
Paks olyan léptékű település, ahol jól tudom érezni magam, és ki tudok telje-

sedni szakmailag – mondja Simon Péter, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Is-

kola igazgatója. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 
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 Közélet

A Város napja egész Paksot 
megmozgatta
Felvonulás, főzőverseny, színpa-
di programok és bemutatók ad-
ták a Város napja programjá-
nak gerincét, de a sava-borsát az 
együttlét, a találkozások öröme. 
Egész nap nagy volt a nyüzs-
gés a másodízben megrendezett 
program helyszínén, a Táncsics 
parkban. Akadt olyan szervezet, 
amelyet maroknyian képvisel-
tek, mások népes csapattal vet-
tek részt a felvonuláson, ami a 
Szent István térről indult. A me-
netet az Atomenergetikai Mú-
zeum kollektívája vezette egy 
Ural teherautóval, őket a Pak-
si Városi Múzeum – kétségtele-
nül a leglátványosabb viseletben 
érkező – munkatársai követték, 
majd több tucatnyi civilszerve-
zet és intézmény vonult a me-
netben  a Gólyahír programokat 
szervezőktől a nyugdíjasklubok 
tagjain és az Atomerőmű SE ko-
sárlabdázóin át a táncegyüttese-
kig, amelyek tagjai egy-egy állo-
máson tánccal fűszerezték a fel-
vonulást.
A Táncsics park minden szeg-
letét elfoglalták a sátrak, stan-
dok, színpadok. A halászléfőző 
versenyre ötvenöt csapat neve-
zett. Az ételeket Meczker Tamás 
paksi származású séf, Girst 
Ádám önkormányzati képvise-
lő, és dr. Kovács Antal, a pak-
si atomerőmű kommunikáci-
ós igazgatója értékelték. Paks 

halfőzőmestere Vida János lett, 
aki Kertészlegények néven ne-
vezett a versenybe a Paksi Kert-
barátok Egyesülete égisze alatt. 
A Kertbarátok népes csapata 
két bográcsban főzött idén. Má-
sodik helyen a biritóiak Cotton 
Club Singers nevű csapata vég-
zett, a zsűrielnök értékelése sze-
rint éppen egy hajszállal elma-
radva a győztestől. A harmadik 
díjat az Atomerőmű Nyugdíjas-
klub kapta, az Atomsztrojexport 
csapatát pedig különdíjjal ju-
talmazták. – Nagyon lelkiisme-
retesen álltam a feladathoz, vé-
gigjártam majdnem mind az 
ötvenöt csapatot, hogy meg-
lessem a munkafolyamatokat – 
árulta el Meczker Tamás, aki az 
RTL Klub Konyhafőnök című 

gasztrorealityjének a negyedik 
évadában a középdöntőbe ju-
tott, az ötödikben pedig har-
madik helyen végzett. A Bécs-
ben dolgozó séf Pakson nőtt fel, 
innen indult el pályája, és most 
örömmel jött vissza, hogy a zsű-
ri elnökeként értékelje az étele-
ket a Város napján. 
Megszakította országjáró kör-
útját a Paks II. Atomerőmű Zrt. 
interaktív kamionja, és erre az 
alkalomra Paksra érkezett. Sok 
érdekességet kínált az Atom-
energetikai Múzeum csapata is, 
akik – mint már többször – a 
Paksi Városi Múzeum munka-
társaival együttműködve idő-
utazásra hívták a fesztiválozó-
kat, akik az Ural rakodóterében 
virtuális sétát tehettek az atom-
erőmű vezénylőtermében, reak-
torcsarnokában. A Város napján 
köszöntötte Enyedi Bernadett 
múzeumvezető az Atomenerge-
tikai Múzeum százezredik láto-
gatóját. 
A Város napjára Viskről három, 
Reichertshofenből nyolcfős de-
legáció érkezett Paksra, így ők 
is részt tudtak venni a felvonu-
láson, és láthatták a két szín-
padon zajló színes kulturális 
programot, amit a Cotton Club 
Singers Zsédával közös kon-
certje zárt.

– Nagyon jó volt, úgy látom so-
kan voltak, az egész város ösz-
szefogott – fogalmazott Michael 
Franken. Reichertshofen polgár-
mestere azt mondta, végignéz-
ték a tánccsoportok műsorát, 
hallották a koncerteket, a �e 
Bits Beatles emlékzenekar na-
gyon tetszett nekik. A delegáci- 
ót rajta kívül helyettese és kép-
viselők alkották. Mint elárulta, 
kihasználták az alkalmat, hogy 
Szabó Péterrel a két város ügyei-
ről is beszélgessenek. – Kide-
rült, hogy hasonló problémák-
kal küzdenek mindkét helyen: 
Reichertshofenben is jelentős 
volt a lakosságszám-emelkedés, 
kevés a lakhely, nehezen tudnak 
a cégek szakmunkásokat találni 
– vázolta. A bajor városban az 
utolsó öt évben tíz százalékkal, 
hétszáz fővel nőtt a lakosság-
szám az autó- és az építőipar fej-
lődése miatt. Paks polgármeste-
re hozzáfűzte: Michael Franken 
nagyon kíváncsi volt, hogy az 
erőműépítésnek milyen hatá-
sa lesz Paks életére. A partner-
kapcsolat keretében két meg-
hívást tolmácsolt a bajor város 
polgármestere Paksnak: két hó-
nap múlva rendezik a Paarfestet, 
illetve jövőre lesz harminc éve, 
hogy aláírták a testvérvárosi 
szerződést, amit 2019 decembe-
rében, Reichertshofenben sze-
retnének megerősíteni. Előt-
te szerét ejtik, hogy Pakson is 
megemlékezzenek az évfordu-
lóról. Erről már Szabó Péter be-
szélt. Paks polgármestere a Vá-
ros napja kapcsán azt mondta, 
hogy a tavalyinál is több volt a 
résztvevő. – Nagyon jó volt lát-
ni, hogy a paksiak megmozdul-
nak, jól érzik magukat – fogal-
mazott. Véleménye szerint meg-
lehet, hogy jövőre már el sem fér 
a Táncsics parkban a program, 
ami gyorsan a városi rendezvé-
nyek legkedveltebbje, leglátoga-
tottabbja lett.              Vida Tünde

Fotók: Babai István

2 n Paksi Hírnök, 2018. május 25.



Gosztola Erzsébet kapta 
az Arany Rozmaring Díjat

KözéletKözélet

Ha egy nép nem őrzi a hagyományait, meg-
szűnik létezni. Ezért fontos számunkra ez 
az alkalom – mondta Féhr György, a Pak-
si Német Nemzetiségi Önkormányzat elnö-
ke a német nemzetiségi napon, amit husza-
dik alkalommal tartottak meg. Mellette Bar-
nabás István alpolgármester köszöntötte a 
megjelenteket, kiemelve, a német nemzeti-
ségi önkormányzat arra hivatott, hogy szer-
vezze a német nemzetiségi közéletet, őriz-
ze és terjessze a városban a német kultú-
rát, amit rendkívül eredményesen tesznek. 
A rendezvényen adták át az Arany Rozma-
ring Díjat, amit a német nemzetiségi kultú-
ra és emberi kapcsolatok ápolása, fejleszté-
se érdekében végzett közéleti tevékenység 
elismerésére alapított a szervezet. A koráb-
ban díjazottak Racskó Ste�, Kovácsné Vár-
aljai Klára, Pintér Anikó, Schämer Imréné, 
Szabadi Jánosné, Horváthné Miszlai Katalin, 
Roger Schilling Zenekar, Jillingné Weisz Ju-
lianna voltak, 2018-ban pedig Gosztola Er-

zsébet, a Paksi Deák Ferenc Általános Iskola 
tanára vehette át az elismerést. Ahogy a mél-
tatásban elhangzott, Gosztola Erzsébet a ma-
gyarországi német kultúra és hagyományok 
elkötelezett támogatója. Tanítványai általá-
ban előkelő helyezéseket érnek el a különbö-
ző német nyelvi versenyeken, például a Pak-
si Német Nemzetiségi Önkormányzat éven-
te megrendezett Sprich Deutsch elnevezésű 
megméretésén rendre első vagy második he-
lyen zárnak. A tanárnő diákjai rendszeresen 
fellépnek a Paksi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat által tartott ünnepségeken és meg-
emlékezéseken. A tanárnő többször szerve-
zett a Deák iskolában a sváb hagyományo-
kat bemutató kiállítást. Sok pályázatot írt 
annak érdekében, hogy a gyerekeknek minél 
több lehetősége legyen a német nyelvű kom-
munikációra. Ezeken a tanulmányi kirándu-
lásokon az idegenforgalmi látványosságok 
megismerésén túl a népismereti tudás meg-
szerzése és a német nyelv gyakorlása is cél. 
Gosztola Erzsébet elmondta, hogy 1987-től 
dolgozik a Deák iskolában. – A német nyel-
vet nem egyszerű tanítani, folyamatos, szor-
galmas munkát igényel, de ma már sok lehe-
tőség van az élményszerű oktatására. A né-
met nemzetiségi önkormányzat segítségével 
tanulmányi kirándulásokra megyünk hatá-
ron túlra, illetve környékbeli sváb falvakba, 
de ellátogatunk a szekszárdi Magyarországi 
Német Színház előadásaira is – összegzett a 
díjazott. A nap programjában természetesen 
a német hagyományok jelentek meg, műsort 
adtak helyi óvodások, iskolások, a hímesházi 
Sonnenblumen kórus, a Paksi Német Nem-
zetiségi Hagyományőrző Egyesület tánccso-
portja és a Roger Schilling zenekar. A napot 
bállal zárták.                                  Kohl Gyöngyi

Fotók: Babai István

Megjelent a Paksi Kalauz turisztikai kiad-
vány és a PIF Paksi Információs Füzet el-
nevezésű szolgáltatói kalauz, amiket Ko-
vács Sándor alpolgármester és Czink Dóra 
a turisztikai, városmarketing és kommu-
nikációs csoport vezetője mutattak be saj-
tótájékoztatón. – Fontosnak tartjuk, hogy 
minden területen megfelelő információk-
kal lássuk el a városba érkezőket, amihez 
az online felületek mellett a mai kor köve-
telményeinek megfelelő nyomtatott kiad-
ványokra is szükség van – mondta Kovács 
Sándor, kiemelve, hogy a most megje-
lent két kiadvány kapcsán nagyon komoly 
munkát végzett a Paksi Polgármesteri Hi-
vatal turisztikai, városmarketing és kom-
munikációs csoportja. Külön felhívta a �-
gyelmet arra, hogy az atomerőmű építése 
kapcsán tartott fórumokon igény mutat-
kozott a helyi szolgáltatókat egy csokor-
ba gyűjtő kiadványra, az orosz fél részéről 
megfogalmazódott például egy kis szótár 
ötlete is, amit a PIF tartalmaz. Az is el-
hangzott a sajtótájékoztatón, hogy nem-
csak a városba pihenni, dolgozni érkezők, 
hanem a helyi lakosság számára is haszno-
sak lehetnek ezek a kiadványok.  
Czink Dóra azt mondta, hogy a paksi lát-
nivalókat, vendéglátó- és szálláshelyeket 
soroló Paksi Kaluz 2006 óta három alka-
lommal jelent meg különböző formában 
és néven, ez a mostani a negyedik ki-
adás, ahogy a Paksi Információs Füzetből 
(PIF) is ez a negyedik, bár ennek eredete 
a nyolcvanas évekig nyúlik vissza. Utób-
biban a helyi szolgáltatók neve, pro�lja és 
elérhetősége szerepel ábécé sorrendben. 
Mindkét ingyenes kiadványhoz hozzá le-
het jutni a város intézményeiben, illetve 
beszerezhetők a Turisztikai Információs 
Irodában. Czink Dóra arról is tájékozta-
tott, hogy a PIF elkészítéséhez Daróczi-
né Szalai Edit nyújtott nagy segítséget, az 
Atomsztrojexport részéről pedig Maria 
Konyahina, illetve mindkét kiadvány el-
készítésében oroszlánrészt vállalt a cso-
port munkatársa, Seres Ágota. A kiadvá-
nyokat Kajtár Krisztina tervezte és tördel-
te. A Paksi Kalauz magyar, angol, német 
és orosz nyelven tartalmazza az informá-
ciókat, a PIF pedig magyarul és oroszul.                                                           

-kgy-

Megjelent a 
Paksi Kalauz 
és a PIF
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 Közélet

Ez az igazi magyar jövő – 
mondta az új atomerőmű épí-
tésével biztosítható gazdasági 
modellről Süli János nem sok-
kal azután, hogy a kormány 
többi tagjával együtt letette az 
esküt a Parlamentben. A mi-
niszterek bemutatásakor Or-
bán Viktor miniszterelnök is 
kiemelte, hogy az atomerőmű 
megépítése garantálja a rezsi-
csökkentés megtartását és ol-
csó áramot a magyar vállal-
kozások versenyképességének 
növelésére. 

– Csak egy mérce van, az erő-
södő és jobban teljesítő Ma-
gyarország – szögezte le Or-
bán Viktor az új kormány meg-
alakulásakor. A miniszterelnök 
– mint kifejtette – az ország 
előtt álló feladatok szerint vá-
lasztotta új minisztereit, akik-
nek azt mondta, hogy a szelle-
mi, szakmai és politikai vitákat 
le kell folytatni, a támadásokat 
állni kell, de a vita soha nem le-
het öncélú. – A nemzetet szol-
gáljuk, de a helyünk Európában 
van – fűzte hozzá, mondván, a 
miniszterek törekedjenek jó vi-
szonyra az európai országokkal.
Orbán Viktor miniszterelnök 
a miniszterek bemutatásakor 
azt mondta, Süli Jánosra a to-
vábbiakban is a paksi atomerő-
mű bővítéséért felelős minisz-
terként számít a kormányban. 
– Az atomerőmű bővítése elen-
gedhetetlen ahhoz, hogy meg-

őrizzük a rezsicsökkentést, és 
olcsó energiával növeljük a ma-
gyar vállalkozások versenyké-
pességét – hangsúlyozta a mi-
niszterelnök. 
Az új kormánynak tizennégy 
tagja van: Bártfai-Mager And-
rea nemzeti vagyon kezelésé-
ért felelős tárca nélküli minisz-
ter, Benkő Tibor honvédelmi 
miniszter, Gulyás Gergely Mi-
niszterelnökséget vezető mi-
niszter, Kásler Miklós emberi 
erőforrásokért felelős minisz-
ter, Nagy István agrárminisz-
ter, Palkovics László nemzeti 
innovációs és technológiai mi-
niszter lett. Pintér Sándor veze-
ti a belügyi tárcát, Rogán Antal 
pedig a Miniszterelnöki Kabi-
netirodát. Semjén Zsolt nem-

zetpolitikáért, egyházügyekért 
és nemzetiségekért felelős, Süli 
János pedig a paksi atomerő-
mű bővítéséért felelős tárca nél-
küli miniszterként vesz részt a 
kormány munkájában. Szijjár-
tó Péter a Külgazdasági és Kül-
ügyminisztériumot, Trócsányi 
László az igazságügyi tárcát, 
Varga Mihály a Pénzügyminisz-
tériumot vezeti.
Süli János az eskütételt köve-
tően azt mondta, hogy mivel 
az atomerőmű az oktatástól az 
egészségügyig minden terüle-
tet érint, ezért szoros együttmű-
ködésre lesz szükség a kormány 
minden tagjával. Mint kiemelte, 
e téren bizakodó, hiszen majd-
nem minden miniszterrel volt 
már szakmai együttműködésük.

A miniszter munkaszervezete 
átmenetileg továbbra is Buda-
pesten működik, de a terv válto-
zatlanul az, hogy Paksra tevődik 
át e tekintetben a súlypont – tá-
jékoztatott Süli János. Elmondta, 
hogy nincs oka rá, ezért szemé-
lyi és strukturális változásokat 
nem tervez, ám ha a térségfej-
lesztési célkitűzések végrehajtá-
sa érdekében többletmunkaerő-
re lesz szükség, akkor bővítik az 
állományt. 
A blokkok létesítéséhez kap-
csolódó helyszíni munkálatok-
ról azt mondta, hogy várha-
tóan a 20/10 kilovoltos alállomás 
és a hálózat építése lesz az első, 
ami elkezdődik, de a felvonulá-
si területen is rövidesen indul az 
építkezés. Az ide tervezett nyolc-
van épületnek 2020-ra kell elké-
szülni, mert a főépület kivitele-
zését akkor szeretnék elkezdeni, 
részletezte a miniszter.
Arra is kitért, hogy az új blok-
kok határidőre, 2026-27-re meg-
épülnek, de elsősorban nem en-
nek betartása a mérvadó, hanem 
az, hogy megfelelő minőségben 
készüljenek el. A biztonság  min-
den más szempontot megelőz – 
húzta alá.
Kiemelte: ha Paks II. megépül, 
lesz olcsó energia, ami a magyar 
vállalkozások versenyképességét 
növeli, vonzóvá teszi az országot 
a befektetők számára, elősegíti a 
munkahelyteremtést és a megfe-
lelő bérezést. – Ez az igazi magyar 
jövő – összegzett.                  Vida T.

Fotó: Babai István
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Kiválóan működik Pakson a 
panelfelújítási program
Miközben az országban a la-
kások jelentős része korszerűt-
len, Pakson lassan befejeződik 
a teljes iparosított technológi-
ával épült lakásállomány kor-
szerűsítése. A Magyar Energia-
hatékonysági Intézet ügyvezető 
igazgatója, Szalai Gabriella né-
hány hete azt nyilatkozta, hogy 
a hazai lakások kétharmada el-
avult, felújításuk elengedhetet-
len lenne a további állagromlás 
megakadályozásának és az ener-
giafelhasználás csökkentésének 
érdekében.
Pakson annak köszönhetően, 
hogy a város elsők között csatla-
kozott a kormányzati program-
hoz, a lakótelep épületeinek zöme 
megújult, sőt egyre több hagyo-
mányos technológiával épült ott-
hon energiamegtakarítást célzó 
rekonstrukciója is megtörtént az 
önkormányzat támogatásával. 
Az 1960-as évektől a rendszervál-
tozásig a legtöbb magyarországi 
városban épültek iparosított tech-
nológiával, előre gyártott vasbeton 
elemekből álló, döntően lakócé-
lú épületek. A köznyelvben panel-
házaknak nevezett lakótömbök az 
ezredfordulóra egyre rosszabb ál-
lapotba kerültek, ami drasztikus 
leértékelődésükkel, az pedig la-
kosaik tömeges vagyonvesztésé-
vel, a lakótelepek deklasszálódá-
sával fenyegetett. A jellemzően a 
Kádár-korszakban épült lakótele-
pek felújításának állami támoga-
tását Fideszes országgyűlési kép-
viselők kezdeményezték 2000-
ben, olvasható a Wikipédián. A 
panelfelújítási programot – ami 
nemcsak a paneles technológiával 
épített lakásokat, hanem más ipa-
rosított technológiát, így az alag-
útzsalusat, a síkzsalusat, a salak-
betonosat is jelenti – 2001-ben az 
akkori Orbán-kormány indította 
el. A Panelprogramnak elkeresz-
telt, többször módosított támo-
gatási formát valamennyi későbbi 
kormányzat fenntartotta és az or-

szág pénzügyi lehetőségeihez ké-
pest támogatta.
Paks elsők között csatlakozott a 
panelprogramhoz, mondta a pol-
gármesteri hivatal akkor ezzel a 
feladattal megbízott volt munka-
társa. Kudorné Szanyi Katalin fel-
idézte, hogy az akkori polgármes-
ter, Bor Imre kezdeményezésé-
re működött a közös képviselők 
klubja, ott foglalkoztak a felújítá-
si, pályázati lehetőségekkel. Meg-
kerestek  egy épületdiagnoszti-
kai vizsgálatot végző budapes-
ti céget, és az önkormányzat az 
összes iparosított technológiával 
készült épülettípusra elkészít-
tette a felmérést. A városveze-
tés keretet biztosított arra, hogy 
az állami mellé önkormányza-
ti támogatásra is pályázhassa-
nak a panelépületekben élők, il-
letve a saját erő előteremtésében 
is igyekeztek segíteni, pénzinté-
zetekkel tárgyaltak, hiszen a tár-
sasházaknak nem volt erre fél-
retett pénzük. Pakson az Épí-
tők útja 20. és a Kurcsatov utca 
10-12. esett át elsőként energe-
tikai felújításon. Előbbi önkor-
mányzati tulajdon, így ott tel-
jes mértékben az önkormányzat 
fedezte a költségeket, mondta 
Kudorné Szanyi Katalin. Hoz-
záfűzte, hogy akkoriban csak a 
külső hőszigetelést tartották lé-
nyegesnek, utána merült fel, 
hogy a gépészet legalább olyan 
fontos. A felújítási terveket Sa-
lamon Gábor készítette, kivite-
lezőt elsőként a lakásokat építő 
Pécsi Házgyár segítségével talál-
tak, majd „ráálltak” a paksi vál-
lalkozók is a munkára. Kudorné 
Szanyi Katalin érdekességként 
említette, hogy míg a Kurcsatov 
utcában, illetve a teljes A szek-
torban rohamtempóban zajlot-
tak a felújítások, a B szektorban 
nem mozdultak a lakóközössé-
gek. A jeget az Árnyas 4.-é törte 
meg, ahol Reményi Sándor volt 
a közös képviselő. 

A lakásállományban is, csakúgy 
mint a város életének többi terü-
letén, az atomerőmű építése je-
lentett kiugró változást, 1975 és 
1980 között összesen 2.029 la-
kás épült, majd a következő öt 
évben 1.151, amiből 60 bérlakás 
volt. A lakásépítési folyamat ezt 
követően jelentősen lelassult. A 
város lakásállománya 2008-ban 
8.209 db volt, ebből 181 önkor-
mányzati bérlakás, amiből 65 
társasházi, a többi családi há-
zas. Az épületek mindegyike 
1990 előtt épült, a legtöbb a '70-
es években. A bérlakásállomány 
harmada összközműves, 13-ban 
azonban csak villany és víz van, 
44-ben nincs melegvíz-ellátás – 
olvasható az önkormányzat ál-
tal 2009-ben publikált összefog-
lalóban.
A polgármesteri hivatal pályázati 
osztálya úgy tájékoztatott, hogy 
napjainkban három híján nyolc-
ezer bejelentett háztartás van 
Pakson, ebből 4121 lakás, 3876 
családi ház. 2006 és 2017 között 
1410 nyertes pályázó kapott tá-
mogatást energiamegtakarítást 
célzó felújításra. A nyilvántar-
tás szerint ebben az időszakban 
elsősorban nyílászárócseréhez 
igényeltek és kaptak támogatást 
az ingatlantulajdonosok, ez tette 
ki az igények 56%-át, a második 
a „népszerűségi” rangsorban a 
hőszigetelés volt 21 százalékkal, 
a harmadik pedig a fűtéskorsze-
rűsítés 20 százalékkal.
Az időszak első éveiben túlnyo-
mó többségben az iparosított 
technológiával épült társasházak 
részéről volt felújítási igény. Ez 
különösen igaz 2010-re, amikor 
közel kétszázmillió forint  ön-
kormányzati támogatással  újí-
tottak fel társasházakat Pakson. 
Ugyanebben az évben alig vala-
mivel több mint 32 millió forint-
ra rúgott a családi házakra for-
dított összeg. 2012-ben volt egy 
fordulópont: panelekkel nem 

pályáztak, családi házakkal an-
nál inkább. 2017-ig váltako-
zó volt a pályázókedv, tavaly vi-
szont megismétlődött az öt évvel 
korábbi helyzet, panelfelújítás-
ra már szinte semmi igény nem 
volt, családi házakéra annál in-
kább. 
Változott a �nanszírozási konst-
rukció is. Eleinte állami forrást is 
lehetett igényelni, egy-egy har-
madot tett ki ez, az önkormány-
zati támogatás, illetve a tulaj-
donosi hozzájárulás. 2011-ben 
megszűnt a központi támogatás, 
amire reagálva az önkormányzat 
egyharmadról ötven százalékra 
emelte a támogatás maximumát, 
ami azonban igényenként nem 
haladhatta meg a 400 ezer forin-
tot. 2016-tól változatlan támoga-
tási intenzitás mellett 500 ezer fo-
rintra emelkedett ez az összeg.
2010-ben a paksi lakásállomány 
energetikai felújítására kiug-
róan magas összeget fordítot-
tak a tulajdonosok kihasználva 
a két forrásból érkező támoga-
tást. A teljes beruházási összeg 
majdnem elérte az 1,1 milliárd 
forintot. A második a ranglis-
tán 851 millió forintot megha-
ladó összeggel 2009. Miután a 
panel technológiájú társashá-
zak zömét felújították, illetve 
megszűnt az állami támogatás, 
megcsappant az energetikai fel-
újítási kedv. 2011-ben nem érte 
el a 150 millió forintot a paksi 
ingatlanokra fordított összeg, 
aminek valamivel több mint 30 
százalékát tette ki a támogatás, 
a többi saját forrás volt. Azóta 
ez az összeg 200-300 millió fo-
rint körül mozog. Idén, ahogy 
korábban már megírtuk, ismét 
100 millió forintot biztosít Paks 
Város Önkormányzata a panel- 
és hagyományos épületek fel-
újításának önkormányzati tá-
mogatására. A pályázatokat jú-
nius 7-én lehet benyújtani.                     

Vida Tünde
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Egy hét alatt több mint 24 ezer 
kilométert tett meg repülőn, 
vonaton, közúton Szabó Péter 
polgármester és Bana János al-
polgármester. Kínai befekte-
tőkkel, városvezetőkkel tár-
gyaltak, mert érdeklődnek Paks 
mint lehetséges partner iránt.

Bana János arról számolt be, 
hogy először az orosz–kínai ha-
tár mellett, egy Oroszországgal 
éves szinten több milliárd fo-
rint nagyságrendű forgalmat le-
bonyolító webkereskedő cégnél 
jártak, ami Európa felé szeret-
ne nyitni. Úgy gondolják, ehhez 
nagyon jó bázis lenne számukra 
Paks, vázolta az alpolgármester. 
Vámszabad terület kialakítása a 
cél, és az, hogy innen lássák el 
Európát különféle termékekkel. 
Ez egy automatizált, alacsony 
munkaerőigényű telephely len-
ne, viszont jelentős iparűzési 
adóbevételt eredményezne, mu-
tatott rá Bana János. 
Ezek után utaztak Liaochengbe, 
ami egy 6,2 millió lakosú város. 
A vendéglátók – mint Bana Já-
nos felidézte – azt mondták, 
hogy ez Kínában olyan nagy-
ságrendet képvisel, mint Ma-
gyarországon Paks, ezért is kez-

deményezték a testvértelepülési 
kapcsolat kiépítését. A paksi de-
legáció Zhonglin Wang polgár-
mesterrel és a városvezetéssel 
tárgyalt, illetve körülbelül húsz 
céget tekintett meg, amelyek kö-
zött volt textiliparban érdekelt, 
üvegszálgyártással foglalkozó és 
gépgyártó is. – A kereskedelmi 
kapcsolatot komolyan gondol-
ják – hangsúlyozta Bana János, 
emlékeztetve arra, hogy egy elő-
zetes szándéknyilatkozatot már 
aláírtak Liaocheng vezetésével, 

és szeretnék a partnerséget foly-
tatni, kiaknázni.
A gazdaság mellett a kultúra és a 
sport területén is találtak kapcso-
lódási pontokat. A vizek város-
aként emlegetett Liaochengben 
rengeteg folyó és tó van, nagyon 
népszerű a sárkányhajózás, ami-
ben országos bajnokok, kajak-
kenu viszont nincs, de érdek-
li őket.
Bana János úgy gondolja, van 
létjogosultsága a kapcsolatnak, 
mert ha befektetőket tudnak 

hozni Paksra, az jelentős adó-
bevétellel jár, ami mérsékli a vá-
ros e téren ma meglévő függését. 
De – mint kifejtette – nemcsak 
hozni, hanem vinni is akarnak 
a kínai partnerek, azaz nyitot-
tak a magyar termékek iránt. 
Valójában minden érdekli őket, 
mondta az alpolgármester, ki-
emelve, hogy jelentős az élelmi-
szerigényük, mégpedig a minő-
ségi élelmiszer iránti. Kínában 
jelenleg a külföldről behozott 
élelmiszerek iránt nagyobb a bi-
zalom a náluk termelteknél. 
Mivel hajlandóságot mutatnak 
a kínai partnerek közös vállala-
tok létrehozására, amiből a helyi 
vállalkozások is pro�tálni tud-
nak, Bana János szerint a paksi 
vállalkozásoknak ez nem kon-
kurenciát, hanem lehetőséget 
jelent.
A további lépésekről Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere azt 
mondta, megkezdik annak az 
előkészítését, hogy leteleped-
hessenek a kínai vállalkozások 
a városban. Utánanéznek, majd 
jelzik partnereiknek, hogy mi-
lyen jogszabályok, előírások vo-
natkoznak arra, ha Európában 
akarnak vállalkozni.          

Vida T.

 Közélet

Felújítás zajlik a főutca egy szakaszán
Felújítják a Dózsa György úton 
a járdát és a zöldfelületet az 
ESZI főiskolai épületétől a kör-
forgóig tartó szakaszon, a mun-
katerületet május 11-én átadták 
a kivitelező DC Dunakom Zrt.-
nek. Hum Ferenc, a Paksi Pol-
gármesteri Hivatal műszaki osz-
tályának vezetője sajtótájékozta-
tón elmondta, hogy a hatvankét 
millió forint értékű beruházás 
során felújítják a csapadékvíz-
elvezető rendszert és a burko-
lat alatt lévő ivóvízvezetéket, a 
járda aszfalt helyett térburkola-
tot kap, átépítik a közvilágítást, 

és megújul a zöldfelület is, amit 
egyben növelni fognak, vala-
mint trópusi keményfa burkola-
tú pihenőhelyet alakítanak ki az 
ESZI előtti téren. Hum Ferenc 
azt is elmondta, hogy a munká-
latok idején a gyalogos forgal-
mat érintő változás előfordul-
hat, ugyanakkor az ESZI-be, és 
a  Paksi Deák Ferenc Általános  
Iskola alsó tagozatába való beju-
tást mindenképpen biztosítják. 
A rekonstrukció befejezésének 
szerződés szerinti határideje au-
gusztus 22. 

-kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Formálódik az együttműködés Paks és 
Liaocheng között

Fotó: magánarchívum
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Zajlik a strand felkészítése a szezonra

Óvodai csoport nyerte meg a pályázatot
A Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág 
tagóvodájának Vackor csoportja lett a Játssz 
cseresznyési kirándulásért! pályázat győzte-
se. A Paksi Polgármesteri Hivatal turiszti-
kai, városmarketing és kommunikációs cso-
portja azt kérte az óvodai csoportoknak, 
általános és középiskolás osztályoknak szó-
ló kiírásban, hogy készítsenek tablót Paks 
és környékének élővilága témában. A pá-
lyaműveket lefotózták és feltöltötték a vá-
ros hivatalos Facebook-oldalára. A legtöbb 
„tetszik”-et a Vackor csoport tablója kapta, 
így ők tölthetnek el egy érdekes programok-
kal színesített napot a Cseresznyéskert Erdei 
Iskolában június 8-án.
Jantnerné Oláh Ilonától, a Hétszínvirág tag-
óvoda vezetőjétől megtudtuk, hogy a paksi 
határ védett növényeit jelenítették meg tab-
lójukon. Kiemelte, hogy mivel a pedagógiai 
programjuk a környezeti nevelésre fókuszál, 
igazán közel állt hozzájuk a pályázat témája. 
A gyerekekkel ellátogatnak azokhoz a fák-
hoz, amelyek helyi rendelettel védettek, az 
óvoda udvarán lévő környezeti nevelési tan-
ösvénynek pedig egy része az Ürgemező vé-
dett növényeit mutatja be. 

Kovács Sándor alpolgármester a díj átadásán 
elmondta, hogy 13 tabló érkezett a pályázat-
ban, a győztes csoport 1176 „tetszik”-et ka-
pott, ugyanakkor több mint harmincezer el-
érést hozott a város Facebook-oldalának ez 
a játék, illetve ezerrel nőtt a kedvelők száma. 

– Ebből is látható, hogy a városmarketing-
munkával jó úton járunk, sok információt 
eljuttathatunk a lakossághoz a közösségi ol-
dalainkon keresztül, amiket pedig a külön-
böző játékokkal népszerűsíteni tudunk – 
emelte ki az alpolgármester.                      -kgy-

Június 2-án nyitják meg az Ür-
gemezei Strandot az idei sze-
zonra. A Mezőföldvíz K�. üze-
meltetésében működő fürdő-
helyen májusban érkezik el az 
általános karbantartási felada-
tok elvégzésének ideje, így töb-
bek között az épület mesze-
lése, a faszerkezetek kezelése, 
a szivattyú-karbantartások, a 
kiegyenlítőtartály beüzemelé-
se. Dr. Hanol János, a cég szer-

vezési és kommunikációs osztá-
lyának vezetője elmondta, hogy 
felújítási munkálatokat is vé-
geznek. Meglévő járdák, illetve 
a büfé melletti terület burkola-
tát térkőre cserélik, az élmény-
medence mellé járdát építenek, 
kihelyeznek hat új padot a zöld-
területre, a nagymedence négy 
kültéri zuhanyzóját szolár zu-
hanyzóra cserélik, valamint az 
idei szezonra elkészült a Gesz-

tenyés út és a strand közötti jár-
da. Bár a megyében több für-
dő közül választhat a lakosság, 
jegyárai révén őrzi versenyké-
pességét a paksi. Idén a tanu-
ló belépőjegy 690, a felnőtt na-
pijegy csupán 990 forint. A fel-
nőtt úszójegy 690 forintba kerül, 
a tanuló úszójegy pedig 590 fo-
rint naponta. Tíz alkalomra szó-
ló bérlet is váltható, ez a felnőt-
teknek 7900, a diákoknak 5900 
forintba kerül, az úszóbérlet pe-
dig 5900 forint a felnőtteknek, 
és 4900 forint a diákoknak. A 
nyugdíjas jegyek és bérletek árai 
megegyeznek a tanulójegy- és 
bérletárakkal. Megfelelő létszám 
esetén a városi intézmények 
csoportos kedvezményt kaphat-
nak. A több mint 43 ezer négy-
zetméteres területen egy úszó- 
és egy élménymedence csúsz-
dával, egy pancsolómedence, 
játszótér, homokos sportpá-
lyák, büfé és külső élőfüves pi-
henőterület áll a vendégek ren-

delkezésére. Az úszómeden-
ce vize 26-28 Celsius-fokos, az 
élménymedencében 28-30, a 
pancsolómedencében pedig 30-
32 fokos vízben lubickolhatnak 
a strandolók. A korábbi évekhez 
hasonlóan különböző sport- és 
szabadidős rendezvényeknek ad 
otthont a strand, így az Atom-
zsaru, valamint a Tűzkakas or-
szágos strandfoci bajnokság-
nak, a Mezőföldvíz K�. csalá-
di- és sportnapjának és immár 
harmadszor a Pool Festivalnak, 
amit idén két napon, július 20-
án és 21-én rendeznek meg. Ez 
lesz az egyetlen alkalom, ami 
nagyobb éjszakai zajjal jár, előre 
is kérik a környéken lakók meg-
értését és türelmét. Az Ürgeme-
zei Strand minden nap 6-tól 20 
óráig tart nyitva, ám az első két 
órában csak úszásra van lehető-
ség, a nagyközönséget 9 órától 
várják. A strandszezon augusz-
tus 31-ig tart.                          

Kohl Gy.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Babai István/archív
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Atomerőmű

Paksi „atomprojekteket” 
díjaztak az Atomexpón

Jelentős érdeklődés kísérte az Atom-
expón a Paks II. projektet – mond-
ta dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű 
teljesítményfenntartásáért felelős állam-
titkár magyar újságírók előtt Szocsiban. 
Ott rendezte a Roszatom a tizedik nuk-
leáris konferenciát és kiállítást. A nem-
zetközi fórumon három magyar vonat-
kozású megállapodást is aláírtak, illetve 
kihirdették az Atomexpo Awards ered-
ményét, amelyen két paksi projekt is a je-
löltek között volt.

Alapvetően a nukleáris iparban érdekelt cé-
gek és eredmények bemutatására szolgál az 
Atomexpo, amit 2009-ben szervezett meg 
először a Roszatom. A konferencia és kiállí-
tás azonban elsősorban terep a találkozásra, 
a tapasztalatok közvetlen és kötetlen megvi-
tatására, üzleti kapcsolatok kialakítására, el-

mélyítésére. 2009 és 2017 között 83 ország 
38 ezer szakértője fordult meg ezen a sereg-
szemlén. A tizedik találkozónak a Fekete-
tenger-parti orosz üdülőváros, Szocsi adott 
otthont május 14. és 16. között. A rendez-
vényt Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezér-
igazgatója, Yukiya Amano, a NAÜ főigazga-
tója, Jacques Regaldo, a WANO elnöke, va-
lamint Agneta Rising, a WNA főigazgatója 
nyitották meg. Idén 68 országból 600 cég 
képviseletében, több mint háromezren vet-
tek részt a rendezvényen.
Süli János, a paksi atomerőmű két új blokk-
jának tervezéséért, megépítéséért és üzem-
be helyezéséért felelős tárca nélküli minisz-
ter és az általa vezetett delegáció tárgyalt a 
Roszatom legfelsőbb vezetésével. Áttekin-
tették a projektben eddig elvégzett és az idei 
évre tervezett feladatokat. Süli János magyar 
újságíróknak adott interjújában azt mond-

ta, megállapították, hogy ütemterv szerint 
haladnak az előkészületek. Idén a létesítési 
engedély megszerzéséhez szükséges doku-
mentáció elkészítése a legfontosabb. – Min-
den reális esély megvan arra, hogy a terve-
zett időpontban, azaz 2026-2027-ben ezek a 
blokkok menetrend szerint részt vegyenek 
az energiatermelésben – fogalmazott a mi-
niszter.
A 10. Atomexpóra népes delegáció érke-
zett a magyar nukleáris szakma képviseleté-
ben. A minisztérium, illetve az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt., valamint a Paks II. Zrt. ve-
zetői is felszólaltak a különböző kerekasztal-
beszélgetéseken, szekcióüléseken. 
Míg az Atomexpo konferenciát és kiállí-
tást tizedszer rendezték meg, az Atomexpo 
Awards pályázatot először hirdették meg. 
Utóbbin mindkét paksi atomerőműves 
cég pályázott és a legjobbak közé jutott. 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. mento-
ri programjával került a humánerőforrás-
gazdálkodás kategóriában a legjobb négy 
közé, a Paks II. Atomerőmű Zrt. pedig az 
interaktív tájékoztató kamionnal jutott a 
legjobb három közé a társadalmi kommu-
nikáció kategóriá-ban. Az ezért járó okle-
veleket a cégek vezérigazgatói, Hamvas Ist-
ván és Lenkei István vették át az Atomexpo 
keretében rendezett díjátadó gálán. 
– A jó technológia önmagában nem elég, 
kulcstényező a humánerőforrás – húzta 
alá Hamvas István a díjazott mentorprog-
ram kapcsán, amit – mint emlékeztetett – 
a WANO is követendő gyakorlatnak minő-
sített. Azt mondta, céljuk, hogy a dolgozói-
kat úgy tegyék kompetenssé, tanítsák meg a 
szakmára, hogy ne csak könyvből vagy digi-
tális módszerek segítségével tanuljanak, ha-
nem emberek foglalkozzanak velük. Szin-
tén fontos, hogy mielőtt nyugdíjba vonulnak 
a kollégák, átadják a tudásukat utódaiknak. 
Lenkei István emlékeztetett rá, hogy 2009 óta 
több mint 300 ezer ember látogatta meg Paks 
II. interaktív tájékoztató kamionját. A díjazás 
– mint kiemelte – jelzi, hogy jó úton járnak a 
társadalmi kapcsolatok, a tájékoztatás terén. 
– Külön örömmel tölt el, hogy ha más kate-
góriában is, de a paksi atomerőmű is ott van a 
díjazottak között – húzta alá. 
Lenkei István a Magyar Atomfórum Egyesü-
let elnökeként együttműködési megállapo-
dást írt alá a Rosatom Central Europe-pal.   Ü 

Fotó: Vida Tünde
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A Város napján járt a Paks II. kamion

Atomerőmű

Ü Az orosz konszern európai képvise-
lete nevében Vagyim Tyipov igazgató, a 
Rusatom International Network (RAIN) 
első alelnöke látta el kézjegyével a doku-
mentumot, amelyben azt a célt fogalmaz-
ták meg, hogy az orosz-magyar műszaki és 
szakmai kapcsolatok erősítésével, közvet-
len információcserével segítsék elő a terve-
zett magyar beszállítói hányadot a Paks II. 
Atomerőmű projektben.
A konferencián Hamvas István, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt.  vezérigazgatója és Jevge-
nyij Szalkov, a Rusatom Service vezérigazgató-
ja a már meglévő keretmegállapodás alapján 
szerződést írt alá műszaki tanácsadói szerző-
désről. Hamvas István azt mondta, ma már 
gyakorlat a világban, hogy ha valaki komoly 
technológiát szállít, az üzemidő végéig biz-
tosít hozzá műszaki háttértámogatást. E cél-
ból jött létre Oroszországban a Rusatom Ser-
vice, amellyel – miután megszületett az új 

blokkokra vonatkozó kormányközi megál-
lapodás – az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
keretmegállapodást kötött olyan berendezé-
sek szállítására, amelyek eredeti orosz gyártó-
tól szerezhetők be, illetve a négy paksi blokk 
műszaki háttértámogatásáról.
A magyar vállalatok eddig mintegy 900 mil-
lió euró értékű megrendeléshez jutottak a Paks 
II. projektben. Az összeg időarányosan jelen-
tősnek tekinthető – mondta el Kirill Komarov, 
a Roszatom vezérigazgatójának első helyettese 
Szocsiban, az Atomexpo 2018 fórumon ma-
gyar újságírói kérdésre. Hozzátette: a Paks II. 
beruházásban jelenleg a felvonulási területen 
végzendő munkálatok előkészítése zajlik, ezek 
befejezése után kezdődhet meg a blokkok ki-
vitelezése. A reaktorok megrendelése után túl 
vannak már a turbinagépház berendezéseinek 
beszerzését célzó tenderen is. A Paks II. Atom-
erőmű számára Arabelle típusú turbinák ké-
szülnek, a tendert a General Electric magyar-

országi leányvállalata nyerte, a munka egy 
részét Magyarországon végzik, más munkála-
tokat pedig Oroszországban. 
A Paks II. beruházást jelentős nemzetközi ér-
deklődés kísérte az Atomexpo 2018 nemzet-
közi konferencián és kiállításon, mivel a be-
ruházás egyike azoknak a projekteknek, ame-
lyeket az Európai Unió területén valósít meg 
az orosz atomenergetikai cég, és amelyre spe-
ciális, szigorú követelmények vonatkoznak 
– mondta Aszódi Attila, a paksi atomerőmű 
teljesítményfenntartásáért felelős államtitkár 
újságíróknak.
Megerősítette, hogy a legfontosabb feladat 
most a létesítési engedélykérelem összeállítása, 
amiben le kell azt is írni, hogyan felel meg az 
atomerőmű az építésre vonatkozó szigorú eu-
rópai uniós követelményeknek.  – Igazi nuk-
leáris mérnöki munka zajlik, ami folyamatos 
tárgyalásokat igényel az érintettekkel – húzta 
alá Aszódi Attila.                               Vida Tünde

A Paks környékén élők ismerkedhettek az 
atomenergiát bemutató – immár nemzetkö-
zi színtéren is elismerést kivívó – interaktív tá-
jékoztató kamionnal május 19-én. A Paks II. 
Atomerőmű Zrt. kiállítása, amely Szocsiban a 
legjobb társadalmi kommunikációs projektek 
közé került, a Város napjára érkezett Paksra.
Az interaktív tájékoztató kamion 2009 októbe-
re óta járja az országot. A Baranya megyei Bo-
dáról indult országjáró körútjára. Azóta több 
mint 300 ezer vendéget fogadott, és Magyar-
ország minden, ötezer főnél nagyobb lélekszá-
mú településén megfordult.
Mittler István, a Paks II. Zrt. kommuniká- 
ciós igazgatója a Fortuna rádió reggeli műso-
rában elmondta, hogy a jármű 2017 júniusá-

ban megújulva indult el új országjáró körútjá-
ra. Arra is kitért, hogy elsősorban a középisko-
lások és az egyetemisták tartoznak a kamion 
célközönségébe, éppen ezért keresi fel a jármű 
a legnagyobb hazai fesztiválokat. 2017-ben 
nyolc nyári fesztiválon, közel 18 ezer, év vé-
géig összesen mintegy 37 ezer látogatója volt. 
Csak a VOLT fesztiválon több mint háromez-
ren voltak kíváncsiak a kamionra, ami átlago-
san naponta több mint 500 főt jelentett.
A nagy érdeklődésre tekintettel a kiállítás idén 
is felkeres nyolc nagy magyarországi zenei és 
kulturális fesztivált, elsőként a VOLT Fesztivált 
június 26. és 30. között. Az idei esztendő első 
negyedévében viszont Zala, Vas és Győr-Mo-
son-Sopron megye 5000 főnél nagyobb lélek-

számú településeit kereste fel, májustól pedig 
Budapesten tartózkodik.
Május 19-én azonban az atomerőmű és az új 
blokkok telephelyének közvetlen környeze-
tébe érkezett, hiszen a Paks II. Zrt. is képvi-
seltette magát Pakson a Város napja rendez-
vényen. A Paks II. Zrt. a jól ismert interaktív 
lehetőségek és eszközök mellett rendhagyó 
programokkal is várta a családokat: a szi-
eszta-szigeten babzsákok, függőágyak bizto-
sították a kényelmet, a legkisebbeket pedig 
többek között memória-játék, puzzle, színező 
várta, valamint a Paks II. Zrt. egy 30 fős csa-
pattal vett részt a halászléfőző versenyen is.
A Paks II. Atomerőmű Zrt. az interaktív tájé-
koztató kamionnal nevezett a Roszatom által 
első ízben meghirdetett nemzetközi pályázat-
ra. Az Atomexpo Awardson társadalmi kom-
munikáció kategóriában a legjobb három 
közé került a Paks II. innovatív projektje. Az 
ezért járó oklevelet Lenkei István vezérigaz-
gató vette át Szocsiban, ahol 68 ország 600 
cégének képviselői részvételével rendezték az 
Atomexpo nemzetközi kiállítás és vásárt.
Mittler István azt mondta, az, hogy a nemzet-
közi zsűri az első háromba sorolta a kamiont, 
visszaigazolás arra, hogy a lakosság tájékozta-
tása terén jó úton járnak, éppen ezért ösztön-
zés is a folytatásra. A terv az, hogy a kamion 
útján folyamatosan tájékoztatást adnak majd 
a beruházásról is. Mint emlékeztetett rá, a vá-
rosvezetéssel és a paksi atomerőművel közö-
sen szeretnének mihamarabb egy új látoga-
tóközpontot építeni Pakson. Több helyszín is 
van, amelyek értékelése még zajlik.               -vt-

Fotó: Babai István
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Portré

Jó napot, mi újság?

Simon Péter
Úgy érzem, elégedett lehetek az-
zal, amit ötvenéves koromra el-
értem a szakmámban – mondja 
Simon Péter, aki éppen huszon-
öt esztendővel ezelőtt érkezett 
Paksra. A Paksi Pro Artis Alap-
fokú Művészeti Iskola igazga-
tója Sárbogárdról származik. 
Pedagógus szülei úgy nevel-
ték, hogy helye legyen az életé-
ben a sportnak és a művésze-
teknek egyaránt. A Pécsi Mű-
vészeti Szakközépiskolába járt, 
majd a Zeneművészeti Főisko-
la következett, először karnagy, 
majd trombitatanár kamaramű-
vész diplomát szerzett. Tanul-
mányai utolsó évében már dol-
gozott is, egyrészt karnagyként 
a főiskolán, másrészt óraadó ta-
nárként az akkor paksi zeneis-
kolában. Utóbbi lehetőségre cso-
porttársa, Károly Katalin hívta 
fel a �gyelmét. A második diplo-
ma megszerzésekor még voltak 
továbbtanulási tervei, ám végül 

Pakson maradt, és már főállás-
ban dolgozott tovább az intéz-
ményben, aztán 1997-ben igaz-
gatóhelyettes lett, 2010 óta pedig 
igazgató. – Nem bántam meg a 
döntésemet, kiváló kollektívá-
ba kerültem, és sok barátot sze-
reztem. Paks olyan léptékű tele-
pülés, ahol jól tudom érezni ma-
gam, és ahol ki tudok teljesedni 
szakmailag. Itt otthon vagyok – 
fogalmazott. A művészeti iskolá-
ban jelenleg zajlanak az év végi 
vizsgák, és készülnek nyári tá-
boraikra. – Ez a tanév is moz-
galmas volt, a növendékeink kö-
zül többen dobogós helyezéseket 
hoztak országos, illetve nemzet-
közi versenyekről, jó programo-
kat szerveztünk, tanítványaink, 
tanáraink közreműködtek má-
sok által szervezett kulturális 
eseményeken is. Kollégánk, Tóth 
Emese kezdeményezésére egy új 
programot is indítottunk, úgy 
tűnik, hogy a heti rendszeres-

séggel megtartott babakoncert 
népszerű lesz. Nemcsak a legki-
sebbekkel, hanem az óvodások-
kal is igyekszünk megismertet-
ni a művészeti iskolát. Kedvelik 
a nekik szóló bemutató kon-
certjeinket, és a szintén hagyo-
mányos nyílt napjaink iránt is 
van érdeklődés. Nagy súllyal es-
nek a latba ezek a találkozások, 
hiszen lehetőséget adnak arra, 
hogy kedvet csináljunk a gye-
rekeknek a Pro Artis-hoz, illet-
ve meggyőzzük a szülőket arról, 
hogy legyen szó táncról, zené-
ről vagy képzőművészetről, ná-
lunk jól képzett tanároktól, ma-
gas színvonalon tanulhatnak a 
gyermekeik, ráadásul mivel ál-
lami intézmény vagyunk, elér-
hető áron. – Állandó cél, hogy a 
lehető legmagasabbra tornázzuk 
a növendéklétszámot, ami – mi-
vel a nálunk folyó oktatás nem 
kötelező, hanem választható, és 
nem vagyunk úgymond egyed-

uralkodók a piacon – nem köny-
nyű feladat. Természetesen min-
den tőlünk telhetőt megteszünk 
a siker érdekében, ezt szolgálják 
a már említett programok, ta-
lálkozások, szereplések, de ké-
szíttettünk egy nagy molinót és 
egy roll upot is, amelyeket kül-
ső helyszínekre magunkkal tud-
nunk vinni. Új logót terveztet-
tünk, és vannak képeslapjaink, 
szóróanyagaink. A legjobb rek-
lám persze a személyes találko-
zás, amire nyáron is lesz lehető-
ség. Fúvószenekarunk térzenét 
ad június 8-án a Csengey kultu-
rális központ előtti téren. Emel-
lett táboroztat a táncművésze-
ti águnk, a tavalyi nagysikerű 
után ismét lesz népzenei tábor 
Havasréti Pállal, és harmadik al-
kalommal leszünk társszerve-
zői, egyben helyszíne a nemzet-
közi tubatábornak. Közben pe-
dig már a következő tanévre is 
tekintenünk kell. A húzóágunk 
a zeneművészeti, ott összessé-
gében rendben vagyunk, a kép-
zőművészeti ág most kicsit leült, 
mert Zirczi Judit anyai örömök 
elé nézett, de nagyon várjuk, 
hogy visszatérjen hozzánk, és a 
tánc is rendben van, bár két ki-
váló táncpedagógusunk elbír-
na több növendéket. Jó lenne, ha 
újra tudnánk indítani a dráma 
tanszakot, ám erre jelenleg nem 
sok esélyt látok, mert nem talá-
lunk hozzá pedagógust – ösz-
szegzett az igazgató. Simon Pé-
ter azt is elmondta, hogy amikor 
átkerült az intézmény a KLIK-
hez, természetesen voltak kétsé-
geik, félelmeik, de mára ezeknek 
nyoma sincsen. – Kifejezetten jó 
a kapcsolatunk a szekszárdi tan-
kerülettel, ugyanakkor továbbra 
is számíthatunk a paksi önkor-
mányzatra. Tavaly létrehoztuk a 
Pro Artis Egyesületet, amin ke-
resztül pályázni tudunk. Ami 
pedig engem illet, változások 
várnak a szakmai életemben, bár 
ez alkotó embereknél talán ter-
mészetes. A Pedagógus Kama-
rakórus számára is olyan új kihí-
vást keresek, amivel fel tudnánk 
rázni magunkat, és a korábbi si-
keres koncertek után további 
„ütős” produkciókkal állhatunk 
a közönség elé.                 Kohl Gy.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Véradás volt a polgármesteri hivatalban

Egyedi történelemóra a holokausztról 

Hosszú kihagyás után újra véradást tartot-
tak a Paksi Polgármesteri Hivatalban. A 
véradónapot kezdeményező Kovács Sán-
dor alpolgármester elmondta, hogy az el-
múlt egy évben több jótékonysági akci-
ót hirdetett az önkormányzat, ez az alka-
lom is ezek sorába tartozik. Hozzátette, 
hogy alpolgármesterként az első köszön-
tő beszéde éppen a Vöröskereszt hagyo-
mányos, véradókat ünneplő rendezvényén 
volt, és ez a találkozás arra indította, hogy 
maga is adjon vért, illetve létrehozzák ezt 
a véradónapot. Kiemelte, hogy a Városhá-
zán tartott véradással a Paksi Polgármesteri 
Hivatal egyik munkatársának közvetlenül 
tudnak segíteni. Az alpolgármester arról 
is beszámolt, hogy a Magyar Vöröskereszt 
Paksi Szervezetének egy irodai munkára és 
adományok tárolására alkalmas helyiséget 
fog biztosítani a város. 
– Az a tapasztalatunk, hogy a települési ön-
kormányzatok, helyi cégek, intézmények 
szívesen segítik a munkánkat, a véradás 
ügyét – ezt már Gulyás Katalin, a Vöröske-
reszt Tolna megyei Szervezetének igazga-
tója mondta, hozzátéve, hogy Paks kiemelt 
véradó terület, jó a véradó kedv, rendsze-
resen van véradás a Csengey Dénes Kultu-

rális Központban, az atomerőműben, van 
rá lehetőség a középiskolákban, most pe-
dig újabb helyszínnel bővült a kör. Hang-
súlyozta, hogy minél több a lehetőség, an-
nál többen kapnak kedvet a véradáshoz.  
A kezdeményezéshez a város több intéz-
ménye és szervezete is csatlakozott, töb-
bek között a Paksi Rendőrkapitányság, a 

DC Dunakom Zrt., a Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár, a Paksi FC K�., a PSE, a 
Fortuna Rádió és a TelePaks Médiacent-
rum Nonpro�t K�. munkatársai nyújtot-
ták a karjukat, de minden véradót vártak. 
A véradónapon 73-an jelentek meg, közü-
lük 16-an nem adhattak vért. Az első vér-
adók száma 28 volt.                  Kohl Gyöngyi 

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Csak akkor érthetjük meg a je-
lent, ha ismerjük a múltat. Ezzel 
az idézettel köszöntötte a Pak-
si Vak Bottyán Gimnázium di-
ákjait i�. Korvin Tibor, az iskola 
öregdiákja, az ATV külpolitikai 
szerkesztője és műsorvezetője 
annak a rendhagyó történelem-
órának a házigazdájaként, ami 
a holokausztról, valamint a mai 
modern Izraelről, megalakulásá-
ról és létezésének jelentőségéről 
szólt. Köszöntőt mondott és rö-
vid előadást is tartott Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere. Újság-
írói kérdésre úgy fogalmazott, 
hogy történészként, történelem-
tanárként és magánemberként is 
mélyen megérinti, ami a zsidó-
sággal történt a második világ-
háborúban. Pakson volt a legna-
gyobb zsidó hitközség a megyé-
ben, mintegy 800 embert vittek 
el, akik közül alig néhányan tér-
tek vissza a táborokból – mond-

és a holokauszt emléknap adott 
közös apropót.  Előadónak meg-
hívták Pécsi Tibor történészt is, 
aki Cionizmus, holokauszt, Izrael 
címmel tartott előadást, megnéz-
tek egy �lmet Izraelről, és szín-
padra lépett barátaival Pajor Ta-
más. Vészkorszak és a holokauszt 
Pakson címmel Csizmás Ágnes, 
paksi holokauszttúlélő-leszárma-
zott előadása is szerepelt a prog-
ramban, aki 1994 óta tart 7. és 
8. osztályos gyerekeknek a holo-
kausztról órákat. Erre az alkalom-
ra fotókat, használati tárgyakat 
bocsátott az iskola rendelkezésére 
egy kiállításhoz. Elmondta, hogy 
családjában 17 és 50 között volt 
a holokauszt áldozatainak száma. 
– Akkor halsz meg igazán, ami-
kor utoljára mondják ki a neved, 
idézte a mondást, kiemelve, hogy 
ő még sokáig ki akarja mondani a 
hozzátartozói nevét. 

-gyöngy-

ta, kiemelve, fontos emlékezni 
erre, hogy a felnövekvő nemze-
dék is megismerje a holokauszt 
történetét. Rompf Gabriella a 
gimnázium tanára azt mondta, 
egy osztálykiránduláson került 
szóba, hogy meg kellene hívni 

egyszer az iskola egyébként ha-
gyományos Holokauszt megem-
lékezésére Pajor Tamást. Akkor 
született meg ennek a rendha-
gyó történelemórának az ötlete, 
amire az izraeli állam alapításá-
nak évfordulója, az Élet menete 

Fotó: Molnár Gyula
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Mesterek: Karacs Károly villanyszerelő

A villanyszerelés több szakma 
együttese, ez adja az igazi szép-
ségét – mondja Karacs Károly, 
aki elmesélte, hogy az édesapja 
villanyszerelő mester volt, úgy-
hogy már gyerekkorában megis-
merhette ezt a szakmát. – Apám 
otthon készítette el a kapcsolá-
si rajzokat, mi, gyerekek pedig 

csodálattal �gyeltük, ahogyan 
megrajzolja ezeket. Hiába kül-
dött el minket, mi rendre vissza-
tértünk, mert felcsigázott ben-
nünket ez a különleges mun-
kafolyamat. Aztán láttuk, hogy 
ezzel a szakmával el lehet tartani 
a családot, ráadásul ígéretes jövő 
előtt áll. Bár édesapám ágált az 

ellen, hogy a nyomdokaiba lép-
jek, a szülői tiltás csak még in-
kább megerősített az elhatáro-
zásomban – idézte fel emlékeit 
Karacs Károly. Arról is beszélt, 
hogy tanulóéveiben számos, 
a szakmához nélkülözhetet-
len ismeretet kellett elsajátíta-
nia, szükséges a �zika és a mate-
matika is. – Az iskola elvégzése 
után a konzervgyárban kezdtem  
dolgozni, ami nem volt köny-
nyű. Az elején szükségem volt 
a tapasztalt kollégák segítségé-
re, akikhez bátran fordulhattam 
a kérdéseimmel. Sokat tanultam 
amióta dolgozom, és mivel sze-
rettem volna tudásomat tovább-
adni, ezért mestervizsgát tettem 
– emelte ki Karacs Károly, aki 
arról is beszámolt, hogy háló-
zatépítést, térvilágítást, épület-
villanyszerelést, belső világítá-
sokat és vezérléseket, kapcsolá-
sokat készítenek, nagy cégeknek 

pedig szállítószalagokkal, árura-
kodással, egységrakomány-kép-
zéssel kapcsolatos munkákat is 
végeznek. – Próbálom úgy ösz-
szeállítani a napi menetrendet, 
hogy minden alkalmazottam 
azt csinálhassa, amihez a leg-
jobban ért. Igyekszünk úgy vé-
gezni a feladatainkat, hogy köz-
ben a többi mestert segítsük az 
ő munkájukban, de arra is �-
gyelünk, hogy a lehető legkeve-
sebb kosszal járjon együtt a ki-
vitelezés az épületekben. Nem 
vagyunk nagy cég, ezért egy em-
ber is sokat számít. Nagyon fon-
tosak számomra a tanulók, akik 
jól érzik magukat nálunk, gyak-
ran munkaidő után is bent ma-
radnak. Szeretném nekik meg-
mutatni, hogy aki becsülettel 
megtanulja a szakmát, szépen 
megélhet belőle és valóra tud-
ja váltani az álmait – összegzett.

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks

Paks az én városom

– Paks az egyensúly és a har-
mónia városa – mondja Fittné 
Szilvássy Ildikó pedagógus, aki 
felidézte, hogy amikor tizennégy 
évvel ezelőtt ide költöztek, az 
első természeti élménye az volt, 
hogy vadlibák húztak el a házuk 
fölött, és lehetett őket látni, hal-
lani. Sokat kirándultak az Ürge-
mezőn, és nagyon szereti a Du-
nát. A folyó azért fontos számá-
ra, mert a szülei és a testvérei 
Budapesten élnek, ők is láthat-

– Gyerekkoromban talán a fut-
ball jelentett leginkább spor-
tolási lehetőséget, az ASE-nak 
és a PSE-nek is volt felnőtt lab-
darúgócsapata  – mondja Sza-
bó János, a Paksi FC labdarú-
gója, aki arról is mesélt, hogy 
mind a két testvére focizott, a 
Csoknyai testvérekkel játszot-
tak, csak felcsengettek egymás-
hoz, aztán a téren letettek egy-
egy pólót a fűre, azok jelölték a 
kaput. Szabó János az ASE-tól 

került át Paksi FC-hez. A klub 
csak magyar játékosokat foglal-
koztat, amit nagyon jónak tart. 
– Paks kiegyensúlyozott telepü-
lés, szeretik az emberek a focit, 
és ha elkészül a stadion, talán 
még többen ki fognak látogatni 
a mérkőzésekre. Az erőműépí-
tés kapcsán biztosan zsúfoltabb 
lesz a város, de remélhetőleg et-
től még élhető marad a telepü-
lés. Úgy vélem, hogy a nézőszá-
mot ez is érinti majd, ha az ide-
érkező nyolcezer emberből csak 
ötszázzal vagy ezerrel többen lá-
togatnak ki a pályára, az nekünk 
jó – emelte ki. – Itt lakik a csa-
ládom, nem tudom elképzelni, 
hogy máshova költözzek. Paks 
a szívem csücske, nagyon szép 
település, és családbarát. Tulaj-
donképpen nem szenvedünk 
semmiben hiányt, de azért jó 
lenne még egy mozi, egy jó étte-
rem. Amikor meglátom Paks fé-
nyeit, azt érzem, hogy jó helyen 
vagyok – zárta gondolatait Sza-
bó János.                      Sólya Emma

ják, így közel érzi magához őket. 
Amikor a gyermekei kicsik vol-
tak, képzőművészeti foglalko-
zásokra jártak, meg madárlesre. 
Most is sok programon vesz-
nek részt, jellemzően a Csengey 
kulturális központban, ide jár-
nak színházba, �lmklubba, és itt 
zajlanak iskolai műsorok. Egyik 
kedvenc helye a kulturális köz-
pont, sok emlék köti oda. – A 
városban elérhető programok 
mind élő, virágzó, lehetőséggel 
teli városnak mutatják számom-
ra Paksot – mondja, hozzátéve, 
egyszer kiültek a Csengey elé a 
szakkörösökkel rajzolni, akkor 
mélyedt el először igazán a ter-
mészeti formákban. – Sok vál-
tozás lesz, azt gondolom, de ha 
tudatosan őrizzük az értékein-
ket, megtartható mindaz, ami-
től Paks szerethető és vonzó. 
Ugyanakkor nyitottnak kell len-
ni a változásokra is, hiszen a má-
sok által hozott értékek hozzáte-
hetnek a város vonzó képéhez – 
emelte ki Fittné Szilvássy Ildikó.

Fotók: TelePaks
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A tél utolsó napjaiban – egy ba-
ráti látogatás alkalmával – előke-
rült egy képes album a P. Mobil 
együttesről, benne egy nyolcvanas 
években készült fotóval: P. Mobil 
koncert a Duna-parton. Nézeget-
tük a könyvet (hasonló évjáratú-
ak), és természetesen, ahogy az 
lenni szokott, mindenki másképp 
emlékezett arra a korra, évre, nap-
ra. A nyolcvanas évek közepébe 
csöppentünk, kamaszos lendület-
tel vitatkoztunk a birkacsárdai és 
a lakótelepi „Ragacsban” kapható 

puncsfagyiról, a „méhsejtes” sö-
röskorsóról, emlékezetes nyarak-
ról, amikor alig vártuk, hogy újra 
találkozhassunk az osztálytársa-
inkkal. Nyári munkáról büfékben 
és a konzervgyárban, nagy szö-
késekről, a házi piros szalámiról 
meg a párizsiról, könyvekről, La-
tinovits Zoltánról, a félfamentes 
rajzlap áráról, a zacskós kakaóról, 
az első paksi hamburgeresről, az 
emblematikus paksi személyekről 
és véleményformálókról, szóval 
mindenről, ami egy tavaszt váró, 
negyvenes évei végén járó társasá-
got a hétköznapok fölé emel. Egy 
baráti kör, akiknél az első ünnep 
minden évben március 15-e, ami-
kor igazán együtt lehetnek. Szóval 
Duna-part, P. Mobil. Innen pedig 
már csak egyetlen gondolatnyi tá-
volságban a Duna-menti Fiatalok 
Találkozója: erős nosztalgia, ke-
vés realitás – ahogy ez egy baráti 
társaságban, ebben az életkorban 
lenni szokott.
Korabeli fotók és hiteles doku-
mentumok után kezdtem kutat-
ni. Bencze Barnabás tanár úr di-
gitalizált fotói között találtam meg 
az 1972-es fényképeket. És a Tol-
nai Népújság cikkét 1972-ből – a 
DFT-ről.
„Az idén ötödször rendezi meg a 
KISZ megyei bizottsága és a pak-
si járási KISZ-bizottság a Duna 
menti �atalok találkozóját. A hét 
Duna menti megyéből, valamint 
Budapestről több ezer �atalt vár-
nak Paksra. A tavalyival ellentét-

ben az idén minden rendezvény 
ebben a községben lesz, és a ta-
lálkozó egy hét helyett csupán há-
rom napig tart. 
Az első találkozó öt évvel ezelőtt, 
a IX. Világi�úsági Találkozó je-
gyében zajlott le, és mivel jövőre 
rendezik meg az NDK főváros-
ában, Berlinben a tizedik VIT-et, 
a Duna menti �atalok találkozó-
ja nyitja meg a hazai előkészítő 
rendezvények sorát. A programot 
úgy állították össze, hogy a hét 
megye �ataljai minél jobban, ala-
posabban megismerkedhessenek 
az NDK-val és annak fővárosával. 
A Duna menti �atalok találkozója 
magáévá teszi a világi�úsági talál-
kozók hármas jelszavát: szolidari-
tás, béke és barátság. 
A megyei és a járási KISZ-bizott-
ság mellett számos más szerv is 
közreműködik a találkozó szer-
vezésében és lebonyolításában. 
Nem szabad megfeledkezni a já-
rási hivatalról, a községi tanács-
ról, valamint a paksi kulturális in-
tézményekről és az MHSZ mun-
kájáról. A fenti szervek eddig is 
hozzájárultak a helyi ÁFÉSZ-szel 
együtt az előző találkozók sikeres 
lebonyolításához. Nem nélkülöz-
heti természetesen a DFT egyet-
len KISZ-alapszervezet munká-
ját sem, mivel a megyéből vár-
ják a legtöbb �atal érkezését. A 
megnyitásra 29-én délelőtt ki-
lenc órakor kerül sor, a II. számú 
általános iskola udvarán. Négy 

kiállítás nyílik meg a DFT alkal-
mából.[…] Este a Duna-parti 
kiserdőben nagyszabású tábor-
tűzre kerül sor. A játékos, műso-
ros találkozón megyék küldött-
ségei, valamint a paksi �atalok 
találkoznak egymással. Vasárnap 
délelőttre tervezik a Duna men-
ti �atalok idei találkozójának leg-
nagyobb eseményét. Színes fel-
vonulásra kerül sor a konzerv-
gyártól a Duna-parti sétányig, az 
eddigi VIT-eket felelevenítve. E 
felvonulás végén, a sétányon i�ú-
sági nagygyűlés lesz. »Színes cso-
kor« címmel a hét megye �atal-
jai folklór műsort mutatnak be a 
szabadtéri színpadon.[…] Este a 
szabadtéri színpadon nagyszabá-
sú »Ki, mit tud« gálaestet rendez 
a televízió. Itt az i�úsági vetélke-
dő legjobbjai lépnek fel. A gálaes-
tet tűzijáték zárja, majd a Dunán 
fáklyaúsztatás lesz. Ezt követően 
a Duna menti �atalok V. találko-
zója zenés, táncos búcsúesttel zá-
rul, amit jó idő esetén, a Duna-
parti sétányon rendeznek.”
A Duna-part: változatlan – min-
den változás ellenére. Az ember 
sem sokat változott – a látszat el-
lenére: van emlékezete, békét akar 
(merjük használni a szavakat), 
szolidaritást és barátságot. Nincs 
új a nap alatt. A DFT már a múl-
té, de a Duna-part maradt ugyan-
az. Tessék elmenni a sétányra, kö-
zelre s távolra nézni. Hazatalál itt 
mindenki, aki paksi.           Tell Edit

Mozaik

Duna menti fiatalok találkozója
Városi olvasmányok

Egy évvel korábban…
Részlet a Tolnai Népújság 
1971-es számából: Nyolc me-
gye i�úkommunistái köszön-
tik a KISZ közelgő VIII. kong-
resszusát A Duna menti �a-
talok találkozója az i�úsági 
mozgalom nagy demonstráci-
ója lesz. 1971. július 29.: Pak-
son délelőtt tíz órakor kezdő-
dik a járási i�úságpolitikai ta-
nácskozás, aminek résztvevői 
olyan �atal párttagok, akik 
az i�úsági szövetség munkájá-
ban vesznek részt. Erről a ta-
nácskozásról indul útjára az 
itt alapított emlékzászló, ami-
nek birtokosa majd az a KISZ 
alapszervezet lehet, amelyik 
a kongresszusi előkészületek 
során munkájával bizonyul 
a birtoklásra érdemesnek… 
Szombaton ismét Paks kér na-
gyobb köz�gyelmet.

Fotók: Bencze Barnabás

 Paksi Hírnök, 2018. május 25. n 13



A Paksi Városi Múzeum Paksi Metszet el-
nevezésű állandó tárlatának A paksi löszfal 
című kiállítási egységében a Kárpát-meden-
ce negyedidőszakában élt állatok ősmarad-
ványait is bemutatják. A tárlatban több ál-
latfajhoz tartozó fogakat, állkapocstöredé-
keket, egyéb csontokat lehet megtekinteni, 
amelyek egy Paks környéki Duna-szakasz 
mederkotrása során kerültek elő.
A kiállítás egyik érdekes ősmaradványa egy 
vadlófog. A lovak evolúciója kb. 60 millió 
évre nyúlik vissza. Nehéz elhinni, hogy az 
őslovak testnagysága és alkata egykor a ró-
káéra emlékeztetett, a lábaikon nem fejlőd-
tek ki paták, és öt ujjuk volt. Szinte a talpu-
kon jártak, és a lábvégeiken apró patácskák 
alakultak ki. A fogazatuk is jelentősen kü-
lönbözött a mai lovakétól, a ragadozókéra 
emlékeztető szemfogak és a mindenevők fo-
gazatára jellemző gumós zápfogak helyez-
kedtek el a szájüregükben.
A lovak fejlődéstörténetére jelentős hatást 
gyakoroltak a környezeti változások, ame-
lyek kb. 23 millió évvel ezelőtt kezdődtek 
el és néhány millió év leforgása alatt men-
tek végbe. Ekkor kezdtek elválni az őslovak 
különböző életmódot folytató fajai. Az állo-
mány egy része tovább élt az erdőkben, má-
sok az élőhelyek megváltozása miatt a füves 

pusztákra kényszerültek. Mivel a sztyeppén 
nem volt búvóhely, az állatoknak hosszabb 
lábaik alakultak ki, így gyorsabbak lettek, és 
volt esélyük elmenekülni a ragadozók elől. 
A fogazatukban is jelentős változások men-
tek végbe: a szemfogaik kisebbek lettek, a 
zápfogak zománcmintázata fokozatosan re-

dőzötté alakult, ami azt bizonyítja, hogy az 
állatok fogai folyamatosan alkalmazkodtak 
a fűevéshez.
A mai napig zavaros a vadlovak rendszer-
tana, ami nem csoda, hiszen az ázsiai vadló 
vagy más néven a Przewalski-ló kivételével 
minden más alfajt kipusztítottak. A fennma-

radt leírások, leletek gyakran csalókák lehet-
nek, mert a történelmi időkben a vadló és a 
házi ló már együtt élt, és kereszteződhettek. 
Az eurázsiai vadlovak háremekben élnek, 
amiket egy-egy csődör tart az ellenőrzé-
se alatt. Érdekesség, hogy a háremet alkotó 
kancák nagyon összetartóak, ha a csődört 
lecserélik, akkor is együtt maradnak. A �a-
tal csődörök külön élnek, úgynevezett agg-
legénycsoportokban és arra várnak, hogy 
egy szép napon a hárem urai legyenek. A 
faj megmentésében a Hortobágyi Nemzeti 
Park jelentős szerepet vállal, mert az otta-
ni ménesek emberi segítség nélkül, szaba-
don élnek. A Pentezugi Vadlórezervátum 
a Nagy-Hortobágy 2400 hektárnyi füves 
pusztája, a nemzeti park szívében található 
bioszféra-rezervátum magterülete. Az első 
lovakat 1997-ben szállították ide Európa 
különböző állatkertjeiből, vadasparkjaiból, 
és ma már itt él a világ legnagyobb vadló-
populációja. A vadlovak tenyésztése annyi-
ra sikeres volt, hogy napjainkra le kellett 
lassítani az állomány növekedését. Egyes 
példányokat állatkertekbe, vadasparkokba 
szállítottak, néhány kancát pedig visszava-
dításra választottak ki, és elvittek Mongó-
liába.

Pekárikné Bakó Eszter

Közélet Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Molnár Gyula
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– 2014-ben keresett meg Vida Zsolt atya a 
Paksi Katolikus Egyházközségtől, hogy örö-
kítsem meg a fontosabb egyházi eseménye-
ket. Akkor már köztudott volt, hogy fényké-
pezéssel is foglalkozom, és az egyház tagja-
ként már több alkalommal örökítettem meg 
egyházi ünnepeket – mondja Fitt Tamás, aki 
immáron négy esztendeje tesz eleget az egy-
kori felkérésnek, és örökíti meg az egyház-
község mindennapjait és ünnepi alkalmait. 
Az elkészült fotókat a Jézus Szíve Plébánia 
Facebook-oldalán publikálják. – Úgy gon-
doljuk, hogy az online létből az egyház sem 
maradhat ki. A megjelenés mellett nagyon 
fontos a fotók minősége, hiszen az ünnep 
atmoszféráját és emelkedettségét helyes utó-
munkával kidolgozott képeken lehet érez-
tetni és átadni – emelte ki Fitt Tamás, hoz-
zátéve, hogy a szakrális terekben sokkal óva-
tosabban, diszkrétebben és tudatosabban, 
ugyanakkor határozottabban kell dolgoz-
nia a fotósnak, mint egy civil eseményen. 
Fotósként sokkal fontosabbak lettek számá-
ra a szavak, a mozdulatok, a liturgia szöve-
ge és az ünnepeket jelentő színek – fejtegette 
Fitt Tamás, aki azt is elmondta, hogy a pak-
si katolikus közösség munkáját más módon 
is segíti. Az Egyházközségi napokra készül-
nek a gyülekezet aktív tagjai. Vállalta, hogy 
meghívót tervez a rendezvényre, amit júni-

us 8. és 10. között tartanak, illetve plakát és 
meglepetéskártyák is készültek. Elmélyült 
zarándoklaton, közösségben eltöltött prog-
ramokon, a bérmálás szentségének kiszol-
gáltatását magában foglaló szentmisén ve-
hetnek részt az ünnepelni vágyók. Visz-
szatérve még a fotózáshoz Fitt Tamás azt 
mondta, hogy amikor fényképez, a �gyel-

me kizárólag az eseményre és az emberekre 
összpontosul. – Ahhoz, hogy a szertartáso-
kon jó fényképeket készíthessek, folyama-
tos �gyelem szükséges. Mindig egy kicsivel 
a történések előtt kell járnom, ugyanakkor 
azonnal alkalmazkodnom kell az új helyze-
tekhez, mert akár egy pillanat alatt megvál-
tozhat a liturgia.                        Weller P. Hanna 

Mozaik

Hétköznapi hit: Fitt Tamás

Nem is olyan nagy baj az anyabaj!?
Sampon helyett testápolóval mos hajat, tűvé 
teszi a lakást azért a telefonért, amin éppen 
beszél, üres a babakocsi, pedig megesküdne 
rá, hogy már beletette a gyereket, elszántan 
ringatja a tele bevásárlókocsit. Biztosan van-
nak anyukák, akik magukra ismernek, mert 
valljuk be őszintén, gyakrabban vagyunk fá-
radtak, mint kipihentek, amikor a legfőbb 
feladatunk kisgyermekeink gondozása. Pak-
si anyukák meséltek tréfás történeteket arról, 
mire képes az amúgy egyszerre több dolog-
ra koncentrálni tudó, ám végletekig kimerült 
anyai agy. Orsi a második babájával hordo-
zókendőt használt. Egyik este, amikor vacso-
rához készültek, benézett gyorsan a kiságy-
ba, alszik-e a pici. Megállt benne az ütő, mert 
nem volt ott. Egy pillanatig ijedten zakatolt az 
agya, hová lett a gyerek, a következőben pe-
dig rájött, hogy ott pihen rajta a kendőben. 
Judit azt mesélte, hogy egyszer, amikor indul-
tak otthonról, és öltöztette a gyerekeket, na-
gyon türelmetlenek voltak, így magára csak 
annyi ideje volt, hogy gyorsan felkapjon vala-

mit. A nagy kapkodásnak az lett az eredmé-
nye, hogy felemás cipőben járta be a fél vá-
rost, amit egyébként csak hazaérve vett észre. 
Mónika – máig se tudja, hogy mikor, miért, 
mi helyett – kidobta a kukába a telefonját, de 
estig észre sem vette. Alaposan meglepődött, 
amikor az udvari szelektív hulladékgyűjtőből 
jött a csörgése. Léna rendre azon kapja ma-
gát, hogy ugyanúgy gügyög a kutyának, mint 
a gyereknek, no nem azért mert nem veszi 
észre a különbséget, hanem mert fáradt stí-
lust váltani. Többször előfordult vele, hogy 
éjjel bement a �ai szobájába betakarni őket, 
és ott jött rá, hogy a mamánál alszanak, vagy 
épp mellette az ágyban, ahonnan félálom-
ban kimászott. Gyöngyi egyszer más gyere-
két tette a bevásárlókocsi ülőkéjére a boltban, 
és nem értette, miért sír, pedig közben a saját-
jának is fogta a kezét. Jó, hogy nem lincselték 
meg.  Az is előfordult vele – ugyancsak bevá-
sárlás közben – hogy a férje helyett egy má-
sik fér�ba karolt bele, a párja meg csak pis-
logott a másik sorban. Dóra, aki ikreket ne-

vel, azt mesélte, hogy amíg sokszor keltek 
éjjel enni a picik, többször megesett, hogy az 
egyiket duplán etette meg, a másikat viszont 
egyszer sem, és nem értette, hogy miért or-
dít még mindig. Volt, hogy véletlenül a �úra 
adta a lányruhát, a lányra meg a �únak valót, 
és csak séta közben vette észre a cserét. Éjjel 
pedig a gyereké helyett a férje szájába akar-
ta dugni a cumit.  Adrienn elszántan próbál-
ta ráadni négyéves gyermekére a cipőt, mire 
szólt neki a kicsi, hogy az a kétéves öccséé. 
Krisztina leesett az ágyról a fáradtságtól az éj-
szakai etetés után, Maja akkor is a mesecsa-
tornát bámulta, amikor a gyermeke nem is 
volt otthon, Ibolya pedig belenyalt a homok-
fagyiba. Jómagam is tettem már gondosan 
becsomagolt pelenkát a hűtőszekrénybe, zár-
tam ki magam a teraszra. Hosszasan tudnánk 
még sorolni a kisebb-nagyobb „balesetein-
ket”, de amíg a gyermekeink épségben túlélik 
ezeket, és tudunk magunkon nevetni, nem is 
olyan nagy baj ez az anyabaj. 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Közélet Mozaik

Könyvjelző 
A paksi könyvtárügy története 1953-ig 

AZ ENERGETIKAI SZAKGIMNÁZIUM ÉS
KOLLÉGIUM ÁLLÁST HIRDET GÉPÉSZ

TANÁRI MUNKAKÖRRE

A  munkakör  betöltésének  feltétele:  gépészmérnöki
vagy gépészmérnök szakos mérnöktanári végzettség.

A szakmai önéletrajzokat az eszi@eszi.hu e-mail címre
vagy postán illetve személyesen a Paks, Dózsa György
út 95. sz. alá várjuk.

További  információ  kérhető  Mittlerné  Kövér  Éva
szakképzési  igazgatóhelyettesnél  a  06/75-519-300
telefonszámon.

Jelentkezési határidő 2018. augusztus 15.

Bejelentkezés, időpontkérés: 
06 20 212 3314, 06 20 273 9614, 
06 20 299 0174
www.harmoniahazbonyhad.hu
facebook/harmoniahazbonyhad

Intézményünkben megkezdtük a 
GENETIKAI 
SZŰRŐVIZSGÁLATOK 
végzését:

•	 első	trimeszteri	kiterjesztett	ultrahang		
vizsgálat	világszínvonalú	ultrahang		
készülékkel

•	 szérum	Down	szűrés	-	közvetlenül	az		
ultrahang	vizsgálatot	követően		
kiterjesztett kombinált	vagy	integrált		
tesztre	vérvételi	lehetőség

•	 genetikai	tanácsadás,	kockázatfelmérés	a	
szűrési	lehetőségekről	tájékoztatás	klinikai	
genetikus	által

•	 koraterhességi	4D	babamozi,	hüvelyi		
ultrahanggal

Közreműködő orvosok:

DR GOMÁNY ZSUZSA  	
szülész-nőgyógyász, klinikai genetikus szakorvos

DR. MÁTRAI GÁBOR  
szülész-nőgyógyász, klinikai szakorvos,  
FMF minősítéssel rendelkező 3D, 4D  
ultrahang specialista

A település első könyvtárát, a Kaszinó 
Könyvtárat a 19. század negyvenes évei-
ben hozták létre. 1851-ben a bécsi kor-
mány bezáratta a kaszinót, a könyveket 
megőrzésre szétosztották a tagok között. 
A volt kaszinó polgári származású tag-
jai, a kereskedők, iparosok, néptanítók 
megalakították a Paksi Polgári Olvasó-
kört, és az Erzsébet Szállóban béreltek he-
lyiségeket könyvtári célra. 1886-ban, fő-
ként iparosok és tanítók kezdeményezé-
sére, létrehoztak egy � ók olvasóegyletet 
Alsóvárosi Olvasókör néven. 1893-ban a 
pedagógusok megalakították a Paksi Pol-
gári Fiúiskola Könyvtárát. Az Iparos Ol-
vasókör 1898-ban alakult meg. Az olvasó-
kör az első és a második világháború alatt 
is megmentette vagyonát, ez lett a Járási 
Könyvtár egyik alapja. A parasztság szá-
mára 1908-ban hozták létre a Keresztény 
Munkásegylet Könyvtárát, aminek kevés 
tagja volt, nem is fejlesztették kellő mér-
tékben. 1912-ben létesítették a Paksi Pol-

gári Leányiskola könyvtárát. Célja nem-
csak az iskolai használat volt, hanem az 
olvasás terjesztése a felnőtt nők körében 
is. 1913-ban kezdte meg működését a Mú-
zeumok és Könyvtárak Országos Tanácsa 
által adományozott Paksi Népkönyvtár, 
ami a paraszti negyed központjában (Ke-
reszt utca) helyezkedett el. Kezelője Né-
meth Mihály volt, aki a település kulturá-
lis életében igen jelentős szerepet töltött 
be. A könyvolvasás egyre népszerűbbé 
vált a parasztok körében. 1935-ben létre-
hozták az Alsó-Csámpai Pusztai Olvasó-
kört, amely a puszta egyre fejlődő kultu-
rális igényeit elégítette ki 1942-es feloszla-
tásáig. A településen működött továbbá az 
Evangélikus Egylet Olvasó Köre és a Re-
formátus Olvasókör. 
A közkönyvtárak mellett jelentős magán-
könyvtárak is voltak a településen: dr. No-
vák Sándor (orvos), báró Rudnyánszky Iván 
(közbirtokos nemes, honvéd százados), 
Daróczy Tamás (földbirtokos nemes).

1945 után a könyvtáraknak töredéke ma-
radt csak meg, széthordták, illetve meg-
semmisítették a könyveket. Az Ipartestület 
székházában maradt fenn egy könyvtárnak 
nem nevezhető gyűjtemény. 1949-ig a mű-
velődésügyi minisztérium 50 ládából álló 
Vándorkönyvtára többször költözött Paks-
ra. 
A Népkönyvtári Központból Paks köz-
ség saját állományának fejlesztésére 1949-
ben érkezett meg az első könyvgyűjtemény, 
majd a szekszárdi könyvtár támogatta a 
gyarapodást.
1952. május 14-én jelent meg a miniszter-
tanács könyvtárügyről szóló határozata, 
amely elrendelte a járási könyvtárak felállí-
tását is, ez Pakson 1953. október 15-én tör-
tént meg. Folytatjuk...
(Forrás: Gutai István beszéde a könyvtár 
50. születésnapján, Paks nagyközség mono-
grá� ája. Szerk. dr. Németh Imre. Paks: Paks 
nagyközségi Tanács, 1976. 410 p.)

Pumerscheinné Bedekovity Zóra
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Remekeltek a paksi népzenészek 

Minőségi tartós élet

Mesterük várakozásait felülmúlóan szere-
peltek a Paksi Pro Artis Alapfokú Művésze-
ti Iskola népzene tagozatosai Szekszárdon, 
a többéves szünet után ismét megrendezett 
Cinegemadár Tolna Megyei Népzenei Ver-
senyen.
A Szucsán Banda kiemelt arany minő-
sítést kapott, a Nyisztor Banda, a Pak-
si Bourdonosok, valamint Tumpek Tímea, 
aki citerán muzsikált, arany minősítésben 
részesült, ahogy Szucsán Sára is, aki szóló-
ban népdaléneklésével kápráztatta el a zsű-
rit, de egyébként kontrán, tekerőn és kobzán 
is muzsikált a versenyen.

– Nem vártam ennyire jó eredményt, mert 
tudom, hogy a gyerekek tudnak ilyen jól 
muzsikálni, ám mindig lutri, hogy mit 
tudnak ebből megmutatni – értékelt 
Havasréti Pál, a Paksi Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskola népzene tagozatának ve-
zetője, hozzátéve, hogy éppen ezért meg-
lepetés és öröm volt az eredmény.
A Magyar Kórusok, Zenekarok és Népzenei 
Együttesek Szövetsége 19. Aranypáva nép-
zenei minősítésén is jóra értékelték a paksi 
népzenészek előadásait. A Nyisztor Banda, 
a Szucsán Banda, Szucsán Sára és Tumpek 
Tímea kiváló, a Paksi Bourdonosok dicsé-

retes minősítést kaptak. A népzenei együt-
tesek, illetve az énekes és hangszeres szólis-
ták országos minősítésén pedig mindany-
nyian arany minősítést.
Havasréti Pál azt mondta, hogy a gyere-
kek lépnek ugyan színpadra, a versenyek 
azonban inkább a népzeneoktató műhe-
lyek közötti versengés színterei. Lehetősé-
get adnak arra, hogy a pedagógusok meg-
mutassák, hol tartanak, összevethessék 
munkájukat a többiekével, lássák, ki mi-
lyen hangszerpárosítást alkalmaz, kinek 
milyen ügyes tanítványai vannak.
A gyerekek ilyenkor a hétköznapoktól el-
térő szituációba kerülnek, nem a megszo-
kott környezetükben zenélnek, énekelnek, 
hanem nagy színpadon, re�ektorfényben, 
ami komoly kihívás számukra. Nálunk 
nem a szereplés a fontos, hanem az, hogy 
jókedvükből muzsikáljanak, de megértik, 
hogy szükség van az értékelésre, teljesítés-
re – fogalmazott.
A pedagógus hangsúlyozta: mindenkép-
pen fontos megemlíteni a szülők segítsé-
gét, akik elfuvarozzák a gyerekeket a kon-
certekre, sok esetben megveszik nekik a 
hangszereket, hogy sajáton tanulhassa-
nak.
Az iskola népzene tanszakának – ami ere-
detileg citera tanszak volt – tizenhat nö-
vendéke van. Jelenleg a paraszthangszerek 
többségén lehetőség van tanulni, játszani, 
így a citera mellett például bőgőn, tekerő-
lanton, pásztorfurulyán és kobzán.

-tünde-

Cikksorozatunk előző részeiben a foganta-
tással és a várandóssággal foglalkoztunk, 
most elértünk a születéshez. Ma már többfé-
le lehetősége van a kismamáknak arra, hogy 
felkészüljenek erre a fontos beavatási szer-
tartásra. Igen, a női élet egyik fontos beava-
tása a szülés. A várandósság utolsó heteiben 
egyre inkább várják a kismamák, hogy talál-
kozhassanak végre azzal a kis lénnyel, akit 
a szívük alatt hordanak, ugyanakkor sokak-
ban munkál a szüléstől való félelem. Több 
módszer létezik a felkészülésre: szülésfelké-
szítő tanfolyam, kórházlátogatás, más anyu-
kák szüléstapasztalatai, videók, könyvek. 
Érdemes ezeket a lehetőségeket kihasznál-
ni, hogy minél jobban tisztában legyen a le-
endő anyuka azzal, mi vár rá, viszont nem 
szabad elfelejteni, hogy minden egyes szülés 

más. A legfontosabb a folyamat elfogadása, 
bízni abban az ősi erőben, ami minden nő-
ben benne van, hogy képes a babáját világra 
hozni. A test tudja a feladatát, hiszen kilenc 
hónapja volt a felkészülésre, azért termeli 
a különböző hormonokat, hogy ez a folya-
mat minél gördülékenyebben menjek vég-
be. A félelem blokkol, a bátorság és az öröm 
átlendít. Fizikálisan is fel lehet készülni a 
szülésre az utolsó hetekben, például séták-
kal, könnyű jóga gyakorlatokkal, vénatorná-
val. Mindezek mellett ügyelni kell a folya-
matos folyadékpótlásra tisztított vízzel, oxi-
génnel dúsított vízzel. Sokan gyógyteákat is 
fogyasztanak abban a reményben, hogy et-
től könnyebb, gyorsabb lesz a vajúdás, ilyen 
a málnalevéltea. Valakinek jól beválik, má-
soknak viszont nem, ez tipikusan olyan do-

log, hogy ha hisz benne az ember, akkor na-
gyobb valószínűséggel működik. Ha vala-
ki szeretné kipróbálni, akkor a 35-36. héttől 
kezdje el napi egy csészével fogyasztani. 
Ajánlom egy keverékben: egy evőkanál cit-
romfű, egy evőkanál kamilla, kettő evőkanál 
málnalevél. Ebből a keverékből egy adaghoz  
két teáskanálnyit kell  2,5 dl vízzel leforrázni, 
tíz percig ázni hagyni, aztán leszűrni A cu-
korbetegek folyamatosan ellenőrizzék a vér-
cukorszintjüket, mert ez a tea csökkenthe-
ti, illetve a gyomorsav problémákkal küsz-
ködők számára nem ajánlott a fogyasztása, 
mert felerősítheti a tüneteket.
Ajánlom még szülés előtt a gátmasszázsolaj 
használatát, ami puhává és rugalmassá teszi 
ezt a területet.

Nagyné Szalai Melinda

Fotó: Molnár Gyula
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Sport

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

A rangsorolóval rajtolt a szezon

Nyolcadik lett az ASE a bajnokságban 

Elkezdődött a versenyszezon a kajak-ke-
nu sportágban, Szegeden az i�úsági és fel-
nőtt versenyzők a rangsoroló keretében tet-
ték vízre hajóikat. Az ASE nyolc versenyzővel 
képviseltette magát a viadalon. – A rangsoro-
ló verseny kiváló alkalom arra, hogy a téli fel-
készülés után élesben mérjék fel, hol tartanak 
a versenyzők. Az i�k között két kajakos és két 
kenus indult. Vajda Bence a kajak egyesek 500 
méteres „B” döntőjében a harmadik helyen 
végzett, nagyon kemény mezőnyben. Spiesz 
Levente most debütált az i�k között, nála a ta-
pasztalatszerzés volt a cél. Az i�úsági kenusok 
közül Kollár Kristóf 200 és 1000 méteren egy-
aránt felállhatott a dobogó harmadik fokára, 
míg 500 méteren, a hatodik helyen ért célba. 
Hodován Dávid 500 és 1000 méteren egyaránt 
negyedik, 200-on az ötödik helyen végzett. 
Kristóf és Dávid a kajak párosok 1000 méteres 
döntőjében is ott voltak, bronzérmesek lettek. 
Pupp Noémi harmadik helyen végzett az 500 
egyesek versenyében, és bár voltak hiányzók, 

az időeredménye több mint biztató. Koleszár 
Zoltán az U23-as válogatókra készül, így neki 
ez a verseny csak tájékoztató jellegű volt. Fő 
számában, 1000 párosban a hatodik helyen ért 
be. Kiválóan versenyzett Somorácz Tamás is, 
Mozgi Milánnal párban megnyerték az 1000 
és 500 méteres versenyt – tájékoztatott Bedecs 
Ferenc, az ASE kajak-kenu szakosztály vezető-
je. Azt is elmondta, hogy a rangsoroló után két 
nappal rendezték a felnőtt maraton bajnoksá-
got. Ezt mindig az utánpótlással együtt szok-
ták tartani, de mivel most sokan meghívást 
kaptak Portugáliába a pénzdíjas világkupára, 
ezért úgy döntött a szövetség, hogy korábban 
kerítenek rá sort. A verseny egyben Eb-válo-
gató is volt. Kiszli Vanda egyes hajóban a har-
madik, párosban Mihalik Sárával az első he-
lyen végzett. Vanda a maraton mellett indul a 
síkvízi világkupán is 5000 méteren egyes ha-
jóban. A következő verseny a szintén Szege-
den megrendezett világkupa volt, ahol hatvan 
ország versenyzői tették vízre kajak-kenuikat, 

köztük az ASE-s Kiszli Vanda és Somorácz Ta-
más. Somorácz Tamás Mozgi Milánnal, Mol-
nár Péterrel és Tótka Sándorral vágott neki a 
versenynek 500 méteren, ahol bronzérmet 
szereztek. Kiszli Vanda élete első felnőtt 5000 
méteres nemzetközi versenyén aranyérmet 
szerzett.

Kovács József 

Miután a középszakaszban a középház harma-
dik helyén végzett az Atomerőmű NB I-es fér-
� kosárlabdacsapata, a bajnoki címért folyó rá-
játszásban a Szolnoki Olaj KK ellen küzdöttek 
a legjobb négybe jutásért, az egyik fél három 
győzelméig tartó párharcban. Az első meccset 
a Tiszaligeti sportcsarnokban játszották, mind 
a két fél teljes kerettel vágott neki az összecsa-
pásnak. Az első negyedben jelentős előnyt sze-
reztek a hazaiak, amit a következő tíz percben 
meg is fejeltek. A nagyszünet után a paksi csa-
patnak sikerült lefaragni a hátrányból, így ti-
zenegy pontos szolnoki előnnyel kezdődött az 
utolsó felvonás. Sajnos a befejezés elég rosszul 
sikerült, a paksi dobások rendre kimaradtak, 
sok volt az eladott labda, a hazaiak pedig ki-
használták a lehetőségeiket. Szolnoki Olaj KK 
– Atomerőmű SE 92:60 (27-16, 20-17, 17-20, 
28-7). A Gesztenyés úton a vendégek Vojvoda, 
a hazaiak Ruják nélkül vágtak neki a második 
mérkőzésnek. Az elején minden hazai pontra 
jött a vendég válasz, egészen a negyed közepé-

ig. Ezután Guinn triplájával ellépett az ASE, és 
Hinds távolija után már tíz pontra nőtt a pi-
ros-kékek előnye, de Polyák dudaszóra beeső 
triplájával feljött négy pontra a vendég. Az első 
tíz percben hat paksi hárompontos landolt a 
szolnoki gyűrűben. A második negyed köze-
pén Tarant megsérült, már nem tudott visz-
szatérni. A 18. percben még az ASE vezetett öt 
ponttal, de aztán a Szolnok egy 9-0-s szériával 
átvette a vezetést. A nagyszünet után komoly 
erőket mozgósított a paksi csapat, és Guinn 
hármasával egyenlített, majd a vezetést is át-
vette. Aztán a huszonhatodik perc tájékán kö-
vetkezett egy rövidzárlat, és egy 10-0-s roham-
mal 56:65-re ellépett az Olaj. Az utolsó negyed 
elején többször is sikerült a paksi csapatnak 
egy pontra felzárkózni, de a vezetést nem tud-
ta átvenni. A harmincötödik percig tartották 
a lépést, ám ismét jött a rövidzárlat, amit kí-
méletlenül kihasznált a Szolnok, és egy 13-0-
ás – ebből négy tripla – rohanással eldöntöt-
te a mérkőzést. ASE – Szolnoki Olaj KK  82:96 

(25-21, 15-23, 22-24, 20-28). A harmadik, és 
végül utolsó mérkőzést Szolnokon játszották, a 
hazaiaknál Vojvoda, a paksi csapatból Ruják és 
Tarrant hiányzott sérülés miatt. A meccs ele-
jén még jól tartotta magát az ASE, fej fej mel-
lett haladtak a csapatok, sok volt a hiba mind a 
két oldalon. A második felvonás közepére már 
tíz pont fölé nőtt a hazai előny, ebben az idő-
szakban sorra nyerte a lepattanó csatákat az 
Olaj. Borzalmasra sikerült a harmadik negyed, 
az ASE mindössze négy pontot szerzett, igaz 
a vendéglátók sem vitézkedtek. Ekkor már fa-
ult problémák miatt a cserék is több lehetősé-
get kaptak. Az utolsó tíz percben eléggé hite-
hagyottan játszott a paksi csapat. A �atalok is 
lehetőséget kaptak mind a két oldalon, de ad-
digra már eldőlt a mérkőzés. Szolnoki Olaj KK 
– Atomerőmű SE 82:56 (18-14, 29-22, 14-4, 
21-16). A Szolnok 3-0-ra nyerte az ASE elleni 
párharcot. Az ASE csapatának véget ért a baj-
nokság, Medvéék a nyolcadik helyen zárták a 
2017/2018-as szezont.                                   -joko-

Fotó: www.ase.hu
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Az év elején megváltoztatták a 
pontszámítást, így több csapat is 
egyenlő eséllyel indult az arany-
éremért az NB I és az NB I/B-s 
sakkbajnokságokban. Míg ko-
rábban csak az egyes mérkőzé-
seken a partikban megszerzett 
összpontszám volt mérvadó, a 
2017/2018-as idényben első-
sorban a győzelem-döntetlen-
vereség mutatót vették � gyelem-
be, és csak ezt követően számí-
tott a partikban szerzett pontok 
összege. 
Az NB I-ben így a három to-

ronymagas favorit, a Nagykani-
zsa, a Diósgyőr és az Atomerő-
mű SE egyenlő küzdelme mu-
tatkozott. A körbeverések után 
8-1-gyel és 16 ponttal zárt mind-
egyik, a játszmaarány végül az 
Aquapro� t–NTSK I. sikerét hoz-
ta, az ASE az utolsó játéknapon 
lecsúszott a dobogó második fo-
káról, az ezüstérmet így a DVTK 
szerezte meg. 
– Elsősorban Berkes Feren-
cet emelném ki, aki folyama-
tosan húzta a csapatot, min-
den partiban küzdött, harcolt. 

Így nemcsak az ASE, hanem az 
egész NB I-es mezőny legjobb 
pontszerzője is lett a maga 9 
meccs/8 pont teljesítményével. 
Először volt i� úsági verseny-
zőnk az első csapatnál, a mind-
össze 14 éves Krstulovic Alex 
is kiválóan szerepelt, vereség 
nélkül zárt, a 9/7,5 mutató ön-
magáért beszél. A légiós vá-
lasztás is jól sikerült, minden-
ki 50% felett zárt – összegzett 
Gosztola István. A jövőt illető-
en az ASE sakk szakosztályá-
nak vezetője úgy fogalmazott, 
hogy ennél a pontszámítás-
nál a 2018/2019-es szezonban 
is meglesz az esély a történel-
mi első hely megszerzésére, vi-
szont az új kiírás értelmében 
már nem négy, hanem „csak” 
három külföldi szerepeltethető 
az egyes mérkőzéseken. 
Az NB I-es egylethez hasonló-
an az NB I/B Charousek cso-
portjában szereplő ASE II. is a 
harmadik helyen zárt, ami az 
előző év gyengélkedéséhez ké-
pest kimagasló eredmény. 
– Titkon bíztunk a második gár-
dánk jó szereplésében. A nyá-
ri szünetben komoly igazolás 
nem történt, a már meglévő já-

tékosok jobban odatették magu-
kat, és itt is nagyon szép egyéni 
teljesítmények voltak. Losonczi 
Marcell vitte a prímet a maga 
9/7-es parti/pont mutatójával. 
A 14 éves tehetség korosztá-
lya jelenlegi legjobbja. Előtte is 
komoly jövő áll, magántanuló-
ként teljes erőbedobással sak-
kozik, a családja és a klub is tá-
mogatja. A rutint képviselő Vi-
déki Sándor és a csapatvezető 
Berta Tibor vagy Német Ger-
gely eredménysora is tisztelet-
re méltó. A � atalokra vissza-
térve, lehet, hogy a tavalyi sze-
zon még túl erős volt nekik, de 
mostanra belerázódtak, bátran 
játszottak aminek meglett az 
eredménye – értékelte az ASE 
II. teljesítményét a szakosztály-
vezető. 
A piros-kék klub második szá-
mú együttese a következő sze-
zonban ismét remek riválisok 
ellen küzdhet, az NB I-ből ki-
eső csapatok komoly játékerőt 
képviselnek, illetve a többi is 
erősít, fejlődik. Ismét cél le-
het a dobogó, de a gárda min-
denképp a mezőny első felében 
szeretne végezni.          

Faller G.

Fotó: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Hányadik alkalommal rendezi meg az Agricum 
termelői termékek boltja június 16-án a Spájz ren-
dezvényét? A megfejtéseket június 1-ig küldhetik 
el 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: Kis Annamária.
Gratulálunk!

Megfejtésével az Agricum ál-
tal felajánlott ajándékcsoma-
got nyerhet.

Fotó: Babai István/archív

Értékesítő Euronics – Paks:
Paksi áruházunkba keresünk értékesítő munkatársat!
Feladatok: Műszaki cikkek és hozzájuk kapcsolódó szolgál-
tatások értékesítése.
Előny: Műszaki cikkek ismerete. Hasonló területen szerzett 
tapasztalat.
Önéletrajzát várjuk a következő oldalon: 
https://karrier.euronics.hu/aktualis-allasajanlataink/6/
ertekesito


