhető rö-
viden a farsangi játszóház, amit 
minden évben megrendez az 
Atomerőmű SE Szabadidősport 
Szakosztálya. Az idei programon 
többek közt trambulinon és lég-
várakon ugrálhattak, kisautókkal 
száguldozhattak, kosárlabdázhat-
tak, focizhattak, � oorballozhattak 
a gyerekek, pihenésképpen pe-
dig festhettek, rajzolhattak, álar-
cokat készíthettek, fajátékokkal 
játszhattak, vagy éppen kutyuso-
kat simogathattak, de az arcfestés 

is népszerű volt. – A játszóház eb-
ben a formában kiválóan műkö-
dik, szeretik a gyerekek. Ami jól 
bevált, azon nem szívesen változ-
tatunk, kisebb módosításokkal 
azonban folyamatosan próbáljuk 
színesíteni a kínálatot – mondta 
Sánta István, az Atomerőmű SE 
Szabadidősport Szakosztályának 
vezetője. A következő játszóház 
március 24-én szombaton lesz, 
a programot a húsvét jegyében 
tartják a Gesztenyés úti sport-
csarnokban.                            

-efgé-
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GÖRÖG
BETŰ

TÓKIÓ
RÉGI NEVE

A GALAMB
ROKONA

SZAMARAS
PRÓFÉTA

SÁRGARIGÓ

BOKA EL-
LENFELE
RITENUTÓ
RÖVIDEN

ZÉRÓ

ÉDES ...
REGÉNY

FÉRFINÉV

ALSÓJÁRA
ROMÁN
NEVE

DUNÁN-
TÚLI
FOLYÓ

FÉRFINÉV

ELSŐ-
RENDŰ

BECÉZETT
FÉRFINÉV

ESZMÉNYI

HASONLÓ

RENAULT
TÍPUS

KAPASZ-
KODÓ
ELLEN-
ÉRTÉK

... BRYANT
SZÍNÉSZNŐ

KÁRTYALAP

EME

KÖNYV-
KIADÓ

...-LOM

ÉNEKES
(PÉTER)

MÉG
LEJJEBB
OLASZ

FÉRFINÉV

FÉRFINÉV

KÜZDŐ-
TÉR

NYITVA
ANGOLUL

YOKO ...

NŐI NÉV

SAJTFÉLE

MŰNYELV

HITEGET

CSERÉP-
EDÉNY

LOCS-...

TETEJÉRE

VÉS

BALZSAM

OLASZ
SPORTJEL

PITYEREGNÖVÉNY-
TÁMASZ

SZŐLŐ
FAJTA

IJESZT

MEGBÍZOTT
RÖVIDEN

DÉLUTÁN
RÖVIDEN
... FIA
FILMCÍM

KÉPERNYŐ

SÉMI NÉP

NEWTON

MACSKA-
FAROK!

SEPRŰ-
VIRÁG
MARÓ

FOLYADÉK

SZÁMÍTÓ-
GÉP MÁRKA

... JOSÉ

SPION
MÉTER

ÉTEL-
ÍZESÍTŐ

KOSICE

... CART

LADY ...
ÉNEKESNŐ

LÁTTAM

KÖTŐ-
SZÓ

HULLÁM-
TÖRŐ GÁT

PÁLYA

RÓMAI 1

FORGÓ-
RÉSZ!
MORZE
HANG

... SZÓFIA

GRAMM

SULFUR

NÉMET
HELYESLÉS

Y

1

2

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

Megfejtésével  egy ötezer forint 
értékű  utazási utalványt nyer-
het a Ritália Travel felajánlá-
sában.

A megfejtés a nyereményt felajánló utazási iroda 
szlogenje.
A megfejtéseket március 2-ig várjuk a 7030 Paks, 
Dózsa György út 51-53. címre, vagy e-mail-ben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Turiné Nikl Melinda.
Gratulálunk!

*Akár 75€/fő First Minute kedvezmény (HUN NAH és HUN FAX csomagajánlatokra) + 25 €/fő kedvezmény 
a Neckermann saját márkás szállodáira egyes 2018 nyári Neckermann repülős csomagajánlatokra 
2018.02.28-ig történő új szerződéskötés esetén. Árfolyamakció 2018.02.10-től visszavonásig a 2018 
nyári ajánlatokra. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt szállást és ellátást, a repülőjegy árát, a repülőtéri 
illetéket és a transzfert. Ezen felül �zetendő a biztosítás. A fenti forint árak 1 EUR=312,90 Ft árfolyam 
esetén érvényesek. Árainkat Euróban garantáljuk. A szerződésben a részvételi díj forintösszege a 
Neckermann érvényes Euró árfolyam akciója vagy a K&H Bank foglalás napján érvényes EUR/HUF 
valutaeladási árfolyamának alkalmazásával kerül meghatározásra. Foglalás a szabad helyek függ-
vényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további részletek az irodákban. (N-U-R Necker-
mann-utazás Szolgáltató Kft., eng.sz.: R00801/1999/1999.), Ritalia Travel Utazási Iroda eng.sz.: U-001312.)

RITALIA TRAVEL UTAZÁSI IRODA
7030 Paks, Villany u. 2. (a piactérnél) •  Tel: (30)566-9229  
info@ritaliatravel.hu • WWW.RITALIATRAVEL.HU

COSTA BRAVA - HOTEL GRAN GARBI f
1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.06.23.

660,- € (206.514 Ft)/fő ártól1

COSTA DEL SOL - SMARTLINE LOS JAZMINES d

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, reggelivel. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.07.14.

798,- € (249.694 Ft)/fő ártól1

MALLORCA - SMARTLINE ANBA ROMANÍ  f

1 hét repülővel, 3 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.06.27.

781,- € (244.375 Ft)/fő ártól1

AKÁR 

100/FŐ
KEDVEZMÉNY!*

SPANYOLORSZÁG ÖNRE VÁR!

Fotó: Babai István


