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 Közélet

Intézményvezetői pályázatról 
is döntött a testület

Kitüntetésekről, az energetikai 
pályázat kiírásáról, és pályáza-
ti önerőről is döntött  április 18-i 
ülésén  a képviselő-testület.
A város vezetése kikérte a kör-
nyezet- és természetvédelemért 
felelős szervek és hatóságok 
szakvéleményét, ezért nem készí-
tett környezeti hatásvizsgálatot a 
Pollack Mihály utcától északra 
tervezett lakótelep, a tehermen-
tesítő út, az elektromosbusz-ga-
rázs, valamint az ideiglenes jel-
leggel épített szállások, az idősek 
otthona és a városi sportcsarnok 
témákkal kapcsolatos település-
rendezési eszközök módosításá-
nak eljárása kapcsán.
Lakossági kérelem nyomán szü-
letett döntés arról, hogy a kére-
lem által érintett területek bel-
területbe vonása kapcsán ezzel 
szinkronban módosítják a belte-
rületi határvonalat is. Ez – mint 
Szabó Péter polgármester ki-
emelte – az önkormányzat érde-
keit is szolgálja, mert például a 
csámpai közösségi ház felújításá-
nál, pályázati források igénybe-
vételénél fontos a megfelelő be-
sorolás.
Egy önkormányzati tulajdonú 
telek rendezési tervnek megfele-
lő kialakításáról is tárgyalt a tes-
tület. Erre a polgármester indok-
lása szerint azért van szükség, 
hogy megteremtsék a feltétele-
ket egy városi sportcsarnok lé-
tesítéséhez, aminek építtetője az 

Atomerőmű Sportegyesület lesz.
Az ülésen elfogadták a 2018. évi 
közbeszerzési tervet, és határoz-
tak arról, hogy megszüntetik az 
önkormányzat tulajdonrészét az 
Alapítványi Iskolák Dél-dunán-
túli Regionális Szakképzés Szer-
vezési Társulása Nonpro�t K�.-
ben. Paksnak 200 ezer forint 
értékű, 9 százalékos tulajdoni há-
nyada volt, ami azért vált okafo-
gyottá, mert az I. István Szakkép-
ző Iskola működtetője már nem 
az önkormányzat.
Módosították a szekszárdi tan-
kerületi központtal 2017 január-
jában kötött szerződést, amellyel 
ingyenes vagyonkezelésbe adta a 
város az iskolákat. Erre azért ke-
rült sor, mert a Pécsi Püspök-
ség jelezte, hogy bérbe venné a 
Paksi Bezerédj Általános Isko-
la használaton kívüli Anna utcai 
épületét. Szabó Péter elmondta, 
hogy az önkormányzatnak van-
nak ugyan tervei a hasznosításra, 
de évek óta üresen áll az épület. 
A püspökség átmenetileg bérbe 
venné az épületet, és a gimnázi-
umi osztályokat helyezné el ott, 
amíg a Balogh Antal Katolikus 
Iskolát érintő nagyszabású felújí-
tás zajlik.
Négy és fél millió forint pályá-
zati önerőt biztosít az önkor-
mányzat a Buzánszky Jenő Ovi-
Sportpálya programban való 
részvételhez. Egy 6×12 méteres 
műfüves pályát szeretnének ki-

alakítani TAO-támogatásból a 
Paksi Benedek Elek Óvoda Kis-
hegyi úti tagóvodájában. Az eh-
hez szükséges 30% önerőről dön-
tött most a testület.
A Paksi Városi Múzeum igazga-
tójának kinevezése július 31-én 
lejár, így a jogszabályok szerint 
nyilvános pályázat kiírásáról 
döntöttek. A beérkezett pályá-
zatok elbírálását júniusra üte-
mezték. Lejárt a Paksi Pákolitz 
István Városi Könyvtár igazga-
tójának mandátuma. A poszt-
ra egyetlen pályázat érkezett, 
mégpedig a jelenlegi vezetőtől, 
amelyet megismerve a képvi-
selő-testület úgy döntött, hogy 
újabb öt évre Pumerscheinné 
Bedekovity Zórát bízza meg az 
intézmény vezetésével.
Néhány technikai módosítást 
hajtott végre a képviselő-testü-
let az iparosított, valamint a ha-
gyományos technológiával épült 
lakások energetikai felújításának 
támogatását célzó pályázat ki-
írásában. Szabó Péter azt mond-
ta, népszerű a pályázat, egyértel-
mű a nyoma a paksi lakótelepen 
annak, hogy évek óta támogatja 
az önkormányzat az energetikai 
felújítást. A rendeletet az elmúlt 
évek tapasztalatai alapján módo-
sították, hogy gördülékenyebb, 
zökkenőmentesebb legyen a pá-
lyázat és az elszámolás. Idén 50-
50 millió forintos keret szolgál az 
energetikai felújítások támogatá-
sára.
Annak érdekében, hogy a város-
fejlesztéssel, -tervezéssel össze-
függő feladatokat hatékonyabban 
tudják ellátni, a polgármesteri tit-
kársághoz kerül az ezzel a terü-
lettel foglalkozó csoport. Szabó 
Péter azt mondta, ez nem jelent 
létszámemelkedést, csak átcso-
portosítást, amihez a szükséges 
döntést meghozta a testület.
Levették a napirendről a kom-
munikációs szabályzatra, és a 
Protheus Holding Zrt. javadalma-

zási szabályzatának módosítására 
vonatkozó előterjesztést. Ezekről 
később döntenek. Hatályon kívül 
helyezték a választási kampány 
kapcsán elhelyezhető plakátok, 
hirdetmények elhelyezéséről szó-
ló önkormányzati rendelet. Dr. 
Blazsek Balázs főjegyző indoko-
lásul azt mondta, hogy másfél év 
múlva lesz a következő választás, 
addigra a Kúria állásfoglalásának 
megfelelő szabályzatot alkotnak, 
ahelyett, hogy a meglévőt módo-
sítanák több ponton.
A városvezetés megalkotta az ön-
kormányzat által részben vagy 
egészben tulajdonolt gazdasági 
társaságok tevékenységének érté-
kelésére vonatkozó szabályzatát. 
Eszerint a vezető tisztségviselők, 
felügyelő bizottsági tagok határo-
zott időre szóló kinevezésének le-
járta előtt 90 nappal értékeli a kép-
viselő-testület az érintett társaság 
munkáját, valamint 60 nappal a 
megbizatásuk lejárta előtt nem le-
het meghosszabbítani a kinevezé-
süket. 
Zárt ülésen véleményezte a gré-
mium az állami fenntartású 
köznevelési intézmények intéz-
ményvezetői pályázatait. A Pak-
si II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola esetében Antóni József 
Jánosné, a Paksi Vak Bottyán 
Gimnáziumnál Csajági Sán-
dor, a Tolna Megyei Pedagógi-
ai Szakszolgálat esetében Király 
Gabriella pályázatát támogatja a 
testület.
A Paks Város Sportjáért kitün-
tetést kétévente adják át a ma-
gyar sport napján. Az idei díjazott 
Vábró József. A Gyermekeinkért 
díjat a kimagasló munkát vég-
ző pedagógusok elismerésére ala-
pította a város és évente adják át. 
Idén hat javaslat érkezett, a kép-
viselő-testület Takács Tiborné és 
Gosztola Erzsébet mellett tette le 
a voksát. A kitüntetést a városi pe-
dagógusnapon vehetik át a díja-
zottak.                               Vida Tünde
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– A változatosság adja a mun-
kám szépségét, sava-borsát, hogy 
amikor reggel bemegyek, még 
nem tudom, mi vár rám aznap. 
Nincs két egyforma ügy, ese-
mény, ezért nagy szükség van 
kreativitásra, ami nem enge-
di a kiégést. Szerencsésnek ér-
zem magam, hogy minden nap 
örömömet lelem a munkámban. 
Megtaláltam a nekem való hiva-
tást, amiben sikeres is tudok len-
ni, ezért tudom hosszú távon csi-
nálni – mondta dr. Péger János 
rendőr alezredes, miután átvet-
te a Paks Közbiztonságáért ki-
tüntetést Szabó Péter polgármes-
tertől. Ahogy a méltatásban el-
hangzott, a Rendőrtiszti Főiskola 
után, 1999. július 1-jén szerelt fel 
a Paksi Rendőrkapitányság ál-
lományába nyomozóként. 2004 
decemberétől 2006 februárjáig a 
főkapitányság felderítőosztályá-
nak kiemelt főnyomozója volt, 
majd a Paksi Rendőrkapitány-

ságon a vizsgálati alosztályt ve-
zette. 2007 októberétől bűnügyi 
osztályvezetőként dolgozik, 2010 
februárjától pedig kapitányság-
vezető-helyettes is. Munka mel-
lett szerzett jogi diplomát, kiváló 
eredménnyel. A bűnügyi osztály 
vezetőjeként felügyeli, szervezi 
és irányítja a paksi járás bűnügyi 
tevékenységét nagyfokú szak-
mai alázattal, mély hivatástudat-

tal, megyei összehasonlításban is 
példaértékű eredményességgel. 
A feladatait folyamatosan ma-
gas színvonalon végzi, és ezt vár-
ja el a beosztottjaitól is. – Nagyon 
stabil a Paksi Rendőrkapitányság 
állománya, kiváló kollégák dol-
goznak itt. Az eredmények csak 
akkor jönnek, ha egy csapat egy-
ségesen működik, ami a bűnügyi 
osztályon így van. Mindenkinek 

lehet olyan ötlete egy-egy nyo-
mozati eset, feladat kapcsán, ami 
sikert hoz. A bűnügyi területen 
ez a fajta kreativitás és az egyéni 
jó teljesítmény visz előre – emel-
te ki dr. Péger János, aki arról is 
beszélt újságírói kérdésre, hogy 
nem gyermekkori álom volt szá-
mára a rendőri pálya, de amikor 
rátalált, azonnal érezte, hogy jó 
döntést hozott, és ez az eltelt évek 
alatt mit sem változott. – Nagyon 
kedves a szívemnek ez a kitünte-
tés, mert paksiként paksi városi 
díjban részesülni mindig külön-
leges. Ezt a helyi közösségtől kap-
tam, én ide tartozom, mindig itt 
éltem és itt dolgozom – hangsú-
lyozta dr. Péger János. – Sokszor 
hallani, hogy Paks egy élhető vá-
ros, a béke szigete. Sokat dolgo-
zunk ennek érdekében, és azon 
leszünk, hogy ez minden körül-
mények között így maradjon – 
tette még hozzá a kitüntetett. 

Kohl Gyöngyi

– A Föld napja kapcsán arra ké-
szültünk, hogy a gyerekek el-
ültetnek egy-egy virágpalán-
tát, aztán mindenkinek magá-
nak kell gondoznia a sajátját, és 
arról is beszélgettünk, hogy mi-
ről szól a zöld szíves igazolvány, 
amit megkapnak. Amikor elin-
dultunk az udvarra, az egyik kis-
lány azt mondta: Ilike néni, ha 

egyszer anyuka leszek, mind-
ezt megtanítom a kicsi babám-
nak. Ennél szebb visszajelzést 
nem is kaphatunk egy gyermek-
től – mondta Jantnerné Oláh Ilo-
na, a Paksi Benedek Elek Óvoda 
Hétszínvirág tagóvodájának ve-
zetője. Nevelőközösségük mun-
káját Környezetünkért kitünte-
téssel ismerte el a város, amit ün-

nepélyes keretek között vettek 
át Szabó Péter polgármestertől. 
Ebben az óvodában a környeze-
ti nevelést fókuszba állító prog-
ram mentén dolgoznak, és tevé-
kenységüket folyamatosan gaz-
dagítják a gyerekeknek élményt 
nyújtó elemekkel, hiszen így él-
vezetes számukra az ismeretek 
elsajátítása. Az eltelt évek alatt 
sok száz óvodás lelkében ültet-
ték el a természet szeretetét, tisz-
teletét, rajtuk keresztül pedig a 
szülőkhöz és a tágabb családhoz 
is eljuttatták a környezettudatos 
gondolkodásmódot. Az elisme-
rés mögött több évtizedes mun-
ka áll a nevelőtestület és az óvo-
da valamennyi dolgozója részéről 
– emelte ki Jantnerné Oláh Ilo-
na, hozzátéve, nagy öröm, hogy 
van elhivatott szakember-után-
pótlás, �atal kollégáik közül ket-
ten itt voltak ovisok. Ez a díj nem 
csupán a munkánk elismerése, 
hanem kötelez bennünket arra, 
hogy méltóak maradjunk rá – tet-

te még hozzá. Időről időre érke-
zik tehát új szakember a csapat-
ba, és vannak, akiknek a búcsú 
ideje érkezik el. Burai Istvánné, 
aki harmincnyolc esztendőn át 
munkálkodott az intézményben, 
nemsokára nyugállományba vo-
nul. – Amikor idejöttem, kilenc 
csoport volt, most öt, kívül-be-
lül megszépült az épület, 1999-
ben pedig megalkottuk a kör-
nyezeti nevelési programunkat. 
Arra tanítjuk a gyerekeket, hogy 
érezzék jól magukat az élő kör-
nyezetben, vigyázzanak rá, te-
gyenek azért, hogy ez a Föld él-
hető maradjon – összegzett. A 
Hétszínvirág tagóvoda koráb-
ban már elnyerte a Madárbarát 
Óvoda, a Zöld Óvoda és Az Év 
Zöldszíves Óvodája címet, 2017 
decemberében pedig a Vidék-
fejlesztési Minisztériumtól és az 
Emberi Erőforrások Miniszté-
riumától az Örökös Zöld Óvo-
da címet. 

Kohl Gy.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Városi kitüntetést kapott Péger János
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Négy pályázatot írt ki a képvi-
selő-testület humánpolitikai bi-
zottsága. Ebből három bejegy-
zett alapítványoknak, közala-
pítványoknak, egyesületeknek, 
társadalmi szervezeteknek szól. 
Az egyikkel kulturális alkotások, 
események létrehozását, illetve a 
város kulturális értékeinek, ha-
gyományainak megőrzését, fej-
lesztését szolgáló tevékenysége-
ket támogatnak. 
A másik pályázattal a grémium 
az egészségügyi, szociális terüle-
ten végzett tevékenységet támo-
gatja: többek között a folyamatos 
és sürgősségi betegellátás szín-
vonalának és hozzáférhetőségé-
nek javítását, a szenvedélybeteg-
ségek megelőzését, valamint a 
lakosság szociális és gyermekjó-
léti alapellátási, szakellátási szín-
vonalának javítását. 
A harmadik pályázattal az esély-
egyenlőség megteremtését szol-
gáló programokat támogatnak, 

például diák- és szabadidősport 
rendezvények, hátrányos hely-
zetűek és/vagy fogyatékosok, il-
letve gyermekek és �atalok aktív 
részvételével zajló események 
megvalósítását, valamint biz-
tonságos (káros szenvedélyektől 
mentes, a korosztályi sajátossá-
gokat �gyelembevevő) szórako-
zást nyújtó programok szerve-
zését.
Péterné Iker Ivett sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy a három pá-
lyázatra összesen 16,5 millió fo-
rint a keretösszeg, ebből a kul-
turális és az esélyegyenlőségi 
pályázat esetében 7-7, az egész-
ségügyi, szociális pályázat ese-
tében pedig 2,5 millió forint. A 
humánpolitikai osztály vezetője 
felhívta a �gyelmet, hogy a pá-
lyázók minden szükséges mel-
lékletet csatoljanak, illetve a bo-
rítékra írják rá az adott pályázat 
azonosítóját, utóbbiak a pályá-
zati kiírásokban szerepelnek. 

Mindhárom pályázat esetében 
2018. május 11. 12 óra a beérke-
zés határideje. A részletes pályá-
zati kiírások további fontos in-
formációkkal, valamint a pályá-
zati adatlapok megtalálhatók a 
www.paks.hu honlapon, ahon-
nan le is tölthetők. 
A grémium a �atal szakképzett 
pályakezdők Pakson történő le-
telepedését támogató pályázatát 
is kiírta. Az egyszeri, pénzinté-
zet útján felhasználható, vissza 
nem térítendő helyi támogatás 
lakás, családi ház vagy építési te-
lek vásárlására, vagy lakás, csa-
ládi ház építésére szól. Azok pá-
lyázhatnak, akik még nem töl-
tötték be a 40. életévüket, és 
munkahelyük jelenleg Pakson 
van. A bizottság a bírálat során 
előnyben részesítheti azokat a 
pályázókat, akik első saját tulaj-
donú ingatlant vásárolnak vagy 
építenek. A pályázatok beadá-
sának határideje személyesen 

2018. május 11. 12 óra, postán 
2018. május 11-i postabélyegző. 
A pályázatokat a bizottság legké-
sőbb 2018. június 30-ig elbírálja 
és a bírálatot követő 5 munkana-
pon belül minden pályázót írás-
ban értesít. A pályázati kiírás, 
további fontos információk- 
kal, valamint a pályázati adatlap 
a város honlapján elérhető. 
Péterné Iker Ivett úgy tájékoz-
tatott, hogy a pályázati keretet 
jelentős mértékben megemel-
ték, így ez jelenleg 22 millió fo-
rint. Újságírói kérdésre azt is el-
mondta, hogy az első három pá-
lyázat esetében a korábbi évek 
tapasztalata az, hogy a tavaszi 
kiíráskor nem merült ki a keret, 
ha ez idén is így lesz, akkor az 
eddigieknek megfelelően ősszel 
ismét kiírja a bizottság ezeket a 
pályázatokat. Hozzátette, hogy a 
letelepedési pályázat is népsze-
rű, ezért is emelték meg a pályá-
zati keretet.                          Kohl Gy.

Kiírta a környezet- és termé-
szetvédelmi feladatok, projektek 
megvalósítását támogató pályá-
zatát Paks Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének Gazdasá-
gi Bizottsága. Az idei keretösszeg 
másfél millió forint. A városban 
működő bejegyzett alapítványok, 

közalapítványok, egyesületek és 
társadalmi szervezetek 2018. má-
jus 11-én 12 óráig adhatják be pá-
lyázataikat személyesen a hatósági 
osztály műszaki hatósági csoport-
jához, vagy postai úton a Paksi 
Polgármesteri Hivatal 7030 Paks, 
Dózsa György út 55-61. címre. A 

szükséges dokumentumok sze-
mélyesen a paksi polgármesteri 
hivatalban átvehetők, vagy elérhe-
tők, letölthetők a paks.hu holnap-
ról. A pályázatokat tartalmazó bo-
rítékon fel kell tüntetni a „GB pá-
lyázat 2018” feliratot.

-wph-

Gépész műszaki rajzo-
ló és szerkesztő kollé-
gát keresünk, SolidEdge 
műszaki rajzok készíté-
sére.
Feltétel: gépész-techni-
kusi vagy gépészmérnö-
ki végzettség.
Előny a paksi vagy Paks-
környéki lakhely.
allas@robolution.eu
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Százmillió forint a támogatási keret

Az illegális szemétlerakás ellen küzdenek

Építési törmelék, műanyag palackok, rot-
hadó ételmaradék. Egy a közös a három 
felsorolt dologban: mindegyikből talál-
tak már kisebb-nagyobb illegális lerakatot 
Paks zöldövezetében, de nem ritka, hogy 
wc csészét vagy rozsdásodó hűtőszekrényt 
„felejtenek” az erdő szélén. Hogy hogyan 
kerülhetett oda, vagy ki vihette ki a termé-
szetbe, azt nem lehet tudni, annyi viszont 
biztos, hogy ott nem maradhat. A Pakson 
dolgozó mezőőrök és más, környezettu-
datossággal foglalkozó szervezetek folya-
matosan küzdenek a szeméttel. Munká-
jukra néha a szélmalomharc jellemző: ha 

felszámolnak egy lerakót, másik „terem” 
helyette. – A szemetelőket nem tartom 
normálisnak, mert rend a lelke minden-
nek – nyilatkozta lapunknak indulatosan 
egy paksi lakos, amikor az illegális sze-
métlerakásról kérdeztük a helyi hulladék-
udvarban. Ide is hozhatnák a szükségtelen 
holmikat, mert itt mindennek megvan a 
maga helye, ráadásul egy bizonyos meny-
nyiségig ingyenes a lerakás. Ehelyett né-
melyek mégis a természetet választják – 
mondta. Az Ökocsiga Közhasznú Egyesü-
let a legutóbbi szemétszedésen is – ahova 
velük tartottunk – talált „érdekességeket”. 
– Nagyon sok esetben évtizedes szemét-
re bukkanunk, például gyerekkoromban 
láttam utoljára olyan tejes zacskókat, ami-
lyeneket az egyik alkalommal összegyűj-
töttünk, vagy olyan régi öblítős dobozo-
kat. Ezek teljesen úgy néznek ki, mintha 
újak lennének, tehát tíz, húsz, harminc év 
múltán sem tapasztalható rajtuk semmi-
lyen bomlás – fogalmazott Sáfrány Szil-
via, az egyesület tagja. Nemcsak a látványt 
rontja, hanem súlyosan károsítja is a kör-
nyezetet az illegálisan lerakott szemét. Aki 
kidobja ezeket a város határában, valószí-

nűleg egy cseppet sem számol a kockáza-
tokkal. A mezőőrök szerint csak néhány 
perc az egész, a kocsi leparkol, a csomag-
tartó kinyílik, a zsákok pedig az erdő szé-
lén „landolnak”. Tetten érni pedig szinte 
sosem sikerül a „rossz�úkat”, pedig a fel-
derítés folyamatos. Pakson a lovas polgár-
őrök is rendszeresen járják a környező er-
dőket. Hesz Jánost is elkísértük egy kisebb 
„őrjáratra”. Ezúttal nem találtunk illegális 
szemétlerakót, ami nem jelenti azt, hogy 
nincs, lehet, hogy az ellenőrző körúttal 
egy időben „valakik” éppen máshol „hoz-
tak létre” ilyet. Ez persze nem marad ész-
revétlenül...                           Lovász Krisztián

Idén is 50-50 millió forin-
tot biztosít Paks Város Ön-
kormányzata a hagyományos 
és a panelépületek felújításá-
ra. Könnyítettek az adminiszt-
ráción, pontosították a befoga-
dás és elszámolás rendjét, hogy 
még könnyebben elérhetővé te-

gyék az energiamegtakarítást 
célzó fejlesztések támogatására 
biztosított forrás elérését. 
Szabó Péter polgármester emlé-
keztetett rá, hogy Pakson több 
mint tízéves múltra tekint visz-
sza a panelépületek felújításá-
nak önkormányzati támogatása, 

amihez rövid időn belül társult a 
hagyományos épületek hasonló 
célú rekonstrukciójának segíté-
se. A homlokzati szigetelés, nyí-
lászárócsere, fűtéskorszerűsítés 
mellett a  megújuló energiafor-
rás alkalmazására is lehet támo-
gatást igényelni. 
A városvezető kiemelte, hogy a 
keretek átjárhatóak, ami azért is 
fontos, mert a paneltechnológiá-
val épült házak esetében csök-
ken az igény azon egyszerű oknál 
fogva, hogy az épületek zömén 
már elvégezték a felújítást. Szabó 
Péter arra is kitért, hogy az ön-
kormányzat évről évre fenntartja 
ezt a lehetőséget az országos pá-
lyázattól függetlenül.
A képviselő-testület által elfoga-
dott módosításokról Misóczki 
Anikó osztályvezető tájékozta-
tott. Elmondta, hogy a beadás 
napja 2018. június 7-e. A sorban 
állás elkerülése érdekében 8-tól 
16 óráig fogadják a dokumentá-

ciókat, amelyek elkészítését meg-
könnyítették.
A befogadás után legkésőbb 30 
nappal dönt az önkormányzat. 
Elszámolni a következő év no-
vemberének végéig lehet – hív-
ta fel a �gyelmet az osztályveze-
tő, aki arra is rámutatott, hogy a 
rendelet szerint, ha egy ingatlan 
esetében megkapta a tulajdonos 
az adható támogatást, akkor 15 
évig nem lehet újra pályázni.
Paks önkormányzata vissza nem 
térítendő forrással segíti a pak-
si otthonok energiamegtakarítást 
eredményező felújítását. Az ön-
kormányzati támogatás mérté-
ke főszabályként az elszámolha-
tó költségek �gyelembevételével 
a beruházás bruttó költségének 
legfeljebb 50%-a, de családi há-
zak esetében maximum 500 ezer 
forint, társasházi lakásoknál pe-
dig több cél esetén legfeljebb 700 
ezer forint.

Vida Tünde

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Spiesz József

Fotó: TelePaks
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„Átment a WANO-vizsgán” az erőmű
Elégedetten távoztak a paksi atomerőműből a 
WANO szakemberei. A vizsgálócsoport meg-
állapította, hogy a két évvel korábbi ajánlása-
ik nyomán az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
megfelelő intézkedéseket hozott és jól halad 
azok megvalósításával. 2016 februárjában járt 
Pakson a WANO (Atomerőműveket Üzemel-
tetők Világszövetsége) vizsgálócsoportja, hogy 
elvégezzen egy partnervizsgálatot. Hamvas 
István vezérigazgató arról számolt be, hogy ti-
zennégy olyan területet nevesítettek, ahol elő-
relépést lehet elérni, illetve két más atomerő-
műveknek is ajánlott, jó gyakorlatot. A WANO 
partneri program arra szolgál, hogy a tagerő-
művek összevethessék saját tevékenységüket a 
többi erőműével, a legjobb nemzetközi tapasz-
talatokkal egy különböző nemzetiségű szak-
emberekből álló vizsgálócsoport által lefolyta-
tott objektív vizsgálat során. Minden partner-
vizsgálatot egy utóvizsgálat követ azzal a céllal, 
hogy a nemzetközi szervezet delegáltjai a hely-
színen győződjenek meg arról, történtek-e in-
tézkedések javaslataik nyomán. Habár semmi 
nem írja elő, minden atomerőmű kötelezőnek 
érzi, hogy csatlakozzon a WANO-hoz, amely-
ben olyan bizalmi légkör uralkodik, ami lehe-
tővé teszi, hogy a problémákra rávilágítsanak 

a jobbítás szándékával – vázolta Hamvas Ist-
ván. A 2016-os látogatás csak egy volt a sor-
ból, hiszen a paksi atomerőmű alapítástól tag-
ja a világszervezetnek, sőt első helyszíne volt 
a WANO partneri vizsgálatoknak. Ezek cél-
ja, ahogy Hamvas István hangsúlyozta, a jobb-
ra való törekvés azáltal, hogy rávilágít minden 
hiányosságra és felhívja a �gyelmet mindenre, 
ami előrelépést jelenthet. Az utóvizsgálat so-
rán négy kategóriába sorolják az előzőleg ne-
vesített területeket. Az „A” kategória azt je-
lenti, hogy megfelelő intézkedést hoztak, ez 
teljesült, és már a hatása is látszik, a „B” kate-
góriába azok esnek, ahol az intézkedés megfe-
lelő, jól is halad, de hosszabb időre van szükség 
a teljesüléshez, „C” kategóriába azokat sorol-
ják, ahol nincs haladás, többnyire amiatt, hogy 
nem megfelelő intézkedés történt. Ha sem-
milyen reakció nem volt a WANO ajánlására, 
„D” kategóriába sorolják az adott problémát. 
A napokban véget ért WANO utóvizsgálat azt 
állapította meg, hogy a 2016-ban felsorolt 14 
fejlesztendő terület mindegyikénél megfelelő 
intézkedést hoztak Pakson. Négy esetben már 
le is zárult a folyamat, a további tíz esetben pe-
dig megfelelő ütemben haladnak. A vizsgáló-
csoport ez alkalommal az atomerőmű mento-

ri rendszerét emelte ki és ajánlotta a szakma 
�gyelmébe. Ennek lényege – mint a társaság 
vezérigazgatója mondta – egy ösztönző prog-
ram, ami azt szolgálja, hogy a nyugdíjba vo-
nulók a helyükre lépőket beavassák a szak-
ma rejtelmeibe, így teljesen felkészült szakem-
berek folytassák a munkát. Hamvas István azt 
mondta, szintén fontos visszajelzés a WANO 
részéről a tagvállalatok évente történő értéke-
lése a biztonságosság tekintetében. Örömte-
li, hogy a paksi atomerőművet a múlt évet és 
az előzőt tekintve is a legjobbak közé sorolták. 
Ahogy a tagság, úgy a WANO vizsgálók aján-
lásainak alkalmazása sem kötelező, mégis na-
gyon erős a nyomás arra, hogy mindenki töre-
kedjen a jóra. A szakma igen komoly kritikával 
illeti azokat, akik ettől a gyakorlattól eltérnek. 
A WANO kétévente tartott közgyűlése kereté-
ben az erőművek első számú vezetői mindig 
tartanak egy zártkörű megbeszélést, ahol ke-
mény kritikát kapnak azok, akik nem veszik ki 
a részüket a szakma presztízsének építéséből. 
Hamvas István szerint a szervezetnek fontos 
szerepe van abban, hogy a világ minden atom-
erőművében elsődlegessé vált a biztonsági kul-
túra fontossága, csökkent a kockázat, fejlődött 
a biztonság.                                                           -vt-

Vendégül látták a KSC Szekszárdot
Erőmű látogatáson vettek részt 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
női kosárlabdacsapatának és 
stábjának tagjai a névadó meg-
hívására. Tizenöt éven át volt 
az együttes szponzora az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt., aztán 
ez a kapcsolat megszakadt, de 
mindkét fél bízik a folytatás-
ban.

Hamvas István vezérigazgató és 
dr. Kovács Antal kommunikáci-
ós igazgató fogadta a szép sikere-
ket elért Atomerőmű KSC Szek-
szárd csapatát. Hamvas István 
hangsúlyozta, hogy lát analógi-
át az együttes és az erőmű között, 
hiszen mindegyik sikeréhez csa-
patmunka, összefogás kell. 
– Az atomerőmű büszke a KSC 
Szekszárdra, és azt reméljük, 
hogy ez után a találkozás után 
ti is büszkék lesztek arra, hogy 
az atomerőmű nevét viselő csa-
patban játszotok – fogalmazott 

Hamvas István, hozzáfűzve, hogy 
nem szokványos látogatásra hív-
ták a sportolókat. A csapat és a 
stábtagok dr. Kovács Antal kom-
munikációs igazgató kalauzolásá-
val jártak a primer körben, vala-
mint a frissüzemanyag-tárolóban 
is, miközben tájékoztatást kaptak 
a paksi atomerőmű energiaellá-
tásban betöltött szerepéről. Szabó 

Noémi szakmai és sportigazga-
tó nagyon megtisztelőnek nevez-
te az atomerőmű vezetése meghí-
vását. Mint mondta, a klubnak és 
az atomerőműnek 1999-től 2015-
ig élő szerződése volt, ám ez meg-
szakadt. – Az elmúlt három esz-
tendőben nem tudtak úgy segíte-
ni bennünket, ahogyan szerettek 
volna, viszont nagyon büszkék 

arra, hogy továbbra is viseljük a 
nevünket, mi pedig nagyon örü-
lünk, hogy a tavalyi és idei sze-
replésünkkel méltóképpen meg 
tudtuk hálálni a korábbi segítsé-
get. A szakmai igazgató hozzátet-
te, szép gesztus, hogy az erőmű 
vezetői valamilyen formában sze-
rették volna kifejezni ezért a há-
lájukat és köszönetüket. – Remé-
lem, hogy ez az egymásra talá-
lás nemcsak szimbolikus, hanem 
a jövőben is tudunk úgy együtt-
működni, mint egykor – húzta 
alá. Dr. Kovács Antal szerint a tá-
mogatásnak több ok miatt is lét-
jogosultsága van. Egyrészt azért, 
mert tekintve a csapat kiváló sze-
replését, mint reklám jó befekte-
tés, másrészt természetes, ha az 
atomerőmű, ahol az ország vil-
lamosenergia-termelésének fele 
koncentrálódik, részt vállal a kul-
turált szabadidő eltöltését biztosí-
tó lehetőségek megteremtésében.                       

-tünde-

Fotó: Vida Tünde
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A MAVIR áprilisban közzétett elemzése azt 
támasztja alá, hogy a paksi atomerőmű új 
blokkjainak építésén túl új erőművekre lesz 
szükség az ország villamosenergia-ellátásá-
nak biztosításához. A MAVIR Magyar Vil-
lamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító 
Zrt. számára kormányrendelet írja elő a rend-
szeres helyzetelemzést és tervezést. A leg-
újabb tanulmány 2032-ig tekint előre. Több-
ször is megdőlt 2017-ben a villamosener-
gia-fogyasztás rekordja Magyarországon. A 
MAVIR közleménye szerint az igénybe vett 
villamosenergia mennyisége tavaly mint-
egy 2,5 százalékkal több volt, mint az előző 
évben. Az ország 2017-ben 45 057,4 GWh 
villamosenergiát használt fel, ami történelmi 
rekord. Az egy napon belüli villamosener-
gia-felhasználás is csúcsot döntött tavaly: 
soha nem volt még szükség annyi áramra ha-
zánkban, mint 2017. január 27-én. 2018 ké-
sei tele újabb rekordot hozott: március 2-án 
ismét csúcsot döntött az áramszükséglet, a 

rendszer terhelése elérte a 6835 megawattot. 
Ekkor a villamosenergia-fogyasztás 47,2%-
a származott importból. A MAVIR Zrt. áp-
rilisban publikált tanulmányában helyzetér-
tékelést ad és jövőképet vázol a hazai villa-
mosenergia-rendszerben működő erőművek 
várható teljesítőképességének nagymértékű 
csökkenéséről és a szükséges új erőművi ka-
pacitások építéséről. A 2032-ig előretekintő 
tanulmány megállapítja: a villamosenergia-
rendszerben üzemelő erőművek teljesítőké-
pessége jelentősen csökkenhet a húszas évek 
közepére. A napjainkban meglévő 8500 MW 
erőművi kapacitásból csupán 4800-5000 ma-
radhat üzemben, ez a vizsgált időszak vé-
gére 4000 MW alá csökkenhet. Döntően 
a nagyerőművek „esnek ki” a termelésből. 
A nagyerőműpark jelentős része üzemide-
je végéhez közeledve helyettesítésre szorul. 
Ez megtörténhet új nagy- vagy kiserőművek 
építésével, a meglévők felújításával, üzemide-
jük meghosszabbításával, vagy importforrás-

ból. A tanulmány hozzáteszi: az olcsó import 
lehetősége néhány éven belül megváltozhat, 
ha a térségben elfogynak a többletkapacitá-
sok. A jövőben a régiós erőmű-leállítási, illet-
ve beruházási tendenciák tükrében nagyobb 
eséllyel lehet erőművi kapacitáshiányra szá-
mítani. Így az új erőművek építésének a ki-
eső hazai kapacitások pótlása mellett fő fel-
adata lehet az import kiváltása. A számítási 
eredmények szerint a magyar villamosener-
gia-rendszernek továbbra is nagymértékben 
szüksége lesz az importforrásból származó 
villamosenergiára. Leginkább rövid és kö-
zéptávon, mivel nem látszanak új hazai beru-
házások, áll a tanulmányban. Fontos kérdés, 
hogy a környező országokban rendelkezés-
re fognak-e állni azon erőművi teljesítőké-
pességek, ahonnan a megfelelő mennyisé-
gű villamosenergia beszállítható a fogyasz-
tók biztonságos ellátásához. Természetesen a 
szükséges határkeresztező kapacitásoknak is 
rendelkezésre kell állnia ehhez, húzza alá az 
elemzés. A MAVIR honlapján olvasható ta-
nulmány többféle szcenáriót is vizsgál, tehát 
optimista és „erőműhiányos” helyzettel is szá-
mol, emellett felhívja a �gyelmet arra, hogy 
nagyobb �gyelmet kell szentelni az energia-
hatékonyságnak. A rendszerirányító elemzé-
se összességében azt támasztja alá, hogy az 
új paksi blokkok létesítésén túl további, más 
erőművek építésére is szükség lesz.

Vida Tünde

Atomerőmű

MAVIR-tanulmány: új erő-
művekre lesz szükség

Fotó: Vida Tünde
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Portré

Jó napot, mi újság?

Sztanóné Körösztös Lívia
Ha csak egyvalakivel sikerül igazán megsze-
rettetnem a sportolást, már nem dolgozom 
hiába – mondja Sztanóné Körösztös Lívia, a 
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium tanára, aki idén csatlakozott a 
Bátor Tábor Élménykülönítmény elnevezé-
sű csapatához. Már túl van a súlyosan be-
teg gyerekeknek különleges élményeket, ez-
zel pedig erőt adó tábort támogató első fu-
tókampányán. A mozgás, a sport szeretetét 
otthonról hozta, rendszeresen járt a család 
kirándulni, sátorozni, az édesapja pedig azon 
volt, hogy a lehető legtöbb sportá-gat megis-
merjék a gyermekei. Lívia Pakson érettségi-
zett a gimnáziumban, majd Szegeden szer-
zett tanári diplomát testnevelés-földrajz sza-
kon, előbbiből később elvégezte a kétéves 
kiegészítő egyetemi képzést. Az alapdiplo-
ma megszerzésének utolsó félévében már 
tanított a Balogh Antal katolikus iskolában. 
Ennek immáron húsz esztendeje. Tanár-
ként a kisebbeknél a játékosságra helyezi a 
hangsúlyt, a nagyobbaknál pedig már igyek-
szik a lehető legtöbb sportágból „kóstolót” 
adni. – A város méretéhez képest sok sport-
ágat kipróbálhatnak, illetve űzhetnek egye-
sületi keretek között a � atalok, de például 
az atlétikát és a tornát hiányolom a palettá-

ról – jegyezte meg. Diákként atlétizált és táj-
futó volt, aztán főiskolásként, majd felnőtt-
ként más sportágakat is kipróbált. Ahogy 
mondja, ha sportról van szó, tulajdonkép-
pen „mindenevő”. – Középiskolás voltam, 
amikor először vettem részt utcai futóver-
senyen. Egyszerűen elvarázsolt – fogalma-
zott. Tulajdonképpen mindig futottam, csak 
a rendszeresség és a mennyiség változott az 
eltelt évek alatt. Lívia ez év elején csatlako-
zott a Bátor Tábor Élménykülönítmény kö-
zösségéhez, amit más paksi futótársai révén 
már ismert. – Úgy vagyok vele, hogy az ado-
mányozás, segítés valamilyen formában az 
életünk része kell, legyen, a Bátor Tábor pe-
dig egy olyan ügy, amely mellé teljes mell-
szélességgel oda tudok állni. Rendkívül fon-
tos nekem. Idén februárban indítottam az 
első kampányomat, aminek az a lényege, 
hogy egy kiválasztott futóversenyen megtett 
kilométereimet fogadhatják örökbe tetsző-
leges összegekért az emberek, így támogat-
va a Bátor Tábort  – összegzett. Törekvését 
sokan támogatták, olyan is volt, aki hirdet-
ni segített a Facebook-oldalán, volt, aki jó-
tékonysági estjének teljes bevételét ajánlotta 
fel, más gyűjtődobozt helyezett ki a munka-
helyén. A sok segítség és támogatás eredmé-

nyeként, amiért igen hálás mindenkinek, vé-
gül a maga által kitűzött összeg duplája, több 
mint 400 ezer forint gyűlt össze kampányá-
ban, amit a Vivicittá félmaratonon való rész-
vételére épített. – Nagy boldogság ez nekem 
– mondta, hozzátéve, hogy folytatni szeret-
né. A szervezők ajánlása szerint egy-másfél 
év múlva ajánlott újabb kampányba fognia. 
Emellett is vannak céljai, amelyek valóra vál-
tásában férje és � uk támogatják. Először ne-
vezett  az Atom 100+ versenysorozatba, és 
nagy álma, hogy lefussa a teljes maratont, 
aminek akár idén is van reális esélye, de ha 
most nem teljesül, jövőre mindenképpen 
megpróbálja. Talán éppen az lesz a máso-
dik Élménykülönítményes kampánya. Ad-
dig is viseli futásain a közösség lila pólóját, 
és szinte keresi a szemével az Élménykülö-
nítményes szurkolókat, akik „Aki itt fut, az 
bátor, nem fél az árnyékától! Aki itt fut, az 
bátor, hajrá Bátor Tábor!” rigmussal biz-
tatják jótékony sportolóikat. – Úgy érzem, 
hogy jó, amit csinálok, jó helyen vagyok – 
összegzett Lívia, hozzátéve, hiszi, hogy a ne-
héz élethelyzetekben is meg kell látni a jót, 
és abba kapaszkodni, és abban is hisz, hogy 
a mosoly mindenre orvosság. Igyekszik ezek 
szerint élni.                                   Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaff enauer Ferenc
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*Akár 125 €/fő kedvezmény, illetve akár 30% kedvezmény a szállás díjából egyes 2018 nyári Necker-
mann repülős ajánlatokra 2018.04.16-04.27. között történő új szerződéskötés esetén. Árfolyamakció 
2018.04.11-től visszavonásig a 2018 nyári HUN ajánlatokra történő új foglalás esetén. Az Árfolyamakció 
az előfoglalási kedvezményekkel együtt is érvényes. Az MSC hajós utakra és Club Med foglalásokra 
is érvényesíthető. Áraink már minden kedvezményt tartalmaznak. 1 Az ár tartalmazza a megjelölt 
szállást és ellátást, a repülőjegy árát, a repülőtéri illetéket és a transzfert. Ezen felül �zetendő a biz-
tosítás. 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 megha-
tározásra. Foglalás a szabad helyek függvényében lehetséges! A tájékoztatás nem teljes körű, további 
részletek az irodákban. (N-U-R Neckermann-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

BULGÁRIA, NAPOSPART - ZEFIR BEACH d
1 hét repülővel, 2 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.06.22.

340,- € (106.386 Ft)/fő ártól1

GÖRÖGORSZÁG, KORFU - SMARTLINE MIMOSA d

1 hét repülővel, 2 ágyas szobában, félpanzióval. ILLETÉKKEL EGYÜTT!
Indulás: 2018.06.13.

536,- € (167.714 Ft)/fő ártól1

AKÁR  125/FŐ KEDVEZMÉNY!*

Sajtból van a Hold! 

Targoncavezetői álláslehetőség Neked!

Várunk Téged targoncavezetői pozíció-
ba, ha rendelkezel targoncavezetői jogo-
sítvánnyal.
Nettó kereseti lehetőség: 120-130.000 
Ft/hó plusz cafeteria (13.000 Ft) és bó-
nusz havonta!
Ne izgulj a munkába járás miatt, közö-
sen megoldjuk, segítünk benne!
Telefonálj és kezdd az évet Magyaror-
szág legnagyobb félkeménysajt gyártó 
társaságánál!

Várjuk jelentkezésetek itt: 
+36 20 323 1364 vagy 

emailben: zsok.gyorgy@dologido.hu
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Közélet Mozaik

Tábor a Balaton partján – Sóstó
Városi olvasmányok

„… A szülőföldjével éppen olyan bensőséges viszonyban van az 
ember, mint az anyjával és a szerelmével. Akár tud róla, akár nem. 
S mivel a lélek legrejtettebb tájait érinti, s ráadásul mélységesen 
magánjellegű is, nagyon nehéz róla beszélni…a szülőföld nemcsak 
az a táj, ahol születtél, hanem a közösség is, amely fölnevelt. S ha 
ezt pontosan érted, akkor meg tudsz érteni mindenki mást, akit 
egy más táj és más közösség nevelt.” Lázár Ervin: Séta (részlet)

Részlet egy 1999-es, Dunaföld-
váron kelt visszaemlékezésből: 
„A tábor, ahova most érkezte-
tek, több mint 30 éves múltra 
tekint vissza. Ez hosszú idő egy 
ember életében is, nemhogy 
egy gyermektáboréban! Siófok-
Sóstó – ahogy ma nevezik – a 
Balaton délkeleti részén fekszik. 
Nevét a község – Sóstó – a Ba-
laton közelében kialakult bel-
vízi tóról kapta, melyet most is 
láthattok a tábor mellett. Ami-
kor a tábor területét 1962-ben 
megvette a Paksi Járási Úttörő-
elnökség, a környék még egé-
szen másképp nézett ki. A mai 
utcák, villák helyén kukorica-
táblák és nádas területek voltak. 
A paksi járáshoz a dunaföldvári 
általános iskolák úttörőcsapa-
tai is hozzátartoztak. (Akkor 
Dunaföldváron még két általá-
nos iskola működött: az I-es és 
a II-es számú. Így a mi iskolá-
saink is itt töltötték a nyár egy 
részét. Természetesen egészen 
más körülmények között, mint 
most.) Kezdetben csak egy kő-
épület volt, mely az ebédlő sze-
repét töltötte be. A gyerekek és 
a nevelők is nyolcszemélyes ka-
tonai sátrakban laktak, szalma-
zsákon aludtak és pokróccal ta-
karóztak. Az utazást és az élel-
mezést a táborozóknak kellett 
megoldaniuk. Ezt úgy lehetett 
megvalósítani, hogy a község-
ben lévő termelőszövetkezetek 
és üzemek segítették az iskolát. 
A gyerekeket teherautóval szál-
lították a táborba, és a 10 napos 
turnushoz szükséges élelmet 
(húst, gyümölcsöt, zöldséget 
stb.) is így hozták, na és persze a 
szakácsnőket, akik mindezt el-
készítették. A segítségnyújtás-
ban kiemelkedett az Alkotmány 
Tsz. Később a kőépületet kibő-
vítették, és már 4 db 10 ágyas 
szoba is épült. Ez a mai tábor 
középső része. Ezek 1966-ban 
készültek el. A tábor mai for-
májában (90 férőhely, ebédlő, 

konyha, mosdók) a 80-as évek 
elejétől működik. A tábor első 
vezetői Kerekes László és Pozs-
gai Sándorné voltak, ők ma már 
nyugdíjasok. Mostani tanárai-
tok közül is nagyon sokan vet-
tek részt még diákként a tábori 
programokban. Így például: dr. 
Sűrű Jánosné (Anci néni), Kere-
kes Péter, Kerekes Pétemé, (Ági 
néni), Horváthné Szűcs Ma-
rianna, Zsebeházi Ágnes, So-
mogyi Lászlóné (Marika néni). 
Amíg a tábor úttörőtáborként 

működött, minden csapat ma-
gával hozta a csapatzászlóját, 
melyet minden tábornyitás-
nál ünnepélyes keretek között 
felvontak, a táborzárásnál pe-
dig levontak. Így adták tudtá-
ra a környéknek, hogy melyik 
iskola úttörőcsapata tartózko-
dik éppen a táborban. 1990-től 
a tábor neve Paks Város és Kör-
nyéke Gyermektábora lett, mi-
vel megszűnt az úttörőelnökség. 
Ettől kezdve a tábor fenntartója 
a paksi Deák Ferenc Általános 

Iskola. Gondnoka, Csöpi néni 
dolgozik itt nyugdíjasként, előt-
te ő is pedagógus volt.”
A sóstói tábor a paksi és Paks-
környéki iskolásoknak a nyá-
ri kalandot jelentette. A tábori 
naplókban visszafogottan fogal-
maztak az egykori táborlakók, 
de jól tudjuk, hogy minden üze-
net mögött ott lapul a valódi él-
mény, a gyermekkort meghatá-
rozó barátság, szerelem.
Ott olvashatók az emeletes 
ágyakon a bejegyzések, ott virí-
tanak a táborozási alkalmakra 
létrehozott események, dátum-
mal, történésekkel. Nevek a 
bútorokon, fényképek a meg-
sárgult papírokon, a naplókba 
ragasztva a korabeli újságok-
ból kivágott újságcikkek. Ezek 
a naplóbejegyzések, a bútorok-
ba karcolt üzenetek, leírások, 
tudósítások az aktuális érzel-
mekről jóval többek a mai on-
line felületek bejegyzéseinél. 
Aki érti ezt a kort, vissza tud 
emlékezni a gyermekkorára, 
aki járt valaha a sóstói tábor-
ban, jól tudja, milyen mély ér-
zelmek, titkok és őszinte szere-
tet, barátság vésték bele a sza-
vakat a fába, néhány helyen a 
fémbe. Valódi közösségi olda-
lak ezek, az olvasóra (a mai fel-
nőttekre) gyengéden omlanak 
rá általuk a gyermekkor emlé-
kei. A tábor az évtizedek alatt 
nem sokat változott, megőriz-
te egykori hangulatát. A leg-
fontosabb, hogy létezik, hogy 
van egy Balaton-parti hely, egy 
gyermektábor, ahol a paksi fel-
ső tagozatos gyerekek rend-
hagyó közösségi felületen ta-
lálkozhatnak egymással és a 
Balatonnal. Ahol, bár JBL és 
okostelefon áll rendelkezésre a 
diszkós esthez, nem Tesla sza-
lagos lejátszó, Videoton kazet-
tás magnó, az élmény ugyanaz. 
Lásd: online felületek, közös-
ségi oldalak bejegyzései.

Tell Edit
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Mozaik

Mesterek: Müller Tamás gépészmérnök

Paks az én városom

Pályakezdő �atalként került 
a Gépszer K�. alkalmazásába 
előkészítő mérnökként, négy 
éve a vállalat műszaki igazga-
tója Müller Tamás. – Az édes-
apám egy kis lakatosműhelyt 
vezetett Mecseknádasdon, ahol 
gyermekként rengeteg időt töl-
töttem és ott kaptam az indítta-

tást arra, hogy magam is ebbe 
az irányba induljak. A pályavá-
lasztás nem volt kérdéses szá-
momra, gépészmérnök és mi-
nőségügyi szakmérnök végzett-
séget szereztem – mondta, és 
arról is beszélt, hogy a Gépszer 
K�.-nél sorozatmunkák helyett 
változatos, egyedi projektekben 

dolgoznak, ami folyamatos fej-
lődést kíván a munkatársaktól. 
– Sokéves tapasztalat, hogy hi-
ány van jó szakemberekből a 
munkaerőpiacon, ezért nagy 
hangsúlyt fektetünk a tanulók 
segítésére. Tizenkét hegesztőta-
nulónak biztosítunk gyakorlati 
képzést a műhelyünkben az I. 
István Szakképző Iskolával kö-
tött szerződés alapján, valamint 
azzal is támogatjuk a pálya-
kezdő �atalokat, hogy munká-
ba állhatnak nálunk, és megta-
nulhatják a szakma csínját-bín-
ját. Hegesztőmester kollégánk 
napi nyolc órában foglalkozik 
velük, illetve van egy hegesz-
tő-mérnök munkatársunk is, 
aki megfelelő szakmai támo-
gatást nyújt számukra – ösz-
szegzett, kiemelve, hogy alapjá-
raton nagyon változatos mun-
kát végeznek, ritkán fordul elő, 
hogy ugyanolyan szerelést vagy 

hegesztési varratot kell készí-
teniük, ezért feladatról feladat-
ra fejlődnek az anyagok tekin-
tetében és szakmailag egyaránt. 
– Igyekszem arra bátorítani 
a �atalokat a pályájuk elején, 
hogy tanuljanak meg egy szak-
mát, mert azzal olyan tudás-
ra tesznek szert, amit a jövő-
ben kamatoztatni tudnak. Elő-
nyös, ha később mérnöki vagy 
technikusi képesítést is szerez-
nek. Saját tapasztalat, hogy na-
gyon hasznos volt két évet a 
műhelyben tölteni, ugyanis ott 
magamba szívtam azt a tudást, 
illetve mondhatni „műhelysza-
got”, ami elengedhetetlen ah-
hoz, hogy minél teljesebb mun-
kát végezzek a jelenlegi szak-
területemen – mondta Müller 
Tamás, hozzátéve, hogy min-
denkinek csak ajánlani tudja, 
hogy kövesse a példáját.  

-wph-

Fotó: TelePaks

Tukács József 1987-ben költö-
zött a feleségével Paksra, 26 évig 
dolgozott a zeneiskolában, ami-
nek révén a kicsi gyerekektől a 
szülőkig szinte a fél várost is-
merte. Felidézte a '90-es éveket, 
például azt,  amikor Ovi Rock 
nevű zenekarukkal a város ösz-
szes óvodás és általános isko-
lás gyermekének játszottak az 
Atomerőmű SE sportcsarnoká-
ban. – Elromlott a hangosítás, 

Fitt Tamásnak a barátságot, az 
értékes emberi kapcsolatokat 
jelenti Paks. – Amikor 2004-
ben ideköltöztünk, számuk-
ra idegen emberek vártak ben-
nünket a házunkban és segí-
tettek polcot szerelni, felrakni 
a csillárt. Nemcsak a szomszé-
dok és a közelebbi ismerősök 
körében tapasztaltuk ezt a köz-
vetlenséget, hanem aztán a köz-
tereken, a boltokban, a hivata-
lokban – mondja Fitt Tamás, 
hozzátéve, hogy Szekszárdon 
inkább a rohanás jellemezte az 
emberi kapcsolatokat, ideköl-
tözve pedig úgy érezték, mint-
ha lelassult volna az élet, min-
denre van idő. – Nagyon ked-
vesek számunkra a nyári esti 
zenés vacsorák az Erzsébet 
Nagy Szállodában, szeretjük a 
kirakodóvásárok hangulatát, az 
adventi koncerteket, a jó leve-
gőt, amit a szél besodor, a ter-
mészet közelségét. Szeretjük a 
város kulturális életét, a színhá-
zi előadásokat, a kiállításokat. 

de sikerült szereznünk valami 
„lomot”, amiből annyi hangot 
azért ki tudtunk csiholni, hogy a 
gyerekek ránk �gyeljenek. Fer-
geteges hangulat volt – mond-
ta Tukács József, aki azt is em-
lítette, hogy hétvégi zenészként 
az ember az összes kocsmát is-
meri. – Harminc évvel ezelőtt 
ugyanis ez úgy volt, hogy a la-
kodalmak, fellépések után a Kis-
halász Bisztróban gyülekeztünk, 
sztorizgattunk egy darabig, az-
tán mindenki hazament – ma-
gyarázta. Tukács József kiemel-
te, hogy bárhova kell mennie 
ügyet intézni, tudja, kit keres-
sen. Ez nagy előny, amit ha meg-
szokott az ember, nehéz változ-
tatni. – Bár a gyermekeink elke-
rültek innen, a feleségemmel mi 
már paksiak maradunk. Nem 
szeretném, ha ez a város a jelen-
leginél nagyobb lenne. Tudom, 
hogy ez nem lehetséges, de jó 
lenne ha legalább megmaradna 
olyan családias hangulatúnak, 
amilyen most – tette hozzá.

Nagyon sok alkotó van az isme-
rőseink között, akik lehetőséget 
kapnak a közönség előtti be-
mutatkozásra, amiben nekünk 
is volt már részünk. Biztosan 
meg fog változni a város, de ha 
jellemző marad a vázolt menta-
litás, akkor nem veszíti el sajátos 
hangulatát, ugyanis szerintem 
egy helyet nem a mérete határoz 
meg, hanem az ott élő emberek – 
emelte ki.                      Sólya Emma

Fotók: TelePaks
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Mindig is kiemelt �gyelemmel kutatták a ré-
gészek az ókori temetkezési szokásokat. Ez 
nem meglepő ha arra gondolunk, hogy egy 
népcsoport vagy társadalom mindennap-
jairól sok mindent elárulnak a temetkezé-
si szokások. De megtudhatunk érdekes dol-
gokat arról is, hogy manapság miért pont a 
mindenki által ismert módon temetkezünk. 
Egy ilyen dolog például, hogy vajon miért 
emelünk kis halmokat a sírok fölé? A válasz 
nagyon egyszerű. A korai keresztények nagy 
többsége római volt, így honnan máshon-
nan vették volna a temetkezési szokásaikat, 
mint a római hagyományokból? Márpedig 
a rómaiak úgy tartották, hogy a szeretteik a 
haláluk után a földi lakhelyből egy örök lak-
helyre (úgynevezett domus aeterna-ba) köl-
töznek.  A sír függőleges oldalfalai így a ház 
falát szimbolizálják, a sír fölé emelt földha-
lom pedig nem mást, mint a tetőszerkezetet. 
Ezekkel a temetkezési szokásokkal függ ösz-
sze egy mellékesnek tűnő, ám annál érde-
kesebb kérdés, ami a régészeket már rég-
óta foglalkoztatja: vajon volt-e sírkerámia az 
ókorban, vagyis olyan agyagedény, amelyet 
kifejezetten a temetkezésekhez gyártottak, 
hogy az elhunyt mellé helyezzék. Edény-

mellékletek ugyanis meglehetősen gyakran 
fordulnak elő a régi sírokban, amiket álta-
lában áldozati edényként, vagy az elhunyt 
számára a túlvilágra vezető út során biztosí-
tott étel-ital melléklet tárolójaként értelmez-
hetünk. A sírkerámia létezésének ötletét az 

vetette fel, hogy sok esetben kevésbé kidol-
gozott, néha furcsa alakú, esetenként hibás 
edények kerülnek a sírokba, amelyek közül 
soknak egy lyuk is található az oldalán. Ezt a 
lyukat úgynevezett „léleklyukként” magya-
rázzák a kutatók. 

A kérdést ugyan nem dönti el, de azért 
érdekes közelebbről megnézni egy, a 
dunakömlődi római kori temetőből előke-
rült szép kis mázas korsót, amit első látás-
ra sírkerámiának tarthatnánk. A felső része 
szépen kidolgozott, az alsó része azonban 
már nyers agyagszínű és töredezett, ráadá-
sul kissé oldalra dől. A korsót jobban szem-
ügyre véve azonban kiderül, hogy itt nem 
arról van szó, hogy a halott számára külön-
leges alakúra formáztak volna egy edényt, 
hanem amikor több más, a háztartásban 
használt edényt készítettek és égettek ki egy 
kemencében, akkor ennek során ez a korsó 
lecsúszott a helyéről, és ettől lett ilyen félol-
dalas talpa és csúnyácska az alsó része. Mi-
vel így a háztartásban már nem használhat-
ták, kidobni meg sajnálták, így egyszerűen 
félretették, mondván: jó lesz ez még vala-
mire. Amikor pedig egy hozzátartozójuk a 
túlvilágra távozott, nem kellett egy hibátlan 
edényt mellé tenni, hanem ez a semmi más-
ra nem használható korsó került a sírba. Ez 
esetben tehát kijelenthető, hogy nem sírke-
rámiát találtak a régészek, hanem a takaré-
kosság egy ókori példájára bukkantak.

Szabó Antal

Közélet Mozaik

Tárgy/
történet
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Mozaik

Hétköznapi hit: Flaisz Róbert

Tisztújító köz-
gyűlést tartottak a 
nagycsaládosok

Flaisz Róbert több helyen dolgo-
zott alkalmazottként, aztán saját 
számítástechnikai üzletet nyitott, 
majd megszületett a Box Büfé öt-
lete, aminek létrehozása – szavai 
szerint – tele volt csodával, kezd-
ve az engedélyezéstől, az épület 
elkészítésén, szállításán át az el-
helyezéséig. – Hívő ember va-
gyok, így amikor nehézségbe üt-
köztem, imádkoztam Istenhez, 
és valahogy mindig megoldód-
tak a problémák – mondta. El-
mesélte, hogy egyszer az egyik 
ismerőse, aki éppen maga alatt 
volt, megjegyezte neki, hogy mi-
lyen jó a helyzete, hiszen van csa-
ládja és egy jól menő vállalko-
zása. Róbert egyetértett vele, ám 
hozzátette, hogy nem a körülmé-
nyeire szeretné alapozni az éle-
tét vagy Istennel való kapcsola-
tát. Ha elveszítené mindazt, ami-
je most megvan, akkor is hűséges 
akar maradni Istenhez, aki a bol-
dogságot és megelégedést jelen-

ti számára. Néhány órával ké-
sőbb azzal hívta fel a felesége, 
hogy leégett a büfé. – Arra gon-
doltam, Isten próbára tesz, hogy 
valóban komolyan gondoltam-e 
a korábbi mondataimat. Eldön-
töttem, hogy rábízom a büfé jö-
vőjét. Bár voltak nehézségek, az 
újrakezdés mégis nagyon ola-
jozottan ment. Olyan embe-

rek ajánlottak fel kölcsönt, aki-
ket alig ismertünk, a biztosítónál 
pedig az ígértnél sokkal gyorsab-
ban zajlott le az ügyintézés. Ak-
koriban egyébként is terveztük a 
Box Büfé felújítását, bár nem így 
– tette hozzá Róbert. Arra a kér-
désre, hogy mit tart fontosnak, 
keresztény vezetőként azt vála-
szolta, hogy megpróbálja meg-

mutatni, hogy ő is emberből van, 
hibázik és szüksége van a kegye-
lemre. – Igyekszem lojális lenni 
az alkalmazottaimmal, de csak 
egy bizonyos határig, hiszen ve-
zetőként nem csupán egyetlen 
emberért, hanem egy csapatért 
vagyok felelős. Egyfelől megpró-
bálok úgy viselkedni, ahogy Jé-
zus meghagyta: bánjatok min-
denkivel úgy, ahogy szeretnétek, 
hogy veletek cselekedjenek. Más-
részt viszont szükség van arra, 
hogy bizonyos helyzetekben ha-
tárokat szabjak, hiszen akkor 
működnek jól a dolgok, ha rend 
van – emelte ki, hozzátéve, hogy 
minden évben tartanak az alkal-
mazottaival egy évértékelő össze-
jövetelt. – Ezeken az alkalmakon 
megbeszéljük a hosszú távú cé-
lokat is, mert fontosnak tartom, 
hogy ők is tisztában legyenek az 
elképzelésekkel, és így közösen 
haladjunk előre.

Weller P. Hanna

Egyhangú szavazással választot-
ta a Nagycsaládosok Paksi Egye-
sülete elnökké Arnold Ferencet. 
A tisztújító közgyűlést azért hív-
ták össze, mert a korábbi veze-
tő, Tumpek János mandátuma le-
járt. Ő nem kívánt újra indulni a 
pozícióért. – Szeretnék egy sor-
ral hátrébb lépni, átadni a �ata-
labbaknak a stafétát – indokolta 
döntését, hozzátéve, hogy tapasz-
talataival a továbbiakban is szíve-
sen segíti a civilszervezet mun-
káját. A tisztújító közgyűlésen az 
elnökség megújult, a gazdasági ve-
zető Blága István lett, a titkár Péter 
Klára, elnökségi tagok pedig Bor-
siné Pataki Ágnes és Tumpek Já-
nos. – Hagyományos programja-
inkat, így a Télapóvárót, valamint 
a családi és sportnapot szeretnénk 

a jövőben is megrendezni, vala-
mint tervezünk kézműves foglal-
kozásokat is, mert így tudnánk 
ezt a nagycsaládos csapatot még 
jobban összekovácsolni – összeg-
zett Blága István. A Nagycsalá-
dosok Paksi Egyesületének iro-
dája jelenleg még a Templom ut-
cában található, ám székhelyüket 
ideiglenesen a Csengey központ-
ba helyezik át, és ott tartják majd 
rendezvényeiket. A civilszerve-
zet 2002-ben alakult, tagja lehet 
mindenki, aki a nagycsaládos ér-
tékrendet elfogadja és képviseli, 
három vagy több gyermeket ne-
vel vagy nevelt korábban. A lét-
szám évről évre változik, jelenleg 
20 család tagja az egyesületnek, de 
régebben a számuk 50-nél is több 
volt .                                            -efgé-

Kihirdették az ÖKO Munkacsoport Alapítvány Föld napja alkalmából 
meghirdetett rajzpályázatának eredményét a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. Az óvodások közül különdíjat vehetett át Feil Sarolta, vala-
mint Krizsán Mirella. Alkotásával harmadik helyezést ért el Glied-Máté 
Áron, második lett Bősz Lilla és első Tezás Levente. Az általános iskolá-
sok közül különdíjat kapott Kern Enikő, Mezei Gábor, Somkert Erzsébet, 
Kardos Fruzsina Mónika, Flaisz Milán, Turai Melinda, Barna Bence és 
Molnár Tifani. Harmadik díjat ketten vehettek át, Reischl Kristóf és Ber-
kó Ramóna, második díjas alkotás szintén kettő volt, ezek készítői Kánnai 
Anna, illetve Kiss Milán, és első helyezettet is  kettőt hirdettek, ők Manga 
Edina és Rauth Hanna. A tizennyolcadik alkalommal meghirdetett pá-
lyázatban az óvodásoktól Vízzel? Víz nélkül? címmel, az iskolásoktól pe-
dig Tervezd meg energiatakarékos házad elnevezéssel vártak tetszőleges 
technikával megalkotott pályaműveket. Fotó: Molnár  Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc

 Paksi Hírnök, 2018. április 27. n 13



Közélet Mozaik

Felébredt a természet

A hideg napok után szinte berobbant a ta-
vasz, napról napra egyre több színben pom-
pázik a táj. Sáfrány Szilvia, az Ökocsiga 
Egyesület tagja azt mondja, hogy ilyenkor 
a legszebb, leglátványosabb az Ürgemező. 
Nyílik a több színben tündöklő apró nőszi-
rom, amelynek itt van az egyik legnagyobb 
termőhelye az országban, aztán a tájat kis 
sárgálló pamacsokként ékítő homoki pim-
pó, nemsokára tovább „színezi” a vidéket 
kék virágaival a báránypirosító, és itt van az 
orchideafélékhez tartozó agárkosbor virág-
zásának ideje is. Hamarosan a homoki ár-
valányhaj-tengerben is lehet gyönyörköd-
ni, ez a növény védett. Azok az előzőekben 
felsorolt növények is, tehát mindegyikre 
igaz a „mindent a szemnek, semmit a kéz-
nek” maxima. Ha már Ürgemező, akkor 
arra vágyik az ember, hogy legalább egyet 

megpillantson a kedves kis rágcsálóból. Ez 
évtizedekkel korábban még egészen köny-
nyen teljesült, de mára a számuk nagyon 
megcsappant – fokozottan védett állat. Rá-
adásul igen óvatos, mindig egy „őrszem” 
pásztázza a tájat, és ha veszélyt sejt, apró 
rövid füttyögő hanggal jelez a társainak, 
akik azonnal spuriznak is a legközelebbi 
lyukhoz és egy pillanat alatt eltűnnek szem 
elől. A levegőt is érdemes kémlelni: már 
visszatértek a „nyaralásból” a búbos ban-
kák, várhatóak a szalakóták, és hamarosan 
jönnek a gyurgyalagok is, de vörösvércsét, 
esetenként pedig fekete gólyát is látni. Ér-
dekesség, hogy a gyurgyalag nem fára épít 
fészket, hanem egy földbe vájt „alagút” vé-
gén alakít ki költőüreget. És ha már az álla-
toknál tartunk: különlegesség, hogy a Ma-
gyarországon élő összes siklóféle megtalál-

ható Paks környékén, így a vízisikló, ami 
azonban nem csak vizek közelében buk-
kanhat fel, a kockás sikló, ami viszont csak 
ott, a rézsikló, amit gyakran viperának néz-
nek, de tutira nem az, aztán az erdei sikló, 
ami egészen hosszúra megnő, és a környé-
ken kuriózumnak számító haragos sikló. 
Utóbbi a nevéhez hűen viselkedik, de nin-
csen mérge, ahogy a másik négy siklófélé-
nek sincs. Mindegyik védett vagy fokozot-
tan védett. Szóval nagy a zsongás a termé-
szetben, földön, vízben, levegőben, amiből 
ez csak egy kis jellemzően ürgemezei ízelí-
tő volt. Sáfrány Szilvia mindenkit arra buz-
dít, hogy sétáljanak, kiránduljanak ezen a 
mezőn és a környék más tájain, fedezzék 
fel, ismerjék meg és óvják azt a csodálatos 
�órát és faunát, ami körülvesz bennünket. 

-gyöngy-

Fotók: Molnár Gyula (növények), Sáfrány Szilvia (állatok)
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Az iskolai �zikaórákon meg-
szerezhető tudás nem elegen-
dő a sikeres szerepléshez ezen a 
versenyen, hanem szükség van 
kreativitásra, problémamegol-
dó képességre is, ami a kísérle-
ti és számítógépes szimulációs 
feladatokban mutatkozik meg. 
A verseny rangját jelzi, hogy 
2005 előtt az első öt helyezett 
egyetemi felvételi kedvezményt 
kapott  – mondta Csajági Sán-
dor főszervező az Országos 
Szilárd Leó Fizikaversenyről, 
amelynek idei döntőjét az el-
múlt hétvégén tartották hagyo-
mányosan az Energetikai Szak-
gimnázium és Kollégiumban. 
Az Eötvös Loránd Fizikai Tár-
sulat, a paksi középiskola és a 
Szilárd Leó Tehetséggondozó 
Alapítvány versenyének dön-
tőjében az első forduló legered-
ményesebb diákjai adhattak 
számot tudásukról, a �atalabb 
korcsoportban tíz, a felsőbb 
évesekében pedig húsz diá- 
kot hívnak be.  
Idén a 11-12. évfolyamosok ver-
senyében első lett Makovsky Mi-
hály, a budapesti Baár-Madas 
Református Gimnázium Általá-
nos Iskola és Kollégium diákja és 
Krasznai Anna a Keszthelyi Vaj-

da János Gimnáziumból. A két 
első helyezett mellett két harma-
dik volt, az egyikük Boldis Ber-
cel, a Szigetszentmiklósi Batthyá-
ny Kázmér Gimnázium tanuló-
ja, a másik pedig Csire Roland, 
a DRK Dóczy Gimnáziuma di-
ákja. Ebben a korosztályban ti-
zennyolcan versenyeztek a dön-

tőben. A 9-10. osztályosok ese-
tében szintén két első helyezett 
volt, Fajszi Bulcsú, a Budapesti 
Fazekas Mihály Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium diák-
ja és Pácsonyi Péter, a Zalaeger-
szegi Zrínyi Miklós Gimnázium-
ból. Harmadik helyen Lipovics 

Tamás Dániel, a budapesti Pia-
rista Gimnázium tanulója zárta 
a megméretést. Ebben a kategó-
riában tíz versenyző volt. A vetél-
kedő különlegessége, hogy diák-
jaik által a felkészítő tanárok is 
versenyeznek, a legeredménye-
sebb felkészítőtanár a Szilárd Leó 
Tanári Del�n-díjat veheti át. Ezt 

idén Chikán Éva, a budapes-
ti Piarista Gimnázium tanára 
nyerte el, és ehhez az iskolához 
került a legeredményesebb in-
tézménynek járó Marx György 
vándordíj. Az Eötvös Loránd 
Fizikai Társulat különdíját, egy 
évre szóló Fizikai Szemle elő�-

zetést kapott mindkét kategó-
ria 1-5. helyezettje, valamint a 
Magyar Nukleáris Társaságtól a 
dobogósok kedvezményt nyári 
szaktáborban való részvételhez. 
A WIN Magyarország különdí-
ját, egynapos látogatást az atom-
erőműbe, aminek keretében az 
ott dolgozó mérnöknők munká-
jával ismerkedhet meg, Krasz-
nai Anna, a Keszthelyi Vajda Já-
nos Gimnázium diákja vehet-
te át.  
Az országos versenyt névadója 
születésének 100. évfordulóján 
Marx György professzor kez-
deményezésére rendezték meg 
először 1998-ban. Sikerét látva 
a szervezők úgy döntöttek, hogy 
minden esztendőben meghir-
detik. A verseny témája 2003-
ig a mag�zika volt, azóta pedig 
a modern �zika áll a fókuszban. 
A verseny első fordulójában is-
kolájukban oldanak meg egysé-
ges feladatsort a nevező diákok, 
majd ennek eredménye alapján 
alakul ki a döntő mezőnye. A te-
hetséggondozó megméretés cél-
ja a nukleáris �zika népszerűsí-
tése, a �atalok természettudo-
mányok iránti érdeklődésének 
felkeltése és a tehetséggondozás.              

 -gyöngy-

Mozaik

Kiválasztották a város borait
Ebben az évben 151 bort neveztek a gazdák a 
városi borversenyre: 79 vörös, 49 fehér, rozé 
és sillerbor pedig 23 várt szakértő kóstolás-
ra. A Paksi Hegyközség és Paks Város Ön-
kormányzata nagy múltú mustrájára két-két 
palack borral jelentkezhettek azok a Paksi 
Hegyközséghez tartozó szőlőterülettel ren-
delkező borkészítők, akik fajtánként legalább 
100 liter saját termésű nedűvel rendelkeznek. 
Az idén négy bizottságban értékelték a poha-
rakba valót, mindegyikben vizsgázott, gya-
korlott bírák vették górcső alá a hegy levét a 
Prelátus kúriában. A másnapi eredményhir-
detésen 20 arany, 46 ezüst és 48 bronz minő-
sítést adtak át, valamint 25 oklevelet. Kizárt 
bor 12 volt. A verseny estéjén a város bora-
inak kiválasztására is sor került. A megmé-
retésben azok a gazdák vehettek részt, akik 
borukból fel tudnak ajánlani megvételre 350 

palackkal a városnak reprezentációs célra. A 
győztes fehérbor a Danubiana K�. 2017-es 
chardonnay bora lett, a legjobb vörösbor pe-
dig Fritz János 2016-os cabernet franc bora.
Nem sokkal a városi bormustra előtt zaj-
lott a huszonkettedik dunakömlődi borver-

seny, amelyre idén hatvannyolc nevezés ér-
kezett, fehér és vörösborból 23-23, rozéból 
10, sillerből 7, óborból pedig 5 került a bi-
zottságok elé. A Dunakömlődi Borbarátok 
versenyét ez alkalommal is a helyi plébánia 
közösségi házában tartották, ahol a hagyo-
mányos húszpontos rendszerben értékel-
tek három bizottságban. A borversenyen 30 
arany, 30 ezüst, 5 bronz és 2 oklevél minősí-
tést adtak ki, kizárt bor csupán egy volt. A 
legmagasabb pontszámot a fehérborok ver-
senyében Varjas István chardonnay bora, a 
vörösöknél Kása Zoltán merlot-ja érte el, az 
óborok közül Hanuszka Sándor cabernet-
merlot cuvée-je, a rozék közül Spiesz József 
cabernet rozé bora, a sillerek közül pedig 
egy pinot noir siller vitte el a pálmát, utóbbi 
szintén Spiesz József pincéjéből való.     

Kohl Gy.

Országos döntő zajlott az ESZI-ben

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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– Fontosnak tartjuk, hogy ne csak azokkal tö-
rődjünk, ne csak azokra �gyeljünk, ne csak 
azokra essen a re�ektorfény, akiket a világ sze-
rencsésnek mond, akikre a �gyelem úgyis rá-
irányul, akik jól tudják képviselni magukat, 
és tudják az érdekeiket érvényesíteni, hanem 
azok az embertársaink is �gyelmet kaphas-
sanak, esélyt, szeretetet és tiszteletet, akiknek 
több támogatásra van szükségük az életben 
– mondta Lenkey István református lelkész 
az Esélyegyenlőségi napon, amelyet a Paksi 
Református Egyházközség és a Veled is törő-
dünk Egyesület (VITE) tartott a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban.
Kávási Brigitta, a VITE elnöke úgy tájékozta-
tott, hogy két évvel ezelőtt rendezett az egye-
sületük egy hasonló rendezvényt a fogyaté-
kossággal élők világnapja alkalmából, amelyet 
követően mindenki bíztatta őket, hogy legyen 
folytatás. Aztán lehetőség adódott arra, hogy a 
civilszervezet induljon egy pályázaton a Pak-

Közélet Mozaik

Esélyegyenlőségi napot tartottak

Minőségi tartós élet

Fotó: Molnár Gyula si Református Egyházközséggel konzorcium-
ban, amelyen majd' ötvenmillió forintot nyer-
tek egy három évet felölelő program megva-
lósítására. Az Esélyegyenlőségi nap ennek 
egyik eleme volt. Az egyesület vezetője azt is 
elmondta, hogy számos együttműködő part-
ner és önkéntes segíti a „Hátrányos megkü-
lönböztetés elleni fellépés és hátránykompen-
záció Pakson” című EFOP pályázati program-
juk megvalósítását, például az önkormányzat 
vállalta, hogy helyszínt biztosít a programok-
hoz, bevonja a köznevelési intézményeket, il-
letve segíti a tájékoztató munkát. Arról is be-
számolt, hogy lesznek többek között integrált 
sportnapok, érzékenyítő és motivációs fog-
lalkozások, táborok, előadások, képzések és 
klubok. Az Esélyegyenlőségi napon tartot-
ták a program egyik elemeként meghirdetett 
Te mire vágysz? című alkotói pályázat ered-
ményhirdetését is, a díjazottakat és díjátadó-
kat a rendezvény védnöke és háziasszonya Ba-

rabás Éva szerkesztő-riporter, műsorvezető, 
az SOS Gyermekfalvak nagykövete szólította 
színpadra. Az esten fellépett a Gazdag Erzsi ál-
talános iskola kórusa, a fogyatékosok nappa-
li ellátója gondozottjai és a Főnix Táncstúdió 
tagjai együtt, valamint a Gördülő tánccsoport 
interaktív előadása is szerepelt a programban. 
Az Esélyegyenlőségi napon köszöntőt mon-
dott Szabó Péter, Paks polgármestere is, akinek 
szavai szerint az esélyegyenlőség megteremté-
se nem valamiféle kegy, vagy különös jóindu-
lat gyakorlása a rászorulók felé, hanem alap-
vető kötelességünk és felelősségünk. – Ezért 
is tölt el örömmel ez a mai nap, hiszen sokan 
fognak össze azért, hogy jobb legyen azok-
nak, akik éhezik és szomjazzák oda�gyelésün-
ket, kérik segítségünket, tudásunkat, időnket, 
anyagi támogatásunkat. Különösen örülök an-
nak, hogy Paks önkormányzata is kiveszi a ré-
szét ebből a rendkívül fontos szolgálatból – fo-
galmazott.                                              Kohl Gyöngyi

A Te mire vágysz? című alkotói pályázatra 114 nevezés érkezett. A szervezők felhívása a pak-
si általános iskolák 7. és 8. osztályosainak, valamint a helyi középiskolák diákjainak szólt, 
olyan szófelhőket vagy képverseket vártak tőlük, amelyekben tükröződik a gondolati oda-
fordulás a fogyatékos emberekhez, világukhoz, kapcsolataikhoz, személyükhöz. Az első 
helyezett Nikl Máté lett, a második Kiss Dóra, harmadik díjat kettőt adtak át, az egyiket 
Csipszer Csenge, a másikat pedig Dudás Fanni kapta. Mind a négy diák a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnáziumba jár, tanáruk Takács Éva. Különdíjat kapott Nényei Nóra, a Paksi Beze-
rédj Általános Iskola diákja, Csercsa Fanni, aki az Energetikai Szakgimnázium és Kollégi-
umba jár, Ignácz Balázs, a Paksi I. István Szakképző Iskola tanulója, valamint további két �-
atal a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumból, Leber Veronika és Angyal Virág. A közönségdíjat 
Csikai Fanni, a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola diákja nyerte el. 

Ahogy a sorozat legutóbbi részében már 
megállapítottuk, a várandósság utolsó há-
rom hónapjában jellemző a terhességi ödé-
ma. Szó volt róla, hogy segíthet a torna, né-
hány zöldségféléről is írtam, és ígértem, 
hogy ezzel a témával folytatjuk. 
Vizesedés esetén gyógynövényeket is szok-
tam ajánlani a várandósoknak. Készíthetnek 
bodza-csalán teát. Egy adaghoz 1 teáska-
nál bodzavirágot és 1 teáskanál csalánleve-
let forrázzanak le 0,5 liter vízzel, majd hagy-
ják 10 percig ázni, aztán szűrjék le. A tea fo-
gyasztható magában vagy mézzel ízesítve (a 
cukorbeteg kismamák válasszák az akácmé-
zet). Ezt a gyógyteát 15 óráig érdemes elfo-
gyasztani, így miután átmosta a veséket, 18 
óra magasságában távozik is a szervezetből. 
A nyári nagy melegben érdemes gyógynö-
vényes pakolást használni. Az erre alkalmas 

csalánfőzethez tegyenek 3 evőkanál csalán-
levelet 0,5 liter vízbe, forrás után lefedve főz-
zék további 10 percig, aztán hagyják állni 10 
percig, majd szűrjék le. Amikor langyos-
ra hűlt, tegyenek bele négy kisebb törölkö-
zőt és hagyják a főzetben kihűlésig. Ez azért 
fontos, mert ezen a hőmérsékleten jobban 
beszívják a törölközők a levet. Ha nagyobb 
törölközőket használnak, akkor növelni kell 
a főzet mennyiségét. A kihűlt törölközőkkel 
fedjék be, tekerjék körbe a lábszáraikat, kar-
jaikat és addig hagyják rajtuk, amíg át nem 
melegszenek. Mindezek mellett naponta 2-3 
db alma fogyasztása is segíthet a felesleges 
víz kivezetésében.
Ahogy növekszik a magzat, egyre nagyobb 
térre van szüksége. Amikor a növekvő méh 
eléri a bordaívet, felnyomja a rekeszizmot, 
ezzel pedig a gyomrot, ami miatt sok kisma-

ma gyomorégést tapasztal. A panasz enyhít-
hető kisebb adag ételek fogyasztásával, ala-
posabb rágással, a csípős ételek, a csokolá-
dé és a szénsavas italok kerülésével. Hatásos 
lehet a zsálya, a körömvirág, az édesgyö-
kér és az akácvirág. Ezekből 1-1 teáskanál-
nyit forrázzanak le 3 dl vízzel, 5-10 percig 
hagyják állni, majd szűrjék le és kortyolják 
el. Naponta kétszer, éhgyomorra fogyasz-
szák. Amennyiben a gyomorégés mellett 
hányingert is tapasztalnak, az édesgyökeret 
hagyják ki a keverékből! Érdemes magnézi-
umban gazdag ételeket fogyasztani, ilyenek 
az olajos magvak például a dió, a mogyoró, 
a mandula, a szezámmag. A nyers káposzta 
leve U-vitaminban gazdag, ami bizonyítot-
tan csökkenti a gyomorégést, a felmaródást 
és a fekélyeket.

Nagyné Szalai Melinda
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Schmidt Béla lett az ASE vezetőedzője

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

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

A Vackor Autista és Fo-
gyatékkal Élők Szülei-
nek Paksi Egyesülete kéri 
önöket, hogy adójuk 1%-
ával támogassák műkö-
désünket, mellyel a beteg 
gyermekek programjait 
tehetik változatossá.

Adószámunk: 
18866111–1–17

Köszönjük segítségüket!

Korábban már beszámoltunk arról, hogy az 
ASE vezetése felmentette az NBI-es fér�  ko-
sárlabdacsapat vezetőedzői tisztségéből Teo 
Čizmićet, és a bajnokság végéig a másod-
edzőt, Schmidt Bélát bízták meg a feladattal. 
Negyedik alkalommal került az irányítás az 
egykori ASE- és Sopron-játékos, tősgyökeres 
paksi szakember kezébe, akit a váltásról, ter-
vekről, feladatokról kérdeztük.
–  Váratlan volt Teo Čizmić menesztése?
– Váratlanul ért, meglepődtem. Szakmailag 
teljesen jó munka folyt, és nem sok hiányzott 
a felsőházba kerüléshez. A légiós választás 
Teo kezében volt, azt nem szeretném kom-
mentálni.
– Váratlan volt, hogy felkérték vezetőedzőnek?
– Nem lepődtem meg, nem mondom, hogy 
szárnyaltam tőle, de nem is nagyon volt 
időm, hogy rágódjak rajta. Már tizenhá-
rom évadot lenyomtam a csapat mellett, ne-
gyedszer lettem vezetőedző, volt, amikor egy 
egész szezont vittem. Belevágtam, mert jöttek 
a mérkőzések, feladatok.
– Van valamilyen elvárása a klub felé, vagy a 
klubnak Ön felé?
– Részemről a klub felé semmi, a csapat felé 
az, hogy minimum a legjobb nyolc közé jus-
sunk be. Nagy változtatásokat nem akarok, 
kisebb nagyobb igazításokat viszont szeret-
nék a támadásban és a védekezésben is meg-
valósítani. Úgy gondolom, a klub részéről is 
ugyanez az elvárás, nagy csalódás lenne, ha 
nem jutnánk be a rájátszásba.

– Mennyire hosszú vagy rövid a cserepad? 
Elég lesz ez a célokhoz?
– A játékosok számát tekintve hosszú, de 
nyilván minőségben elférne még potenciá-
lisan bevethető ember. Nem szerencsés visz-
szamutogatni, de ha Garamvölgyi és Gulyás 
többet játszhattak volna, akkor többet lehet-
ne elvárni tőlük. Magas poszton nem igazán 
ideális a helyzet, de azzal kell „főzni”, ami 
van, arra kell a játékot felépíteni.
– Sok tapasztalt játékos van a csapatban, de 
nincs igazi vezér. Lehet még ezen segíteni?
– Szükség van egy vezérre. Próbálom be-
vonni a tapasztaltabbakat, Eilingsfeldet, 
Rujákot, Guinnt, kérem őket, hogy irányít-
sák egymást tanáccsal, biztatással, korholás-

sal. Sokszor a jó kommunikáció fél győze-
lem. 
– A sorsolás és az alapszakaszban elért hato-
dik hely eredményeként még a középszakasz 
programja sem annyira feszített. Milyen álla-
potban vannak a játékosok?
– Való igaz, mondtam olyat, hogy vannak 
kondíciós problémák, de ezt arra értettem, 
hogy hiányolom a gyors reagálásokat. Nem 
tudunk átváltani védekezésből azonnali tá-
madásba, labdával berobbanni az üres te-
rületekre, nagy sebességgel mintegy „meg-
húzni” a csapatot, pedig a képességek meg-
vannak. Barnies térdét valószínűleg műteni 
kell majd, de szerencsére most még sztero-
id injekciókkal játékban tud maradni. Néha 
fáj Eilingsfeld dereka, de más jelentős prob-
léma nincs. Az erőnléti edzőnk, Mantas 
Valčiukaitis nagy hangsúlyt fektet a játéko-
sok regenerálódására.
– Három meccsből két vereség, egy győzelem, 
amiből a hazai Pécs elleni az igazán fájó. Mi-
lyen tanulságokat vont le? 
– Úgy terveztük, hogy ha hozzuk a hazai 
meccseket, az elég a nyolcba kerüléshez, de 
ezután már idegenben is nyerni kell. Nem 
akarom degradálni a Pécs győzelmét, de 
ajándékba adtuk. Kilenc játékosomból hat 
egy faulttal fejezte be a meccset, ami azt is 
jelenti, hogy rossz felfogásban játszottunk, 
ezt nagyon gyorsan fel kell számolni. Ma-
gunkat vertük meg.

-joko-

Fotó: Molnár Gyula/archív

 Paksi Hírnök, 2018. április 27. n 17



Sport

Pakson forgatott a Nagy vagy! produkció

Május 4-én felejthetetlen este várja Pakson a lé-
lek dolgai iránt érdeklődő közönséget, hiszen a 
népszerű Nyitott Akadémia sorozat keretében 

dr. Vekerdy Tamás új előadását hallgathatjuk meg 
a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
A gyerek sok esetben nem tudja szavakba önteni, 

hogy mi okoz számára félelmet, nehézséget vagy 
szenvedést. Esetleg mond valamit, amit meg tud 
ragadni, de valójában egészen más jelenti a prob-
lémát. 
Legyen szó csecsemőről, kisgyerekről, iskolásról 
vagy kamaszról, adódnak olyan helyzetek, ami-
kor nem egyértelmű, hogy mivel állunk szemben, 
vagy mi állhat a jelenség hátterében. Márpedig 
ha nem értjük jól, nem is tudunk hatékonyan se-
gíteni. Mit tehetünk?  
Dr. Vekerdy Tamás ebben kíván segítséget nyúj-
tani, a tőle megszokott lebilincselő stílusban, fer-
geteges humorral. Az előadás interaktív, lehető-
ség lesz véleményt, tanácsot is kérni a szakem-
bertől. 
A Nyitott Akadémia standján pszichológiai, ne-
velési témájú művek széles választéka várja az 
érdeklődőket kedvezményes áron, köztük dr. 
Vekerdy Tamás könyvei, melyeket a szerző szíve-
sen dedikál is. 
Az előadásra jegyek kaphatók online a www.
nyitottakademia.hu oldalon és személyesen a 
Csengey Dénes Kulturális Központban.                    (X)

Dr. Vekerdy Tamás előadása Pakson!
Jól értem a gyerekemet? Mi állhat az adott jelenség hátterében?

A Nagy Vagy! a magyarorszá-
gi és határon túli magyar általá-
nos iskolák csapatainak fantasz-
tikus hangulatú, grandiózus ver-
senye minden vasárnap délelőtt 
a TV2 képernyőjén. A több hé-
ten át tartó viadal látványos erő-
próbáinak résztvevői – gyerekek, 
tanárok, szülők és sztárok – föl-
dön, vízben és levegőben mérik 
össze erejüket, ügyességüket és 
tudásukat a dicsőségért és a fan-
tasztikus fődíjakért. Ez olvasható 
a produkció hivatalos honlapján, 
a program a napokban Pakson a 
Deák Ferenc iskola tornatermé-
ben zajlott. – A Nagy Vagy! já-
ték több elemében is hasonlít a 
Játék határok nélkül című pro-
dukcióra. Nálunk iskolák játsza-
nak egymással, gyerekekkel, szü-
lőkkel és pedagógusokkal. Ezt 
továbbgondoltuk és idén szep-
tembertől már külső helyszíne-
ken is forgatunk, illetve játszunk, 
így kerültünk Paksra. A települé-
seken sportnap-csomagokat kí-

nálunk, ami két részből áll. Az 
egyik maga a Nagy Vagy! játék, 
amikor délután csapatok versen-
genek egymással, a másik a dél-
előtti program, amikor az összes 
osztályt próbáljuk megmozgat-
ni – tájékoztatott Kókai Dávid, 
Nagy Vagy! játékmester. A Deák 
iskola tornatermében délelőtt az 
alsó tagozatosok ismerkedtek te-
hát a különböző feladatokkal, 

délután pedig már élesben zaj-
lott a Nagy Vagy! játék hat csa-
pattal, kamerák előtt. – Két éve 
kerültünk kapcsolatba a rendez-
vénnyel. Iskolák jelentkezhettek 
a versenysorozatra, és minket is 
kiválasztottak. Az idén is indul-
hattunk, és bekerültünk a legjob-
bak közé, így a kereskedelmi tele-
vízióban is láthatnak bennünket. 
Nagyon jól szerepeltünk, a nagy-

döntőbe azonban már nem sike-
rült beverekednünk magunkat 
– mondta Klopcsikné Somorjai 
Mária, az intézmény igazgató-
helyettese. – Hat évig ebbe az is-
kolába jártak a gyerekeim, és a 
két évvel ezelőtti országos Nagy 
Vagy! csapat tagja voltam. Sze-
retek mozogni, és szeretem a ki-
hívásokat – fogalmazott Kom-
lósiné Kiss Anett. – Az idei tan-
évben, a decemberi országos 
megmérettetésen is részt vettem, 
amit Érden rendeztek – ezt már 
Tell Réka, az intézmény diák- 
ja mondta, hozzátéve, hogy a fel-
adatok nagyon tetszenek neki, és 
bár most nem teljesen egészsé-
ges, számára kihagyhatatlan ez a 
program. A különböző állomá-
sokon az alapmozgáskészségek 
fejlesztése volt a fő cél. A felada-
tokra külön nem kellett készülni, 
ám csak látszólag voltak könnyű-
ek. Az esemény összefoglalóját 
a kereskedelmi televízió később 
tűzi műsorra.                       Faller G.

Fotó: TelePaks
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Két év után tért vissza az ASE 
kosárlabda-szakosztályának élé-
re Tóth János. Ennek körülmé-
nyeiről, terveiről kérdeztük.
– Két év után tér vissza. Sokáig 
kapacitálták, hogy újra kézbe ve-
gye a szakosztály irányítását?
– Az elmúlt néhány hétben a 
csapat viszonylag gyenge telje-
sítménye miatt egyes szponzo-
roktól, szimpatizánsoktól már 
voltak jelzések felém, hogy sze-
retnék, ha visszajönnék és segí-
tenék a csapat irányításában, de 
ezeket rendre elhárítottam. Ti-
zenhat évig irányítottam a szak-
osztály munkáját, és ez idő alatt 
a csapat végig ott volt a fér� ko-
sárlabda élvonalában, számos 
kupa- és bajnoki érmet sikerült 
szerezni. Ezt az időszakot sze-
rettem volna emlékként meg-
őrizni, nem akartam, hogy eset-
leg egy gyengébb időszak után 
kudarccal kelljen végleg vissza-
vonulnom. Aztán a Jászberény 
elleni hazai vereség után Kovács 
Antal meggyőzött arról, hogy 
nem lenne tisztességes, ha nem 
próbálnék meg segíteni. Végül 
igent mondtam azzal a kitétel-
lel, hogy ne várjanak tőlem cso-

dát, különösen ebben a szezon-
ban, de mindent meg fogok ten-
ni a siker érdekében. 
– Mennyire követte �gyelemmel 
a csapat munkáját, az eseménye-
ket?
– Sajnos nem nagyon volt erre le-
hetőségem, hiszen a két évvel ko-
rábbi lemondásomnak éppen az 
volt az oka, hogy az MVM-nél 
nagyobb elfoglaltsággal járó po-
zícióba kerültem, valamint felké-
rést kaptam az atomerőműveket 
üzemeltetők szervezete kelet-eu-
rópai központja elnöki posztjá-
nak betöltésére. Mindez renge-
teg külföldi utazással járt, így tu-
lajdonképpen csak néhány hazai 
mérkőzést tudtam megnézni, és 
nyilván nem láttam bele a csapat 
működtetésébe és pénzügyi hely-
zetébe. A múlt év végén azonban 
a kétéves nemzetközi megbízatá-
som lejárt, így tehát lesz időm a 
kosárlabda-szakosztály irányítá-
sára.      
– A 2016/2017-es szezonra rá-
nyomta bélyegét a forráshiány, il-
letve a jelenlegiben is jó néhány 
csapat sokkal komolyabb anyagi 
kerettel rendelkezik, mint az ASE. 
Van arra remény, hogy akár már 
ősztől újra reális eséllyel induljon 
a csapat a kupáért és a dobogóért?
– Nem tudom, hogy más csapa-
tok milyen költségvetéssel ren-
delkeznek, „folyosói” informáci-
ókat hallok, de azok nem mindig 
bizonyulnak megalapozottnak. 
Az ASE anyagi helyzetéről any-
nyit tudok, hogy a 2015/2016-
os és a 2016/2017-es szezon ne-
hezen indult. Előbbinek magam 
is még részese voltam, viszonylag 
későn véglegesedett a költségve-
tés. Ismereteim szerint a jelen-
legi szezon már stabil, a koráb-
biakhoz hasonló költségvetés-
sel kezdődött. Az ősztől induló 

költségvetés két dolgon múlik, az 
egyik, hogy mennyi pénz fogy el 
az idei szezon végéig, a másik pe-
dig, hogy milyen lesz a jövő évi 
keret, hiszen a büdzsét éves szin-
ten határozzák meg, a tényleges 
kiadás pedig szezon szinten rea-
lizálódik.             
– A bajnokságból már csak más-
fél, két hónap van hátra, a lejáró 
szerződésű játékosokat, edzőket 
ilyenkor már keresik, beindulnak 
a tárgyalások. Van már konkrét 
elképzelés megkeresés – természe-
tesen név nélkül – ezzel kapcsolat-
ban? 
– A megbízatásomat követő na-
pon azonnal kaptam hívásokat 
játékos-ügynököktől, tehát ré-
szükről beindultak a tárgyalá-
sok. Rengeteg ajánlat érkezett 
tőlük anélkül, hogy informá- 
ciót kaptak volna tőlem az elkép-
zeléseinkről. Komolyra fordít-
va a szót, az már látszik, hogy a 
legfontosabb megoldandó kérdés 
az edző személye. Ezzel kapcso-
latban egy dolgot szeretnék el-
mondani: olyan edzőt kívánunk 
szerződtetni, aki Magyarorszá-
gon már bizonyított, nem szeret-
nék külföldi „csoda” edzőt Paks-

ra hozni, amibe már – magunkat 
is beleértve – több magyar klub 
belebukott. Érkezett már néhány 
ajánlat. Azt hiszem, azzal is min-
denki egyetért, hogy a csapat já-
tékosállományát frissíteni kell. 
Elsősorban a magyar játékoso-
kat véglegesíteni, aztán jöhetnek 
a külföldiek. Bár vannak már bi-
zonyos elképzelések, korai még 
erről beszélni, várjuk meg a sze-
zon végét.
– Szakosztályelnökként milyen 
csapatot, milyen eredményeket 
szeretne a következő években?
– Azt szeretném elérni, hogy 
néhány év múlva újra stabi-
lan éremesélyes legyen a csapat, 
amihez azonban kiszámítható és 
megfelelő mértékű költségvetés 
is szükséges, erről az ASE elnö-
ke optimistán nyilatkozott. Visz-
szatérve más csapatok helyze-
tére: a játékosállomány és edzői 
garnitúra alapján úgy gondolom, 
hogy a Szolnok és a Székesfehér-
vár emelkedik ki a mezőnyből. 
Ha ebben a tekintetben fel tud-
nánk zárkózni mögéjük, esetleg 
melléjük, akkor a körvonalazott 
cél elérhető.                           

 Kovács József

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

Tóth János visszatért szakosztályelnöknek
Sport

Fotók: Molnár Gyula/korábbi felvételek
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Megfejtésével egy páros belé-
pőt nyerhet a Klotild néni című 
színházi előadásra a Csengey 
Dénes Kulturális Központ fel-
ajánlásában.

A megfejtés a kistérség nagy meseírójának neve, 
aki május 5-én lenne 82 éves. A megfejtése-
ket május 4-ig küldhetik el a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51-53. címre, vagy e-mail-ben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertesei: Siposné Somogyi 
Andrea és Schmidtné Fekete Renáta.
Gratulálunk!

Fotó: Babai István/archív

Élményekben
 gazdag
nyarat 
kívánunk!

20%KEDVEZMÉNY!

Napszemüveglencse akció
Az akció időtartama: 2018. május 2. – július 31.

Az akciós ajánlat a Hoya dioptriás és polarizált napszemüveglencsék, magas bázisgörbületű és Sportive lencsék, 
valamint a Hilux 1.50 Mirror M.A.P. és DriveWear termékek kínálatára vonatkozik. További részletek az üzletben!Szemüveglencsék japán technológiával
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7030 Paks, Dózsa György út 35. +36 75/511-246, +36 30/842-3330
lensoptika.paks@gmail.com


