
Fotó: Szaff enauer Ferenc

Lengyel Norbert a Paksi Vízirendészeti Rendőrőrs vezetője – húsz év után – 

idén júliusban fejezte be pályafutását Pakson. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó 

napot, mi újság? 
10. oldal

Öt év után ismét volt 
Duna-átúszás
15. oldal

Paksi Hírnök
XXVII. évf. 14. szám 2018. július 27.ALAPÍTVA 1989-BEN
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Ismét téma volt a Liget utcai lakópark

Hét területen módosítja ismét a Helyi Épí-
tési Szabályzatot a képviselő-testület – a 
változtatások okait és részleteit a lakosság 
is megismerhette. A városházán tartott fó-
rumon a legtöbb kérdés a Liget utcai lakó-
parkkal kapcsolatban hangzott el. 

A vasúti és a vízi szállítás megközelíthető-
ségét biztosítják a déli iparterületeket érin-
tő változtatások – ezeket ismertette első-
ként Horváth András főépítész és Szabó 
Árpád településtervező a teljes körű nyil-
vánosság biztosításának érdekében tar-
tott újabb lakossági fórumon. Az Ürge-
mező rekreációs, szabadidős és turisztikai 
fejlesztését szolgáló módosításokkal a te-
rületre tervezett új uszoda és élményfür-
dő, új sportcsarnok, kemping, szabadidő-
park, valamint extrémsportpálya kialakítá-
sának jogszabályi lehetőségét teremti meg 
az önkormányzat. A tervezett építésisza-
bályzat-módosítással a Páli-árok mentén 
egy húszezer köbméteres tározó kialakítá-
sát biztosítják, amire a korábban elkészít-
tetett csapadékvízelvezetési tanulmányterv 
kötelezi a várost. 
Új lakótelkek kialakítása válik lehetővé ak-
kor, ha a Malomhegyen jelenleg mezőgaz-
dasági hasznosítás alatt lévő, Prelátus felet-
ti területre tervezett módosítást is elfogadja 
majd a testület. – Itt ritka, nagy zöldfelüle-
ti arányú, maximum 2500 négyzetméteres, 
nagytelkes beépítést tart elfogadhatónak a 
szabályozási tervezet, tekintettel arra, hogy 

a terület közműellátása jelenleg nem prob-
lémamentes, emellett fontos feltétel a teher-
mentesítő út megépítése – tájékoztatott a fő-
építész. 
A református egyház tervezett fejlesztéséhez 
kapcsolódóan összevonják, így egy egység-
ként kezelik a gyülekezeti ház és a lelkészi hi-
vatal telkét, erről is testületi ülésen döntenek 
majd. A témához kapcsolódóan nem hang-
zott el lakossági kérdés a fórumon. 
Annál több a Liget utcába tervezett lakó-
parkkal kapcsolatban. Az ott élők júniusban 
aláírásgyűjtéssel tiltakoztak az ellen, hogy 
a beruházó kérésének eleget téve 125 lakás 
építését engedélyezze az önkormányzat. A fó-
rumon azt mondták, hogy a lakópark építé-
sének tervével egyetértenek, de álláspontjuk 
szerint csak a településképi véleményben  
májusban meghatározott 62 lakás kialakí-
tása elfogadható. Többeknek az a meglátá-
sa, hogy a lakásszámnövelés okozta terhe-
lést nem bírja el a környék infrastruktúrá-
ja. Volt, aki arra hívta fel a �gyelmet, hogy 
a közelben működő gyermekintézmények-
re tekintettel, illetve a levegő, a környezet és 
a helyi érték védelme miatt szabadidőparkot 
lehetne kialakítani az egykori borkombi-
nát területén. Az együttműködés városában 
az élhetőséget keresi minden lakó – fogal-
mazott az egyik hozzászóló.  – Mivel a telek 
magántulajdonban van, a terület hasznosí-
tási céljáról az önkormányzat nem dönthet 
– hangsúlyozta Horváth András a fórumon, 
ahol azt is elmondta, hogy a legutóbbi tes-

tületi ülésen elfogadott övezethatár-módo-
sítással a jelenlegi szabályozási terv szerint 
90 lakás építhető a Liget utcában és 20-25 a 
mellette lévő telken. A szakmai álláspont a 
kezdetektől az, hogy a környezetre gyako-
rolt hatást kell vizsgálni, a projekt közmű-
ellátottság és forgalomtechnikai szempont-
ból is megvalósítható – tette hozzá a főépí-
tész. A győri befektető vállalja a Liget utca 
rendbetételét, a forgalmi rend szükséges át-
alakítását, valamint új parkolók kialakítá-
sát a Deák iskola felső tagozatával szemközti 
oldalon, a Liget utcában. Céljuk, hogy min-
denki megelégedésére igényes környezetet 
alakítsanak ki a hosszú évek óta elhanyagolt 
területen – fogalmazott képviselőjük a fóru-
mon. Szabó Péter, Paks polgármestere ar-
ról tájékoztatta a megjelenteket, hogy terv-
tanács vizsgálta a kérdést, szakmai vélemé-
nyük szerint nagyobb környezeti terhelés 
nélkül elbírja a Liget utcai terület a 125 la-
kást. A város érdeke azt kívánja, hogy meg-
valósuljon a beruházás, ahhoz hogy Paks 
fejlődjön és felkészüljön a Paks II. projekt 
fogadására, áldozatokat kell hozni. Tárgyal-
tak a minisztériummal és az államtitkárság-
gal is, igény van arra, hogy a Pollack Mihály 
utca északi részére tervezett mellett a város-
ban is épüljön lakópark – mondta a polgár-
mester. 
A lakossági fórum napirendjén a Pécsi Egy-
házmegye vételi ajánlata miatt a Templom 
térhez kapcsolódó HÉSZ-módosítás is sze-
repelt. A Balogh Antal katolikus iskola két-
milliárd forintos fejlesztésnek köszönhetően 
újul meg a következő hónapokban. Az intéz-
ménynek ötszáz fős létszámra van engedélye, 
ehhez jogszabályban előírt méretű terület-
re van szükségük, ezért szeretné a püspökség 
megvásárolni a Templom téren lévő sport-
pályát – tájékoztatott a fórumon Koósz Ro-
land, az iskola igazgatója. Az önkormányzat 
a terület tulajdonba adása mellett egy 99 évre 
szóló tartós bérleti szerződést is elfogadható-
nak tart. Az intézmény vezetője szerint az is-
kola érdeke az előbbi, mivel a jelenlegi testü-
let döntését egy újabb városvezetés bármikor 
felülbírálhatja. A pályát egyébként felújítják, 
és igény esetén egyéb célokra is rendelkezésre 
bocsátják majd, emellett a Kossuth Lajos ut-
cában egy 35 férőhelyes parkoló kialakítása is 
szerepel a fejlesztési tervek között – összeg-
zett Koósz Roland. A terület eladásával szem-
ben többen szót emeltek. Válaszában az igaz-
gató arra hívta fel a �gyelmet, hogy az iskola-
fejlesztési projekt megvalósításával az érintett 
óvárosi terület ismét a város szellemi, lelki 
központja lehet.                           Dallos Szilvia

Fotó: Molnár Gyula
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Útfelújítás zajlik a Nádor utcában

Bérlakásokra írt ki pályá-
zatokat az önkormányzat
Pályázatot hirdet két, költségalapon meg-
határozott lakbérű lakás bérleti jogviszo-
nyára a paksi önkormányzat. Pályáza-
tot nyújthatnak be azok a paksi lakosok, 
akik vállalják a lakbér, valamint a lakás 
közüzemi díjainak meg�zetését. A bérle-
ti szerződés meghatározott időtartamra 
(legfeljebb öt évre) köthető. Mindkét lakás 
a Fenyves utca 12. szám alatt van, az egyik 
harmadik emeleti, kétszobás, a másik pe-

dig földszinti és szintén kétszobás. A laká-
sok bérleti díjának jelenleg érvényes mér-
téke 540 Ft/négyzetméter/hó+ÁFA. A pá-
lyázatot legkésőbb 2018. augusztus 10-ig 
lehet beadni a Paksi Polgármesteri Hivatal 
Humán Osztályának Szociális Csoportjá-
hoz. A hirdetmények és a pályázati nyom-
tatványok a paks.hu honlapon, a lakossági 
pályázatok címszó alatt elérhetők.

-kgy-

Útfelújítás kezdődött a július 6-i munkate-
rület-átadással a Nádor utcában, ahol a Ber-
csényi utca és az Építők útja közötti szaka-
szon dolgoznak a kivitelező Amal� Hungá-
ria K�. szakemberei. A munkálatok során 
felbontják a betonburkolatot, amelynek he-
lyére aszfaltburkolat kerül. Az ott lévő üzlet-
ház felőli oldalon süllyesztett szegélyt, a má-
sikon pedig részben kiemelt szegélyt, illetve 
„K” szegélyt építenek, hogy a csapadékvíz 
ne folyjon be az ingatlanokhoz. Az építkezés 
ideje alatt az érintett útszakaszon teljes út-
lezárásra kell számítani, a gyalogosforgalom 
viszont biztosított. A parkolás a környező 
utcákban oldható meg. Bár a megvalósítás 
határideje szeptember 10-e, az építő cég ter-
vei szerint ennél hamarabb, nagyjából au-
gusztus közepén át tudják adni a forgalom-
nak az új utcát. A beruházás az önkormány-
zat aszfaltozási programjában valósul meg 
saját forrásból, 22,5 millió forintból.                                                     

Kohl Gy.
Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Babai István/archív

Javaslatokat 
várnak kitün-
tetésekre
A Pro Urbe Emlékérem, illetve a Díszpol-
gári cím adományozására vár javaslatokat 
az önkormányzat. A Díszpolgári cím a te-
vékenységüket nemzetközi vagy országos 
szinten kimagaslóan művelő személyek-
nek ítélhető oda, akik származásukkal 
vagy munkásságukkal kötődnek Pakshoz, 
és tevékenységük a város fejlődésére jelen-
tős hatást gyakorolt. A Pro Urbe Emlék-
érem azoknak adományozható, akik, illet-
ve amely szervezetek tevékenysége a város 
gazdasági, kulturális és társadalmi fejlő-
désében kiemelkedő jelentőségűnek bizo-
nyult. Mindkét elismerés esetében paksi 
lakosok és szervezetek tehetnek javaslatot 
a kitüntetett személyére, amit indoklással 
együtt a főjegyzőhöz kell eljuttatni a Pak-
si Polgármesteri Hivatalba (Paks, Dózsa 
Gy. út 55-61.) augusztus 23-ig. A Dísz-
polgári címet és a Pro Urbe Emlékérmet 
is az október 23-i városi ünepségen adják 
át. Előbbit 2017-ben Örvös Ferenc, a Pro 
Urbe  díjat Németh Lászlóné és Mittler Jó-
zsef kapták.

-kgy-
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Változások a gyógyászati központban
A Paksi Gyógyászati Központ számos szak-
területen nyújt szolgáltatást Paks és a város-
környék lakóinak, általában magas színvona-
lon, illetve gyakran egy járási székhelyen el-
várható szintet meghaladóan – mondta egy 
évvel ezelőtt Váljék egészségére! című cikk-
sorozatunk záró beszélgetésében dr. Bod-
nár Imre, az intézmény főigazgatója. Azóta 
is mindent megtesznek azért, hogy a beteg-
ellátás színvonala folyamatosan emelkedjen. 
– A realitás talaján maradva igyekszünk új, 
korszerű eszközöket beszerezni, amihez az 
önkormányzat nyújt forrást. A humánerő-
forrás biztosítása már sokkal nehezebb fel-
adat, és bár történtek pozitív változások, van-
nak még fehér foltok – mondta dr. Bodnár 
Imre, majd hozzátette: Közel egy éve műkö-
dik a régóta széles körű igényként megfo-
galmazott gasztroenterológiai szakrendelés, 
amely fél évig a Táncsics Mihály utcai épü-
letben volt elérhető, ám ott nem álltak ren-
delkezésre az endoszkópiához szükséges fel-
tételek. A Deák Ferenc utcai épületben tud-
tunk kialakítani olyan helyet, ahol minden 
minimumfeltételnek megfelelve működ-
het a szakrendelés az eszközös vizsgálatok-
kal együtt. Lehetőség van például gyomor-
tükrözésre, vastagbéltükrözésre, valamint 
több olyan korszerű vizsgálati módszer is 
rendelkezésre áll, ami országos szinten sem 
sok helyen, ezekkel a módszerekkel a ki-
lélegzett levegő elemzésével képes az or-
vos bizonyos betegségek igazolására, illet-
ve követésére. Új fejlemény, hogy a kitar-
tó orvoskeresés eredményeként most már 
minden nap van rendelés a fül-orr-gégé-
szeten. A szakrendelésen több olyan nap is 
van egy héten, amikor késő délutánba, es-
tébe hajló a rendelési idő, a betegeknek ér-
demes erre oda�gyelni. Dr. Bodnár Imre 
arról is beszámolt, hogy a bőrgyógyásza-
ton is van változás. Tavalyelőtt sikerült meg-
nyerni heti három nap rendelésre dr. Varga 
Tamást, most pedig heti egy napra dr. Ba-
jor Klárát, a szekszárdi megyei kórház nyug-
állományba vonult osztályvezető főorvosát, 
aki előreláthatólag 2018 októberében kez-
di meg a rendelését. A radiológián koráb-
ban csak egy szakorvos dolgozott, mivel 
OEP-�nanszírozásban nem volt lehetőség 
két orvos felvételére. Az önkormányzat né-
hány éve lehetővé tette még egy orvos fog-
lalkoztatását, de csak egy napot tudtak be-
tölteni dr. Hallai Georginával. Mára sikerült 
elérni az óraszám bővítését, és szakembert 
is találni, dr. Lukács Katalin a dunaújváro-
si kórház radiológiai osztályának vezetője 
nyugállományba vonult, és heti három na-

pot vállal Pakson. Ez nagy előrelépés, hiszen 
így most heti több napon van két radioló-
gus, így gördülékenyebb a munka, keveseb-
bet kell várniuk a betegeknek. A pozitívu-
mok mellett a megoldandó problémákról is 
beszélt a főigazgató. Az egyik sebészeti szak-
rendelésen egy pénteki hat óra betöltetlen. 
– Itt az a fő probléma, hogy nem klasszikus 
sebészeti ellátást kell nyújtani, hiszen a páci-
ensek mintegy 70-80 százaléka baleseti sé-
rülés miatt, azt követő ellátásra, kontrollra 
érkezik, olyan sebész szakorvost találni pe-
dig, akinek megfelelő általános baleseti jár-
tassága van, egyre kevésbé lehet, mert na-
gyon di�erenciálódott a sebészeti szakma – 
fejtegette, hozzátéve, hogy a nőgyógyászatra 
is kellene orvos. Utóbbi szakrendelésen dr. 
Ruzicska Zsolt heti harminc órában dolgo-
zik, a másik rendelésen ennek az óraszám-
nak a felében dr. Magosányi Fruzsina, a má-
sik felében viszont két már nyugdíjas orvos, 
akik szeretnének teljesen visszavonulni, őket 
pótolni kell – magyarázta a főigazgató, aki az 
alapellátásban várható változásokra is felhív-
ta a �gyelmet. Egy évvel ezelőtt dr. Berecz 
Katalin és dr. Hellebrand Béla fogorvosok 
nyugállományba vonultak. Kisebb nehéz-
ségek árán sikerült helyettesítőket találni, 
dr. Grosan Tímeát a II-es, dr. Taya Yusufot 
pedig az I-es körzet ellátására, részmunka-
időben. A közelmúltban mindkét orvos je-
lezte, hogy szeretnék átvenni a praxist. Az 
erről szóló előszerződésről kedvező döntést 
hozott a képviselő-testület, tehát várható-
an ősztől mindketten teljes állásban dolgoz-
nak, a doktornő a Dózsa György út 85. szám 
alatt, a doktor úr pedig a Rosthy utca 6. szám 
alatt várja továbbra is a pácienseket. Dr. Ka-

sza Irén felnőtt háziorvosi körzete fél éve be-
töltetlen volt, több orvos közreműködésével, 
helyettesítéssel oldották meg a betegellátást. 
Most felcsillant a remény, hogy az ősz folya-
mán lesz állandó orvos, jelenleg erről előzetes 
szóbeli megegyezés van – sorolta a kedvező hí-
reket dr. Bodnár Imre. Arról is beszélt, hogy a 
nemrégiben elhunyt dr. Egry Tibor gyermek-
orvosi körzetét illetően komoly szervezési fel-
adataik vannak. Dr. Angyalosi Zsuzsanna ko-
rábban jelezte, hogy nyugállományba szeretne 
vonulni, így augusztus 1-jéig vállalta a helyet-
tesítést, visszavonulása után viszont az ő he-
lyére is kell orvos. Dr. Egry Tibor körzetét au-
gusztus 1-jétől a Dunaszentgyörgyön dolgo-
zó, paksi származású dr. Vadász Ágnes látja 
majd el részmunkaidőben, a rendelő jelenleg 
teljes körű felújítás alatt áll. Dr. Angyalosi Zsu-
zsanna körzetében augusztus 1-jétől dr. Bá-
tai Mária, dr. Tajdina Julianna és dr. Mészáros 
Zsuzsanna helyettesít felváltva, ami komoly 
megterhelés lesz számukra. Mindennap lesz 
rendelés, csak rövidebb ideig. Angyalosi dok-
tornő rendelőjét augusztus elején elkezdik fel-
újítani, ezért körülbelül egy hónapig az emele-
ten, a védőnői tanácsadóban zajlik majd a ren-
delés. Dr. Bodnár Imre úgy tájékoztatott, hogy 
bár egyre nagyobb az orvoshiány, nem adják 
fel a keresést, de ha nem találnak gyermekor-
vost, akkor első lépésben a 14 év felettieket át 
kell irányítaniuk a felnőtt körzetekbe. Ha így 
sem lesz megnyugtató a helyzet, akkor Pakson 
is be kell vezetni a vegyes körzeteket, amire or-
szágos szinten számos példa van. A szakdol-
gozókról következő számunkban olvashatnak, 
azt követően pedig egy minisorozatban bemu-
tatjuk olvasóinknak a Pakson dolgozó új orvo-
sokat.                                                     Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Saját ebédlője lehet a Bezerédj iskolának

Támogatást ajánlottak fel a Vöröske-
resztnek városvezetők
Szabó Péter polgármester és Ko-
vács Sándor alpolgármester 100-
100 ezer forintot ajánlott fel tiszte-
letdíjából a Magyar Vöröskereszt 
Paks Városi-Területi Szervezeté-
nek. Az adományt gyermekek tá-
boroztatására használta fel a szer-
vezet.  A támogatást Gulyás Kata-
lin, a Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezetének igazga-
tója vette át néhány nappal a tá-
bor kezdete előtt. Kiemelte, hogy 
ez az összeg jelentős támogatás a 
program megrendezéséhez. Úgy 
tájékoztatott, hogy rendszeresen 
szervez a Vöröskereszt hasonló 
alkalmakat. A szóban forgó tábor 
Dunaföldváron volt, a paksi já-
rás településeiről ötven hátrányos 
helyzetű, halmozottan hátrányos 
helyzetű és sérült gyermek nyaral-
hatott, vehetett részt olyan progra-
mokon, amilyeneken egyébként 
nem tudna.  –  Az önkormány-
zatnak fontos, hogy szorosabb-

ra fűzze az együttműködést a 
Vöröskereszttel, erre volt példa 
a közelmúltban a polgármeste-
ri hivatalban tartott véradás. Ezt 
szeretnénk folytatni, legközelebb 
szeptember 6-án lesz lehetőség 
véradásra a hivatalban – mond-
ta Szabó Péter, kiemelve, hogy 
nem csak ezen  a területen kíván-

ják segíteni a szervezet köztudot-
tan igen szerteágazó tevékenysé-
gét. Ezért támogatják a gyerekek 
táboroztatását, valamint az ön-
kormányzatnak szándékában áll 
egy irodát biztosítani a Vöröske-
reszt paksi szervezete munkájá-
hoz, amit vagy egy erre alkalmas 
önkormányzati tulajdonú ingat-

lanban, vagy bérleti díj �zetésé-
vel oldanának meg. Gulyás Ka-
talin azt mondta, fontos számuk-
ra, hogy lehetőség van véradásra 
a polgármesteri hivatalban, mert 
ez megkönnyíti az ott dolgozók 
és családtagjaik elérését. Hang-
súlyozta, hogy Paks kiemelt vér-
adóhely, sok az egészéges, megfe-
lelő korú lakos, akik közül szép 
számban el is mennek vért adni. 
– Igen fontos, hogy minél többen 
legyenek, hiszen a vér jelenleg 
mással nem pótolható – húzta 
alá. Gulyás Katalin az irodahelyi-
séggel kapcsolatban azt mond-
ta, abban bízik, hogyha lesz egy 
bázisa a helyi szervezetnek, is-
mét megerősödhet, remélhetőleg 
többen vállalnak majd önkéntes 
munkát a Vöröskeresztnél, illetve 
emelkedni fog azoknak a diákok-
nak a létszáma, akik a kötelező 
közösségi szolgálatot náluk telje-
sítik.                                         Kohl Gy.

Kiválasztotta egy ad hoc bi-
zottság a Paksi Bezerédj Álta-
lános Iskola új ebédlőjéről elké-
szített három látványterv közül 
azt, amelyik megvalósítását ja-
vasolja a képviselő-testületnek. 
A bizottságban az iskola és a szü-
lői munkaközösség képviseltette 
magát, illetve a városvezetésből 
Kovács Sándor alpolgármester 
és Girst Ádám, a körzet képvise-
lője vett részt a munkában. Girst 
Ádám elmondta, hogy a beruhá-
zás összege a tervezés költsége-
ivel együtt várhatóan megköze-
líti a 180-190 millió forintot. Az 
ebédlő közösségi helyiségként is 
szolgál majd, mellette lesz egy 
melegítőkonyha, tehát várható-
an a továbbiakban is vállalkozó 
szállítja majd az ételt. A képvise-
lő hozzátette: először a képvise-
lő-testületnek módosítania kell 
a költségvetést, egyelőre a ter-
vezés lesz soron. Ha ez az elkép-

zelések szerint halad, következ-
het az engedélyeztetés és a ki-
vitelező kiválasztása, ám ezek 
időigényes folyamatok, így leg-
korábban jövő tavasszal indul-
hat az építkezés, ami várhatóan 
még abban az évben be is feje-
ződhet. Kovácsné Pál Krisztina, 
az iskola igazgatója azt mondta, 
az ebédeltetés megszervezésével 
az volt a legnagyobb probléma, 
hogy a gyerekeknek át kellett 
járniuk egy másik épületbe ét-
kezni.  – Az étkeztetés megszer-
vezése minden iskola életében 
nehézkes, mert az ebédlő mé-
rete sohasem akkora, mint a ta-
nulói létszám, így csoportokba 
kell beosztani a diákokat. Mivel 
az új étkező csupán pár lépésre 
lesz, sokkal célszerűbben tudjuk 
megszervezni az ebédeltetést, a 
csoportok gyorsabban cserélőd-
hetnek. Az alsó tagozatról köz-
vetlen átjárás nyílik majd az új 

ebédlőbe, így tízóraizni is kul-
turáltabb körülmények között 
tudnak a gyerekek – magyaráz-
ta Kovácsné Pál Krisztina. Az 
új étkezőt az iskola alsó és fel-
ső tagozatos épülete közötti te-

rületen építik meg, az ott lévő 
házat lebontják. A munkálatok 
várhatóan nem zavarják majd 
sem az iskolai életet, sem az 
utca forgalmát.

Sólya Emma

Fotó: TelePaks

Fotó: TelePaks
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Pakson járt a Virágos 
Magyarország zsűrije

Szépkorút 
köszöntöttek

 Közélet

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nyitvatartás: 

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

Szépek a virágágyak, a játszóterek, dicséretes 
a zöldfelületek tervezettsége. Ilyen és ehhez 
hasonló előzetes vélemények hangzottak el a 
Virágos Magyarország verseny területi zsű-
rijének tagjaitól paksi látogatásuk alkalmá-
val. – A grémiumot tíz helyszínre vittük el, 
többek között a Viza játszótérre, az ürgeme-
zei szabadidőparkba, valamint a Forráspont 
Energiaházat és környékét is megmutattuk 
nekik – tájékoztatott Klézl Terézia városi fő-
kertész. A látottakat a területi zsűri a kiírás-
ban megadott bírálati szempontok alapján 
pontozza. Idén a tavalyinál is több, 324 tele-
pülés nevezett a 25. hazai megméretésre, kö-
zülük egy város és egy falu nyerheti el a fő-
díjat, és képviselheti Magyarországot a jövő 
évi Európai Virágos Városok és Falvak ver-
senyén. 
Ahogy a Virágos Magyarország honlapján ír-
ják, a jubileumi év alkalmából több külön-
legességgel is készült a Magyar Turisztikai 
Ügynökség (MTÜ) és a Virágos Magyaror-
szág Környezetszépítő Verseny Szervező Bi-
zottsága. A bírálat során új kritériumokat is 
�gyelembe vesznek, többletpontot jelentenek 
a családbarát és az akadálymentes infrastruk-
túra-fejlesztések, ahogy az is, ha az adott tele-
pülésen több nyelven is elérhetők a turisztikai 
információk, illetve újdonság, hogy a digitális 
elérhetőség (weboldal, applikáció) is bekerült 
a minősítési szempontok közé. Az MTÜ a ju-
bileum alkalmából minden pályázó település-
nek egy oszlopos gyertyán facsemetét ajándé-
koz. A kerek évforduló alkalmából  átadnak 
egy Jubileumi díjat, amit a legjobban teljesí-
tő, illetve Arany Rózsa-díjas települések közül 
választanak ki, illetve újdonság, hogy a Kultu-
rális Örökség Európai Éve kormányzati prog-

ramhoz csatlakozva egy Kertörökség – kerttu-
rizmus különdíjat is átadnak. Az értékelésnél 
olyan tényezőket vizsgálnak, mint az örökség-
védelmi szempontok, a fenntartás minősége és 
a turisztikai hasznosítás. A Legvirágosabb Úti 
Cél elnevezésű közönségdíj esetében a prog-
ram Facebook-oldalán mindenki szavazhat a 
különböző kategóriákban általa legszebbnek 
tartott településre, az ötvenezer fő alatti város-
ok esetében a szavazás július 30-án 12 órától 
augusztus 5-én 23.59-ig tart majd.  
Paks többször eredményesen szerepelt a kör-
nyezetszépítő versenyben. 2001-ben a város-
ok kategóriájában első lett a hazai versenyen, 
majd a nemzetközi megméretésen ezüstérmet 
kapott. 2014-ben a Green City – Zöldebb Vá-
rosokért Mozgalom és a Magyar Kertépítők 
Országos Szövetsége közös különdíját nyerte 
el, 2015-ben a Földművelésügyi Minisztérium 
díját kapta meg a magyar növény- és virágkul-
túra megőrzéséért, 2016-ban a Magyar Tájépí-
tészek Szövetségének különdíját, az Acélvirág 
díjat, tavaly pedig a Magyar Önkormányzati 
Főkertész Egyesület különdíját. 
A két évtizedes múltra visszatekintő Virágos 
Magyarország Környezetszépítő Verseny cél-
ja a kulturált és vonzó országkép kialakítása, a 
fenntartható fejlődés szempontjainak követke-
zetes alkalmazása, a településeken élők össze-
fogásának ösztönzése, a természeti és az építé-
szeti örökség megőrzése és gyarapítása. A Virá-
gos Magyarország mozgalom fontos összekötő 
kapocs Európával is, mivel a magyar megmé-
rettetés része a tizenegy országot átfogó Euró-
pai Virágos Városok és Falvak versenyének. Az 
idei hazai verseny eredményhirdetése decem-
berben lesz.                                                                       

-kgy-

Bajer Ignácné Erzsi nénit köszöntötte szüle-
tésnapja alkalmából Szabó Péter, Paks pol-
gármestere. Az ünnepelt 1928. július 17-én 
született Dunaszentgyörgyön. Fiatalkorá-
ban cselédként dolgozott, egy �úgyerme-
ke született, János. Gyermeke születése után 
napszámosként dolgozott, majd az 1970-es 
években a Paksi Állami Gazdaságban he-
lyezkedett el, onnan is vonult nyugállo-
mányba. Már �atal lányként szeretett varrni, 
hímezni, ez lett a hobbija, amivel szeretettel 
foglalkozott több évtizeden keresztül. Erzsi 
néninek két unokája és három dédunokája 
van. Fia, János traktorosként dolgozott, je-
lenleg nyugdíjas éveit tölti. Unokái, József és 
János is Pakson élnek. János az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt.-nél operátorként dolgozik, 
József kőműves a Duna Center �erm K�.-
nél. Dédunokái Jozsó, Márk és Dórika. Erzsi 
néni mind a mai napig saját otthonában él, 
�a, unokái és dédunokái rendszeresen láto-
gatják, gondoskodnak róla, segítik minden-
napjait.                                                     -gyöngy-

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�.
Főszerkesztő: Dallos Szilvia
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@gmail.com
Telefon és fax: 75/310-153
Nyomda: Kerényi Nyomda, Szekszárd
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2018. augusztus 10.
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KözéletKözélet

FELHÍVÁS
 
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks 
Város területén működő civilszervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkor-
mányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelet-
tel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.

A módosítás céljai, területei: Paks város teljes közigazgatási területét érintő lakossági és önkormányzati igények.
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében - lakossági fórumot tart 2018. augusztus 7-én 17:00 
órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a 
„hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg. 
A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2018. augusztus 17-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve 
vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be. 

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lak-
címét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, tele-
fonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva 
személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2018. augusztus 17-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem ve-
hetnek részt. 

Paks, 2018. július 27.
                                                                                                                       Szabó Péter  

                                                                                                                       polgármester
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

Kik lesznek az augusztus 20-i városi prog-
ram sztárfellépői? A megfejtéseket augusz-
tus 3-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: Szabó Jánosné.
Gratulálunk!

Helyes megfejtésével  egy ön-
kormányzati ajándékcsomagot 
nyerhet.

Fotó: Babai István/archív
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Atomerőmű

Meghaladta a negyven százalékot az 
áramimport júniusban

Fontos szerepe van az atomenergiának

Közel 43 százalék volt az áram-
import aránya júniusban Ma-
gyarországon. Ez az idei legna-
gyobb hányad, ami jóval maga-
sabb a tavalyi átlagnál – derül 
ki a Magyar Villamosenergia-
ipari Átviteli Rendszerirányító 
Zrt. adataiból.

A MAVIR kimutatása szerint 
idén júniusban 42,93 százalék 
volt az import részaránya a hazai 
bruttó villamosenergia-felhasz-
nálásban. Ez az eddigi legmaga-
sabb havi érték ebben az évben, 
illetve jelentősen meghaladja a 
2017-es átlagot.
A villamosenergia-ellátás 30-32 
százalékát tartósan importból fe-
dezi Magyarország, 2017 janu-
árjában a rendkívüli hideg mi-
att ez az arány egyes napokon 
elérte az 54 százalékot. A hazai 

importarány 2018. első félévé-
ben 35,82 százalék volt. A janu-
ári (28,99%), februári (31,49%) 
és áprilisi (31,39%) adatok az 
utóbbi évek átlagát mutatták, 
viszont márciusban az import-
arány (39,59%) már megközelí-

tette a 40 százalékot, májusban 
(41,03%) és júniusban (42,93%) 
pedig meg is haladta.
A MAVIR adatai szerint Ma-
gyarország 2017-ben 45.057,4 
GWh villamos energiát használt 
fel, ami történelmi csúcs. 2018. 

március 2-án rekordot döntött 
az ország villamosenergia-szük-
séglete: a hazai rendszer terhelé-
se elérte a 6835 MW-ot. Ennél 
magasabb értékre az 1955 óta 
rendelkezésre álló adatok alap-
ján még nem volt példa.
Minél magasabb az ország áram-
importra utaltsága, annál na-
gyobb a veszélye annak, hogy el-
látási válsághelyzet alakulhat ki, 
és az ellátásbiztonsági követelmé-
nyeket nem lehet teljesíteni. Ezért 
fontos, hogy Magyarország a vil-
lamosenergia-igény lehető legna-
gyobb hányadát hazai erőművek-
ből fedezze. Paks II. megépítésével 
és üzemeltetésével 60 évre garan-
tálható, hogy olcsó, hazai, klíma-
barát forrásból nagy mennyiségű 
alaperőművi villamos energia áll-
jon rendelkezésre. 
(forrás: www.paks2.hu)

Süli János, a paksi atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tárca nélkü-
li miniszter üdvözli az Európai Unió Bí-
rósága alatt működő Törvényszék július 
12-én meghozott döntését. Ez három-
éves átfogó vizsgálatot követően meg-
erősítette a brit atomerőmű-projekt uni-
ós jóváhagyását.

Az Európai Bizottság álláspontját támogat-
va az eljárásba tagállami szinten Magyaror-
szág is beavatkozott, így az Európai Unió 
Bíróságának döntése ennek kapcsán a ma-
gyar támogató álláspont elfogadását is je-
lenti, írta Süli János tárca nélküli minisz-
ter a kormany.hu oldalon megjelent közle-
ményében.
A Törvényszék azzal, hogy Ausztria kerese-
tét elutasította, igazolta, hogy az atomener-
giának fontos szerepe van és lesz is az Euró-
pai Unióban, megőrizve azt az alapelvet, 
hogy a tagállamoknak szuverén joga dön-
teni a villamosenergia-ellátás biztonságát 
és a klímavédelmet célzó energiapolitikai 
céljaik megvalósításához atomerőművek 
létesítéséről. Határozatában a Törvényszék 

rögzítette, hogy az Egyesült Királyságnak 
joga van ahhoz, hogy az atomenergia fejlő-
désének előmozdítását közérdekű célkitű-
zésként határozza meg, még akkor is, ha e 
célkitűzést nem követi az összes tagállam. 
Továbbá a határozat kiemeli: az időjárás-
függő megújuló energiaforrások (pl. szél-
energia) nem alternatívái az atomenergiá-
nak, azok bizonytalan, időszakos rendelke-
zésre állása miatt.

A brit állásponthoz hasonlóan a Paks II. 
projekttel hazánk célja nukleáris terme-
lőkapacitásaink hosszú távú fenntartása, 
és szén-dioxid-kibocsátástól mentes, fo-
lyamatosan rendelkezésre álló, olcsón ter-
melő erőművel hozzájárulni a villamos-
energia-ellátás biztonságához. Az Euró-
pai Unió működéséről szóló szerződés 
értelmében minden tagállamnak joga van 
arra, hogy meghatározza saját energia- 
mixét, ennek alapja az egyes országok ter-
mészeti adottságainak különbözősége. 
A Magyar Országgyűlés 2009-től kezd-
ve mindegyik parlamenti ciklusban meg-
erősítette, hogy egyetért a jelenlegi atom-
energia-termelés részarányának hosszú 
távú fenntartásával, hiszen így biztosítha-
tó a magyar lakosság és ipar számára az 
olcsó és biztonságos villamosenergia-ellá-
tás, áll mindez a közleményben. 
Süli János, a paksi atomerőmű két új blokk-
ja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 
közleménye és az Európai Unió Bíróságá-
nak sajtóközleménye a www.kormany.hu  
oldalon olvasható. 
(forrás: www.kormany.hu)

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Paksi Hírnök/archív
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Új elnöke van az atomfórum egyesületnek

Süli János: Az új atomerőművi blokkok 
határidőre elkészülnek
Az Országgyűlés Gazdasági bi-
zottsága kihelyezett ülést tar-
tott Pakson, ahol a bizottság-
ba delegált összes párt képvisel-
tette magát. A bizottság tagjai 
az ülést megelőzően látogatást 
tettek a paksi atomerőmű láto-
gatóközpontjában és üzemi te-
rületén, megtekintették az új 
atomerőművi blokkok telephe-
lyét, a felvonulási területet, va-
lamint a 22/11 kV-os transzfor-
mátorállomás építési munkála-
tait.
A bizottsági ülésen Süli János 
beszámolt a Paks II. projekt ak-
tualitásairól. A beruházásért fe-
lelős miniszter megerősítette, 
hogy az új blokkok határidőre 
elkészülnek, az orosz fővállal-
kozó kiemeltnek tekinti a pro-
jektet. Süli János egyebek mel-
lett elmondta, hogy jelenleg 
az egyik legfontosabb feladat a 
létesítésiengedély-kérelem több 
százezer oldalas dokumentáció-
jának összeállítása.
Képviselői kérdésekre vála-

szolva a miniszter leszögezte: 
a nukleáris biztonság minden-
nél fontosabb, műszaki kérdé-
sekben nincs kompromisszum. 
Elmondta, hogy az új blokkok 
megvalósítása �x áras szerző-
dés keretében történik, a pro-
jekt megtérülését pedig az Eu-
rópai Bizottság is megerősítette 
versenyjogi döntésének indok-
lásában. Kitért arra is, hogy az 
orosz és a magyar fél közösen 

dolgozik a 40 százalékos hazai 
beszállítói arány elérésén.
Prof. Dr. Aszódi Attila állam-
titkár kifejtette, rendkívül rész-
letes telephelyvizsgálati mun-
ka alapján nyert megállapítást, 
hogy a telephely alkalmas az új 
atomerőművi blokkok létesíté-
sére.
Lenkei István, a Paks II. Zrt. ve-
zérigazgatója hangsúlyozta, hogy 
az új blokkok a legszigorúbb biz-

tonsági szabályoknak és előírá-
soknak is meg fognak felelni.
A bizottsági ülés után Bánki 
Erik elnök és Süli János minisz-
ter sajtótájékoztatón foglalták 
össze az elhangzottakat. Bánki 
Erik, a Gazdasági bizottság elnö-
ke hangsúlyozta: az új blokkok 
létesítésére szükség van, a Paks 
II. projekt megvalósítása nem-
zeti érdek. Mint mondta, fon-
tos, hogy mind a hazai gazdaság, 
mind a lakosság áramigényét ha-
zai erőművekben megtermelt, ol-
csó villamos energiával lehessen 
fedezni. Hozzátette, az import 
aránya tartósan 30 százalék kö-
rüli, de idén volt már olyan idő-
szak, amikor meghaladta az 50 
százalékot.
Süli János a bizottsági ülésen el-
hangzottakat illetően aláhúz-
ta, hogy az átláthatóság kiemelt 
fontosságú a projekt kapcsán, 
ezért is került sor a kihelyezett 
ülésre és az atomerőmű-látoga-
tásra. 
(forrás: www.paks2.hu)

Fotó: www.paks2.hu

Dr. Kiss Csabát, a Paks II. Zrt.
vezérigazgatói tanácsadóját vá-
lasztotta elnöknek a Magyar 
Atomfórum Egyesület tisztújító 
közgyűlésén. Lenkei István, a le-
köszönő vezető a szervezet élén 

töltött hat év után nem indult 
újra a pozícióért. Kiss Csaba 30 
éve dolgozik az energiaterme-
lő iparban, négy éve elnökségi 
tagként segíti az egyesület mun-
káját. A feladatok közül kiemel-

te a kommunikációs útvonalak 
megújítását,  hogy  még gyor-
sabban eljuttathassák tagjaik- 
hoz a Paks II. projektről érke-
ző információkat, elősegítve ez-
zel az orosz-magyar kormány-
közi megállapodásban rögzített 
negyven százalékos magyar be-
szállítói hányad elérését.  A le-
köszönő elnök szerint az új ve-
zetővel is gördülékeny lesz az 
együttműködés az egyesület és 
Paks II. között. Lenkei István ki-
emelte a Roszatom egyik tagvál-
lalatával, a Ruszatommal létre-
jött együttműködést is, amely-
ben szerepel az orosz-magyar 
szakmai kapcsolatok erősítése, 
az információcsere, és megálla-
podtak abban is, hogy konferen-
ciákat, szemináriumokat szer-
veznek, valamint támogatják az 

atomenergia területén a tudás-
transzfert. – Az 1999-ben ala-
kult Magyar Atomfórum Egye-
sület titkára, dr. Czibolya Lász-
ló kiemelte, hogy a szervezet 
részt vett a paksi atomerőmű 
üzemidőhosszabbítási projekt-
jének támogatásában, valamint 
hogy az egyesületet felvették a 
FORATOM-ba, amely feladatá-
nak tekinti, hogy képviselje az 
európai nukleáris ipart az Eu-
rópai Unió Bizottságában és az 
Európa Parlamentben. Hozzá-
tette, hogy egyesületük, uniós 
civilszervezetként, az elsők kö-
zött mondhatott véleményt a 
Pakson építendő új blokkokról. 
Az atomfórum egyesületnek kö-
zel félszáz tagja van, a szervezet 
nyitott, várják a további csatla-
kozókat.                                   -dsz-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Atomerőmű  Paksi Hírnök, 2018. július 27. n 9



Ő az, aki a Duna-parton mindig arccal a víz 
felé áll. Az elmúlt húsz év belemosta magát 
a tudatába, az emlékezetébe. A rendőr szá-
zados, a Paksi Vízirendészeti Rendőrőrs 
vezetője – húsz év után – idén júliusban fe-
jezte be pályafutását Pakson. Bár az őrs hi-
vatalos honlapján még az ő neve szerepel, 
már nem teljesít szolgálatot. 

Egy végtelenül nyugodt, mosolygós, kedves, 
sportos fér� lép az irodámba. Éppen olyan, 
amilyen jónéhány évvel ezelőtt volt. Amikor 
mindezt elismerően megjegyzem és beszél-
getni kezdünk – mindenről, amit életének 
közel negyven éve alatt megélt – tetten érhe-
tő az egészséges életszemlélet, a higgadt lélek 
mögötti erős tartás és a következetes gondol-
kodás. A kis�úk rendőrök, kommandósok, 
tűzoltók szeretnének lenni. Hősök. A ha-
gyományos fér�szerepek.  Lengyel Norbert 
esetében kis kitérővel szintén a gyermekko-
ri elképzelés valósult meg, amikor egy szak-
mai képzés után előbb gimnáziumba irat-
kozott, majd kitűnő bizonyítvánnyal végez-
te el a rendészeti szakközépiskolát, amelyet 
követően a rendőrtiszti főiskolára jelentke-

zett, mindeközben már a paksi vízirendőr-
ség állományához tartozott. Kifejezetten ví-
zirendőrképzés nem létezik, arra helyben 
kell szakosodni. Szakosodni pedig ennyit 
jelent: ellesni, eltanulni a szakma fortélyait, 
ismereteit, tárgyi tudását az idősebb mun-
katársaktól. – Járőrként, motorcsónak-ve-
zetőként kezdtem 1999-ben, 2008 szeptem-
berében neveztek ki a Paksi Vízirendészeti 
Rendőrőrs élére – meséli. – Vezetői felada-
taimat mindig hivatásnak gondoltam, igye-
keztem a legjobb tudásom szerint teljesíte-
ni a velük járó kötelezettségeket. A Dunán 
és mellékágain végezzük a vízi közlekedés-
sel kapcsolatos rendőri feladatokat. Termé-
szetesen a közúton észlelt szabálytalanságok 
esetében is az elsődleges feladatok ellátása is 
a kötelezettségeink közé tartozik. Hallgatom 
Norbit. Jelen időben beszél. Elgondolkodva, 
naivan mondom, inkább magamnak, mint 
neki, hogy akkor nem úgy van, hogy a vízi-
rendőr beül a motorcsónakba, teszi a köreit a 
Dunán, nyáron megcsodálja a strandoló lá-
nyokat? Mosolyogva válaszol. – Nem, nem. 
Több mint húsz település tartozik az ellátási 
területünkhöz. A Duna jobb és bal partján. 

Hozzánk tartozik az összes hajózási, mun-
kavégzési, a szabadidős és sporttevékenység, 
valamint az ezekhez használt úszólétesítmé-
nyek és eszközök ellenőrzése. Fontos megje-
gyezni, hogy szabálysértési és közigazgatási, 
valamint nyomozási hatóságként és rendé-
szeti jogkörben is – a rendőrség hatáskörébe 
tartozó ügyekben – első fokon vagyunk kö-
telesek eljárni. Szóval létezik a motorcsónak 
és hozzá a szolgálatot teljesítő vízirendőr, 
meg a strand és a kötelezettségek – mondja. 
A jelen idő marad. Mintha még mindig ál-
lományban lenne. Munkatársairól emelke-
detten beszél, a szolgálati feladatairól öröm-
mel. A Pakshoz való kötődéséről szeretet-
tel. Elgondolkodom. Mintha még mindig 
a városban élne – ahonnan sok éve elköl-
tözött –, mintha még most is a Duna-par-
ton teljesítene szolgálatot. Pedig már egé-
szen mással foglalkozik. Norbi Szekszárdon 
él, új dolga van, új feladatot választott: sze-
mélyi edző lett. – Korábban, másodállásban 
is dolgoztam személyi edzőként. A napjaim 
szoros menetrend szerint zajlottak: helyt-
állás az őrsön, aztán az edzőterem. Ingázás 
Paks és Szekszárd között. Nincs különbség. 
Ha az ember felelősen él és gondolkodik, az 
„ellátási terület” tekintetében, tehát a vállalt 
felelőssége tekintetében mindig egyforma 
marad a hozzáállása. Mindkét feladatomat 
hivatásnak tekintettem, igyekeztem magas 
minőségben helytállni. De elérkezett az a lé-
lektani pillanat, amikor döntést kellett hoz-
nom: az idő szűk keresztmetszet, a felada-
tok sokasodtak, választanom kellett. Nem. 
Választásra szántam el magam. A rendőri 
munka élethivatás. A húsz év nem „letehe-
tő”, ezt minden hivatásos rendőr tudja. Nem 
letehető a megélt szomorú valóság, amikor 
munkatársaimmal egy élettelen gyermek 
testét emeljük ki a Dunából, és nem letehető 
az az érzés, amikor városi kitüntetést vehet-
tem át. Szeretem az edzői munkát. Az edzé-
sek rendjét, az életem új rendjét. Itt is, most 
is emberekkel, életekkel foglalkozom. Keve-
sebb az adminisztráció, több a lélek. Egész 
életemben sportoltam: gyermekkoromban 
cselgáncsoztam, kipróbáltam a küzdőspor-
tokat, a testépítő versenyeket. Az edzői fel-
adataimhoz – bizonyítványaim mellett – a 
legerősebb felhatalmazást a saját magamon 
kipróbált edzésformák és munkamódsze-
rek adják. Az edzőterem rendje és fegyelme 
biztonságot ad. Örömmel tölt el, hogy eb-
ben a hivatásban is kipróbálhatom magam 
Pakson, hiszen ősztől egy helyi edzőterem-
ben megtalálnak az edzeni vágyó paksiak is. 
S ha tehetem, meglátogatom majd az egy-
kori munkatársaimat, arccal a paksi Duna-
part felé fordulok.

Tell Edit

Jó napot, mi újság?

Lengyel Norbert

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Sokszínűség jellemzi a fesztivált 

A paksi Nemzetközi Gastroblues Fesztivál ne-
gyedszázados évfordulójának méltó megün-
neplése után a szervező Gárdai család nem ült 
a babérokon (eddig sem szokott), hanem az 
idei rendezvény tennivalóival foglalták el ma-
gukat, én is többször ültem le velük megbeszél-
ni a feladatokat egy jó fröccs mellett. Nem egy-
szerű az ilyesmi. Rengeteg a fesztivál a miénk-
kel egy időben, vagy annak környékén, több 
még egészen új, de a már hagyományosnak 
mondhatók is vonzzák az érdeklődőket, ez pe-
dig akárhogy is nézzük, létrehoz egy versen-
gést. Nyilván nem szó szerint értendő ez, nincs 
pontozás, nem gólra játsszák, de nagyon racio-
nális a látogatók döntése, akik a program alap-
ján határoznak évről évre Paks mellett. Többek 
között a kínálat sokszínűsége miatt. 
Egyébként nem indult jól. Gárdaiék szerve-
zőmunkája már a legjobb időket idézte, ami-
kor kiderült, hogy az egyik legjobb torkú je-
lölt, aki nemrég elrabolta a paksi fér�szíveket, 
csak a szomszédos országig jön, az ügyeletes 
gitárzseni pont nem erre jár, a Colosseum le-
gendás dobosát megtámadta a gyilkos kór, s 
jelenlegi triója már törölte is a további kon-
certeket. A szállodaárak az egekbe szöktek, a 
katasztrófavédelem újabb feladatokat írt elő. 
Aztán a �nisbe érve kezdett kisimulni min-
den. A korai sátrazók, a helyi zenekarok és ér-
deklődők már közösen köszöntötték egymást 
a klubkoncerteken. A fesztivál fő vonalaihoz, 
a hagyományokhoz ragaszkodó szervezők 
újra húztak egy merészet, növelve ezzel a ze-
nés órák számát. Megjelent az új szlogen: Jó 
ebédhez szól a blues! Ez déltől a nagyszínpad 
nyitásáig hívogatta a klubba az élőzene ked-
velőit a rendezvény végéig.
Az orrunk előtt érik be az utánpótlás. Kato-
na Tamás még nem volt tízéves, amikor fel-

lépett a papája zenekarával a fesztiválunkon. 
Lám, lám, a már felnőtt, és az Egyesült Álla-
mokban élő és dolgozó művész a Pro Artis 
Művészeti Iskolában zenei kurzust tartott a 
gitározás rejtelmeiről, pénteken este pedig a 
Tommy Katona Band vezetőjeként megmu-
tatta, hova lehet tehetséggel és szorgalom-
mal eljutni. Vele és a Rory Gallagher öröksé-
get felvállaló, de saját számokat is játszó, igen 
lendületes Band of Friends nevű nemzetkö-
zi zenekarral sem volt még teljes a paletta. Öt 
öröki�ú jó barát, 39 éve változások nélkül, a 
magyar rock-színterek és fesztiválok állandó 
szereplői, a Karthago tagjai, először álltak a 
Gastroblues színpadán. Show volt a javából.
Örömteli a paksi művészek jelenléte a fesz-
tiválon. A klubkoncertek állandó szereplői 
(Kovács Gergőék, Pagony, PistiEst vagy az 
ismét újító, lendületes Pintér Petra) mellett 
a templomi koncertet Racskó Eszter nyitot-
ta meg �nom, tiszta orgonajátékával, klasszi-
kus orgonaművekkel.
Megint megtanultunk két nevet. Írország és 
az Egyesült Királyság ontja a kiváló gitáro-
sokat, ezt tudtuk. Azt is meg�gyeltem, hogy 
a hölgyek copfos, virágmintás ruhácskákban, 
iskoláslány-külsővel érkeznek (Ch.McGregor 
vagy Joan S.Taylor emlékszünk, ugye?), az-
tán színpadra lépve már igazi dívákat látunk. 
Grainne Du�y pont ilyen volt. A fesztivál 
egyik legnagyobb sikerét aratta, pedig nem is 
kifejezetten blues dalokat játszott. A sokszí-
nűséget erősítette rockos dallamokkal, balla-
dás szerzeményekkel. Igazi fesztiválszereplő, 
a világ egyik legnagyobb zenei rendezvényén, 
a Glastonbury-n is játszott három este egymás 
után.
A másik a rendkívül barátságos angol �a-
talember, Aynsley Lister. Szakírók az új Eric 

Claptont látják benne. Ha ez nem így van, 
akkor is vitán felüli a tehetsége és az eredmé-
nyei. Nemcsak játszik, hanem oktat is, Lon-
donban workshopokat vezet. Szereti a klu-
bokat, mesélte, hogy csak Anglia középső ré-
szén milyen sok élőzenés klubban játszott, 
hogy éledeznek a klubkoncertek. Én meg el-
meséltem, hogy nálunk vidéken meg ilyen 
nincs is.
Lister elnyűhetetlen �gura, sok pozitív kisu-
gárzással. Játszott a templomi koncerten, na-
gyon komoly, erőteljes programot nyomtak 
a nagyszínpadon, és bevállalta a klubban az 
éjszakai jam session-t is. Beszállt az egész ze-
nekara. Barátunk lett azonnal.
Amitől tartottunk, bekövetkezett. Jon 
Hiseman dobos legenda alulmaradt a beteg-
ségével vívott harcban. A fesztivál előtt né-
hány héttel közölte a család a halálhírét. A ze-
nekar, teljesítve Jon kívánságát mégsem állt 
le, Ralph Salmins vendégművésszel kiegé-
szülve megérkeztek végül. Clem Clempson 
és Mark Clarke is meghatottan vették tudo-
másul, amikor a csarnok közönsége elhall-
gatott egy kis időre, a csendes főhajtással tár-
sukra emlékeztünk. Csodás zene következett, 
pro� munka volt.
A vasárnapi zenei program, meg a főzőver-
seny is újra a leglátogatottabbnak bizonyult. 
A hőséggel dacolva délben Varga János a 
Mediterrán Combo-val remek, latinos kom-
pozíciókat játszott. Török Ádám a Minivel 
szinte teljes műsorát a már igazi taggá avan-
zsált tizenéves Fehér Ádám gitárossal nyom-
ta végig. Öröm látni a �atal generációk sze-
replését a Gastroblueson, ahogy Ádámék a 
Miniben, ahogy Varga János vagy a Tűzkerék 
motorja, Anda Bálint �aikkal együtt zenél-
nek. Mellesleg a Mini, a Tűzkerék és az utá-
nuk következő Deák Bill Blues Band olyan 
zárónapos programot produkált, ami min-
denhol megállná a helyét az országban. Bill 
kapitányt újra nagyon szerettük, koncertjére 
mindenki összesereglett. Elnyűhetetlen ar-
cok. Mert hol van még olyan, ahol délben, a 
jó ebédhez élőzenés bluest hallgat a nagyér-
demű, délután már a nagyszínpad előtt to-
long, a jam session-t hajnalig tombolja végig 
a klubban, délelőtt siet a templomi koncert-
re, mert nem akar lemaradni Ferenczi Gyuri- 
ról és a Rackajam-ről, akik megint tényleg 
igen jók voltak, és az elnyűhetetlen arcok az 
egész vasárnapi záró programban is aktívak 
maradnak. Mert sokan vagyunk így, elnyű-
hetetlen arcok, hiszen mindig is ilyenek vol-
tunk. Így érezzük jól magunkat, ez a zenénk, 
és sokan gondoljuk, hogy ez így is marad 
még hosszú ideig.                       Kozma Győző

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet Mozaik

Megerősítették a Paks és Galánta 
közötti testvérvárosi szerződést
Megújították a Galánta és Paks közötti 
testvérvárosi szerződést. A húsz esztendő-
vel ezelőtt megkötött megállapodás meg-
újítását  a Gastroblues Fesztivál keretében 
írták alá. Szabó Péter, Paks polgármestere 
és Peter Paška, Galánta polgármestere az 
evangélikus templomban tartott templomi 
koncert rendezvényen látta el kézjegyével a 
szerződést.

– Két település kapcsolatát, azt a kötődést, 
ami kialakulhat közöttük, annál szebben ki-
fejezni, hogy testvérvárosi, nem lehet. Az el-
múlt húsz évben valóban testvérekké váltunk 
– mondta Szabó Péter, Paks polgármestere 
azon az ünnepi eseményen, ahol városunk 
és Galánta megerősítette az 1998-ban meg-
kötött testvérvárosi szerződést. Szabó Péter 
arról is beszélt, hogy kétéves ismerkedés és 
partneri kapcsolat kialakítása után döntött 
egykor úgy a két város vezetősége, hogy szo-
rosabbra fűzik a települések közötti kapcsola-
tot. Mint mondta, Galántán már akkor is ke-
vesen beszéltek magyarul, de azokkal, akik 
fontosnak tartották, hogy megőrizzék kultú-
rájukat, szerződést kötöttek, és azóta is kultu-
rális téren a legsikeresebb a partnerség. Na-
gyon sok pedagógus és diák járt Pakson a 
Regélő népmesemondó és a Ki mit tud? ver-
senyeken, illetve a határon túli középiskolá-
sok cseresznyési olvasótáborában, de a spor-
tolók és az egyenruhás szervezetek között is 
szoros kapcsolat alakult ki. Szabó Péter arra is 
emlékeztetett, hogy a viszontlátogatások so-
rán járt Galántán a Paksi Kertbarátok Egye-
sülete, a Tűzvirág Táncegyüttes, az Örökif-
jú Néptáncegyüttes, a mazsorettcsoport, va-
lamint paksi alkotók, képzőművészek. Szabó 

Péter kiemelte, hogy a két település közötti jó 
viszony alapvetően nem a két város vezeté-
sén múlik, hanem az emberi kapcsolatokon, 
ugyanakkor a városvezetés is nagyon fontos-
nak tartja ezt a köteléket.
– Jó napot kívánok, paksiak – így köszöntötte 
Peter Paška, Galánta polgármestere a megje-
lenteket. Elmondta, hogy ő Galánta első szlo-
vák polgármestere, és hogy a magyar kisebb-
ség nincs veszélyben náluk, mindig összezár, 
úgy a politika, mint a kultúra terén. Megkö-
szönte Paks városának, hogy ilyen intenzí-
ven támogatja Galánta kulturális fejlődését. 
Kiemelte, hogy a Galántai Vásárnak mindig 
fénypontja a paksi művészeti csoportok fel-
lépése, és azt is, hogy idén ősszel paksi mű-
vészeti napot tartanak, ami reményei szerint 
maradandó élmény lesz. Kitért arra is, hogy 
szeretné tovább mélyíteni Paks és Galánta 
testvérvárosi kapcsolatát: közös projektekben 

dolgozni, aminek érdekében mielőbb szeret-
ne tárgyalóasztalhoz ülni a paksi városveze-
téssel.
Ezt követően Szabó Péter, és Peter Paška alá-
írták a testvérvárosi szerződést, majd Szarka 
Tamás, a Ghymes alapító tagja, Kossuth-dí-
jas előadóművész lépett fel Galánta város jó-
voltából. A folytatásban több neves előadó is 
rövid koncertet adott az evangélikus temp-
lomban.
A szlovákiai Galánta és Paks közötti test-
vérvárosi szerződést Herczeg József paksi és 
Horváth Zoltán galántai polgármester írták 
alá 1998-ban Pakson, a Gastroblues Fesztivá-
lon, az ott szereplő Spencer Davis részvétele 
mellett. Tíz évvel később Hajdú János Paks és 
Mézes Sándor Galánta polgármestere erősí-
tették meg a megállapodást a 24. Galántai Vá-
sár keretében tartott ünnepségen.                   

Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula

ArAny PrágA
2018.11.01-04.

4nap/3éj

Szállás Prága belvárosában!

Ciprus
rodosz
Kréta

Tunézia
Törökország
Bibione 

Jesolo  
Caorle 
grado

UTOLSÓ HELyEK UTASBIZTOSÍTáSSAL 

Jumbo Travel Utazási  iroda
www.jumbotravel.hu, jumbo@jumbotravel.hu, +36209660406

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

travel

!

12 n Paksi Hírnök, 2018. július 27.



Mozaik

Paks az én városom

Hétköznapi hit: A paksi gyülekezetek is 
szerveztek nyári táborokat

– A szeretet, a fészek, ahol fel-
nőttem, egy olyan kisváros, ahol 
majdnem mindenki ismer min-
denkit. Ezt jelenti számomra 
Paks. Örülök, hogy itt nőhettem 
fel, és itt nevelhetem a gyerme-
keimet – fogalmazott Adorjánné 
Knábel Tünde, aki úgy véli, hogy 
számtalan lehetőség van a város-
ban, így ha valaki meg szeretne 
valósítani valamit, megteheti, hi-
szen anyagi és társas támogatást 
egyaránt kap. A Gólyahír prog-
ram ötletgazdája úgy látja, hogy 
sok program áll a gyerekek ren-
delkezésére, nincs olyan ren-
dezvény a városban, ahova ne 

Pajor Zoltán lemezlovas negy-
vennégy éve él Pakson. Három-
éves volt, amikor édesapja az 
atomerőműben kapott állást. Si-
montornyáról költöztek ide. Zol-
tán szerint ez jó döntés volt, hi-
szen Paks már akkor is fejlő-
dő város volt, és ez a tendencia 
véleménye szerint folytatódik. 
– Örülök, hogy ennek ellené-
re Paks meg tudta őrizni kisvá-
rosi jellegét. Mint minden hely-
belinek, az én családomnak is 
szívügye a Duna, ott nőttünk fel 
a barátaimmal, az imsósi erdőt 
jártuk. „Paks fan” vagyok, sze-
relmes ebbe a városba. Akkor 

lehetne elvinni őket. – Ugyan-
akkor az i�úság számára ke-
vés a szórakozási lehetőség, pél-
dául egy jó moziba Bölcskére 
kell menni – jegyezte meg. Ar-
ról is beszélt, hogy imádja a Du-
na-partot, a főutcát, az ürgeme-
zei tó környékét, de a legjob-
ban az Öreghegyet, ahol lakik. 
A gyermekkora viszont a lakó-
telephez köti, ott nőtt fel. Ban-
dákba csoportosultak, úgy ját-
szottak például hunyó-fogót, 
beszöktek az akkoriban ott álló 
elhagyatott házba, és versenyez-
tek, hogy ki találja meg előbb 
a másikat, bunkert építettek a 
bokrokban, mesélte. – Szerin-
tem nincs olyan ember, akit ne 
foglalkoztatna az erőműbőví-
tés, hogy ezt a biztonságot, ölelő 
fészket nehogy elveszítsük. Az 
emberek általában félnek a vál-
tozástól, én viszont szeretem, ha 
mozgalmas körülöttem az élet. 
Úgy gondolom, hogy jó lesz ne-
künk, mert nemcsak a lakosság-
szám nő majd, hanem a lehető-
ségek is – tette hozzá Adorjánné 
Knábel Tünde.

is honvágyam van, ha csak pár 
napra utazunk el, örülök, ami-
kor újra meglátom a helységnév-
táblát – mondta Pajor Zoltán, 
aki számára korán nyilvánvalóvá 
vált, hogy diszkós szeretne lenni. 
Házibulikat rendezett, akkoriban 
még kazettás magnóval. Immár 
18 éve rendszeresen diszkózik, 
saját klubot üzemeltet. – Vidé-
ki kocsmákban kezdtem, aztán 
úgy alakult, hogy nyithattam 
Pakson egy klubot, ami jelenleg 
is úgy fejlődik, ahogyan szeret-
ném. Megnyitottuk az R&B ter-
met, ahol a barátom a saját zené-
jét játssza. A kollégáimmal sok 
mindent átéltünk, tiszteltük egy-
más klubját, megosztottuk a na-
pokat is egymás között, hogy ne 
legyünk vetélytársak. Addig van 
reális esély arra, hogy jól tudjuk 
üzemeltetni a klubot, amíg ambí-
ciót érzek magamban arra, hogy 
valami jót nyújtsak a �atalok-
nak. Ha úgy látom, hogy belefá-
radtam, akkor biztosan átadom 
a stafétabotot – zárta gondolata-
it Pajor Zoltán.                       

 Sólya E.

Fotók: TelePaks

A nyári szünidőben tartott különböző tá-
borokban a gyermekek hasznosan, értelme-
sen, tartalmasan tölthetik a szabadidejüket. 
A paksi gyülekezetek is szerveztek nyári tá-
borokat. 
Az evangélikus egyházközség a nyári szü-
net első heteiben szokta megtartani tábo-
rát. Minden évben van egy központi téma, 
ahhoz kapcsolódóan szerveznek különféle 
programokat. Idén a pusztai vándorlás kap-
csán a „paksi Sínai-hegyre”, azaz az Ürge-
mezőre kirándultak, ahová a táborban ko-
rábban elkészített ékszereket, tarisznyát és 
pászkát is magukkal vitték a táborozók.
Mintegy hetvenen vettek részt a Paksi Re-
formátus Egyházközség gyülekezeti tábo-
rában Egyházaskozáron. A család volt idén 
a téma, amiben a szülők és a gyerekek kü-
lön csoportokban mélyülhettek el, szó volt 
a kon�iktusokról és a megbocsátásról. Dél-

utánonként a kikapcsolódásé volt a fő sze-
rep. A gyülekezet a bikali élménybirtokra, 
valamint Szászvárra is ellátogatott.
A katolikus családok gyermekei többek kö-
zött a Bogár táborban vehettek részt, amit 
idén Tokajban tartottak meg. A kisebbeknek 
abban segítettek, hogyan kezeljék a virtuális 
eszközöket úgy, hogy ne váljanak függővé, 
a kamaszok pedig a kon�iktuskezelésről ta-
nultak. A családokra is gondolt az egyház-
megye, ugyanis Fadd-Domboriban egyház-
megyei családos tábort tartottak, mintegy 
százhúsz fő részvételével. A foglalkozások 
során az apaságról és a családban betöltött 
szerepekről beszélgethettek a résztvevők. Az 
elcsendesedés mellett a fürdésre is lehetőség 
nyílt a táborban.
A Paksi Baptista Gyülekezet javában készül 
hagyományos táborára. A Vasárnapi Iskolai 
Szövetség minden évben új segédanyagot ké-

szít nyárra, más-más tematikával, idén a csilla-
gászatról lesz szó. A tábor családias hangulatú, 
körülbelül húsz gyermekkel hat-nyolc felnőtt 
foglalkozik egy héten keresztül. A napi prog-
ramban szerepel éneklés, bibliai jellegű taní-
tások, sorversenyek és kézműves foglalkozás. 
A tábor sikerét az is bizonyítja, hogy a koráb-
bi táborozók felnőve később segítőként is visz-
szajárnak.
Az idei legmisztikusabb tábor valószínűleg a 
kadarkúti lesz, ugyanis a Rejtély táborban a 
rejtélyes útról, találkozásról és válaszról lesz 
szó. A pünkösdi gyülekezetekhez tartozó, kö-
rülbelül kétszáz gyermek az ének és arany-
mondás-tanulás mellett bibliai történeteket is-
merhet meg, pónin lovagolhat, ugrálhat tram-
bulinon, valamint idén kaland- és geotúrán is 
részt vehetnek. A tábort az is izgalmassá teszi, 
hogy faházban vagy akár sátorban is megszáll-
hatnak a résztvevők.                    Weller P. Hanna
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A Paksi Városi Múzeum Dunatár című kiállí-
tásában lépkedve joggal akadhat meg az em-
ber szeme a Fokgazdálkodás című vitrinen. 
Nem csak azért, mert ez az egyetlen olyan 
vitrin, aminek a teljes belső területe tárgyak-
nak ad helyet, hanem mert köztük jó néhány 
olyan gazdálkodási eszköz van, amelyek a 
mai hétköznapokból már kikoptak.
Közéjük való a nádtetőkészítők egyik kézi-
szerszáma, a nádverő. A vitrin jobb olda-
li falán a vízparti növények feldolgozásához 
szükséges eszközök vannak kiállítva, így kap-
hatott helyet köztük ez a Nyugat-Magyaror-
szágon sulyoknak mondott tárgy is. 
Formáját tekintve két különböző darab látha-
tó a kiállításban, ez a fej kialakításában jele-
nik meg, valamint a tárgy anyagát illetve is el-
térés mutatkozik. Míg az egyik egy téglatest 
alapú, nyéllel ellátott, kizárólag fából készült 
szerszám, addig a másik eszköz szárához egy 
˝U˝ alakú, fémlapokkal megerősített fejet il-
lesztettek. A használat szempontjából az a 3-5 
fogból álló, lépcsőzetes kialakítás a lényeges, 
ami a tárgy fejének nagy részét jellemzi.
Ahhoz, hogy egy egyenes vonalú, szép, egy-
séges kinézetű tető készüljön – ahogy Pak-
son is szokás volt –, a kévék végső leköté-
se előtt ’fel kellett verni’ a szálakat, ahogy a 

szaknyelv mondja. Ez azt jelentette, hogy a 
még nem szorosan, de már a tetőlécekhez 
erősített kévék alját megütögették alulról a 
nádverővel. Az eszköz lépcsőzetes kialakítá-
sának köszönhetően ezzel azt érték el, hogy 
a felsőbb szálak feljebb csúsztak, míg az al-
sók kevésbé mozdultak el. Ezt a lépést ki-

hagyva a tető lefutása lépcsőzetes lenne, 
ahogy a Velencei-tó környékén néha meg is 
hagyták ilyenre a tornác fölötti első-máso-
dik kévesort. 
A nádtető készítése minimum kétemberes 
munka, ebből egy fő mindig a tetőn kívül, 

egy pedig azon belül van, így segítik egy-
mást. Többféle eszközt a kezükbe vesznek, 
amíg egy ilyen, természetes anyagból ké-
szült héjazat elkészül, köztük van a tű, más 
néven cuca, a nádverő, a macska, ami egy 
két-három fokból álló, vaskampóval ellátott 
létra, és közvetve-közvetlenül ezek segítsé-
gével öltik fel, szorítják oda a nádkévéket a 
tetőlécekhez. A tető legfelső részére az úgy-
nevezett lovallás kerül, ami szorosan egy-
másba kapaszkodó, maroknyi nádcsomó-
kat jelent, végül deszkával zárják le a nádte-
tő szélét az oromzatnál.
A nádtető régen a szegénység, maradiság jel-
képe volt olcsósága miatt. A Balaton, a Fer-
tő-tó, a Velencei-tó és a lassabb folyású vizek 
mellett bőven termett, így könnyen és nagy 
mennyiségben juthattak hozzá az emberek. 
Mesterpapír nem kellett e tetőfedő mun-
ka elvégzéséhez, minden településen akadt 
néhány ügyes kezű, kreatív és precíz em-
ber, aki ezzel foglalkozott. Ma már viszont 
a falusi romantika elengedhetetlen része, és 
nem is kimondottan a legolcsóbb héjazati 
megoldás. Készítésével cégek foglalkoznak, 
amelyek az ország minden szegletében vál-
lalják nem csak lakóépületek borítását.

Kákai Emese

Tárgy/
történet

Fotók: Kákai Emese (fent), Szaffenauer Ferenc/archív (lent)
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Sikeres volt a Duna-átúszás

„A végére azért elfáradtam!” Hogy ki mond-
ta ezt két óriási lihegés között, rögtön kiderül, 
előtte azonban néhány szót ejtünk a július kö-
zepén tartott Duna-átúszás előkészületeiről. 
Nagy múltú hagyomány városunkban a 
Szent István-napi programsorozat részeként 
megrendezett Duna-átúszás, amely azon-
ban az elmúlt öt évben mindig elmaradt. 
Biztosan sokan emlékeznek rá, hogy volt, 
amikor a Duna magas vízállása miatt kel-
lett lefújni az úszást, de előfordult zsinórban 
többször is, hogy nagyon nagy szél fújt, sza-
kadt az eső vagy elképesztően hideg volt a 
víz. (A szabályok szerint már egytized Cel-
sius-fokos vízhőmérséklet-eltérés is meghi-
úsítja a programot.)
Idén új esélyt kapott a program: a Paksi Köz-
művelődési Nonpro�t K�. szervezésében és 
a Paksi Duna-partért Közalapítvány, vala-
mint Kiszl Károly támogató együttműködé-
sével változott a dátum, július 14-re került a 
sportesemény.

Reggel 9 óra. Az új dátum napján ekkor in-
dult a regisztráció. Tíz perccel a nyitás után 
már szép számmal gyülekeztek a kihívás-
ra vágyók, akik izgatottan várták, hogy meg-
tudják, milyen a Duna hőmérséklete, ugyanis 
szemmel láthatóan minden egyéb körülmény 
kedvezett a próbatétel megrendezésének, 
csak akkor hiúsulhatott volna meg, ha kide-
rül, hogy túl hideg a folyó vize. A mérések azt 
mutatták, hogy 21 Celsius-fokos, ami meg-
felelő, így semmi akadálya nem volt a nagy 
csobbanásnak. 
Hanyatt fekve napozás a parton – volt, aki így 
„pihent rá” a Duna sodrására, de voltak, akik 
szénhidráttöltéssel tuningolták magukat: sü-
tit majszoltak. Kiszl Károly instrukciói után 
mindenki felszállt a kompra, hogy visszafelé 
már saját karcsapásaival szelje át a folyót.
A rajtot az eldördülő pisztoly jelezte pont-
ban 11.30-kor. Negyed óra sem telt el és – bár 
nem verseny volt – már át is ért az első úszó, 
Vajda Bence. A tizenhét éves kajakos úgy fo-

galmazott, hogy „egyenletesen kellett beosz-
tani az erőt, a végére azért elfáradtam”.
Az első hölgy partot érésére sem kellett sokat 
várni. Vajdáné Fehér Hajnalka kilépve a víz-
ből azt mondta, hogy eléggé edzetlenül jött 
ide, nem volt könnyű dolga mert „voltak sza-
kaszok, amikor hajtani kellett ahhoz, hogy ne 
vigyen el a víz”.
Az élboly után percekkel érkezett a jóval sű-
rűbb középmezőny, egymás után léptek part-
ra az úszók. Minden megkérdezett azt mond-
ta, hogy ez egy remek program volt, és ha jö-
vőre is lesz ilyen úszás, eljönnek.
A szervezők szerint 158-an regisztráltak a 
2018-as Duna-átúszásra. A leg�atalabb 7, 
míg a legidősebb úszó 77 évesen tette meg 
a távot. A számokat tekintve sikeres volt a 
rendezvény. 
Az úszók egyébként nem mentek haza üres 
kézzel. A partot érés után mindenki emlékla-
pot és ajándék pólót kapott.           

Lovász Krisztián

Fotók: Szaffenauer Ferenc (bal oldal), Fitt Tamás ( jobb oldal)
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Pakson is kikötöttek a nemzetközi 
Duna-túra résztvevői

Kétnapos volt az idei Pool Festival
A szombati esőzéstől eltekintve 
jó idő és mindvégig színvonalas 
zene fogadta az idei Pool Festivál 
vendégeit. A rendezvény célja 
kezdettől ugyanaz: fellépési lehe-
tőséget biztosítani a helyi tánc-
csoportoknak, egyesületeknek és 
zenekaroknak. – Az ötlet onnan 
eredt, hogy országszerte szervez-
nek programokat és zenés ren-
dezvényeket strandokon. Mi is 
szerettünk volna Pakson egy szó-
rakoztató és színvonalas zenei 
produkciót létrehozni – idézte fel 
a kezdetet Bányai Péter, a feszti-
vál szervezője. Az ötletgazda azt 
is elmondta, hogy első alkalom-
mal 2016-ban tartották meg a 
fesztivált, amely idén először már 

kétnapos rendezvény volt. Nap-
közben a helyi fellépők, este pe-
dig sztárvendégek, lemezlova-
sok vették birtokba a színpadot. 
A fesztiválon �nom falatokat és 
frissítőt is kínáltak a résztvevők-
nek,  kapható volt hagyományos 
lángos, kürtőskalács és többfajta 
bor. A rendezvény egyik különle-
gessége a DJ verseny volt, amely-
re összesen tizenöten érkeztek 
az ország minden részéről, volt 
olyan résztvevő is, aki több, mint 
300 kilométert tett meg, hogy 
megmutassa tudását a közönség-
nek. A kisgyermekes családoktól 
a �atalokig mindenki megtalál-
hatta a számára megfelelő prog-
ramot a fesztiválon.               -wph-

Viharos volt ugyan a paksi érkezés az idő-
járást tekintve, de annál szeretetteljesebb a 
fogadtatás az idei nemzetközi Duna-túra 
résztvevő számára. Fejérvári Gábor, a Tour 
International Danubien (TID), azaz a nem-
zetközi Duna-túra magyarországi szervező-
je elmondta, hogy a hazai szakaszon ez al-
kalommal 107 fős a csapat, a Duna menti 
országok mellett olasz, svéd és ausztrál részt-

vevők ülnek a hajókban. Ahogy minden év-
ben, most is az Atomerőmű Sportegyesület 
csónakházának udvarán állíthatták fel sátra-
ikat a megfáradt vízi vándorok, akiket Bagdy 
László tanácsnok köszöntött a város nevében, 
majd vacsorával vendégelték őket. A 63. túra 
változatlanul Ingolstadtól a Fekete-tengerig 
tart, ami 2455 kilométer, ezt a távot 75 nap 
alatt teszik meg, néhány pihenőnapot beik-

tatva a menetrendbe. Fejérvári Gábor azt is 
elmondta, hogy a TID egy kerettúra, azaz 
nem kötelező végigevezni, mindenki maga 
választhatja meg, hol csatlakozik a csapat-
hoz és meddig tart velük. Varga János például 
gyermekkori álmát valósítja meg azzal, hogy 
Bécstől Belgrádig evez. Mint elmondta, egye-
dül tervezte megtenni ezt a távot, de aztán 
hallott a TID-ről, és úgy döntött, hogy tár-
saságban mégiscsak kellemesebb lesz szelni 
a habokat. Vele ellentétben az Ausztráliában 
élő, de újvidéki születésű Milinszki Edvárd 
immár ötödször csatlakozott a vízitúrához, és 
húsz napon át evez a társasággal. – Ez a vízi 
program kiváló szórakozás, jó, hogy több or-
szágból vannak résztvevők – mondta. A túrát 
1956-ban alapították szlovák és magyar kaja-
kosok, akik a Pozsony és Budapest közötti tá-
vot teljesítették, majd tovább bővülve érte el 
az Ingolstadt – Silistra, aztán a mai Ingolstadt 
– Fekete-tenger távot. A program résztvevői 
teljesen önellátóak, a szervezők a szakaszbe-
osztást biztosítják, illetve igény szerint segít-
séget adnak a vízi járművek bérléséhez, szállí-
tásához. A magyarországi távon Paks mellett 
további hét megálló van, különböző progra-
mokkal fűszerezve. A Pakson töltött éjszaka 
után a túrázók bontották sátraikat, vízre tet-
ték hajóikat, és elindultak a következő kikö-
tési helyre, Bajára.

-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Molnár Gyula
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Könyvjelző – A biblioterápiáról
Mozaik

A könyvtáros szakmában talán az a legszebb, 
hogy emberekkel találkozhatunk, beszélget-
hetünk velük, megismerhetjük az ízlésüket, 
olvasási szokásaikat. Újra és újra, hiszen az 
olvasási szokások velünk együtt változnak az 
életünk során. A választott irodalmat az is be-
folyásolja,  hogy mi történik velünk. A köny-
vek, a szövegek segítenek ezek megélésében, 
feldolgozásában. Bartos Erika szavaival élve 
a könyv be- és kikapcsol. Kikapcsol, mert el-
távolodunk gondolatban, és bekapcsol, mert 
a könyv világába kerülhetünk. Olykor elég a 
csöndes oda�gyelés, máskor direkt kapasz-
kodót igényel az olvasó. A közvetlen kapcso-
latok kialakításával ehhez nyújthat segítséget 
a könyvtár és a könyvtáros, főként úgy, ha a 
könyvtáros biblioterapeuta.
Carl Rogers szerint a terápia abban igyekszik 
segíteni az embereknek, hogy megismer-
jék valódi önmagukat, és szabadon válasz-
szák meg életüket és viselkedésüket, szemben 
a külső személyek és események irányító, be-
folyásoló hatásaival. A hangsúly nem a múlt 
boncolásán van, hanem azon, amit az ember 
itt és most él át. Az egzisztenciális pszicho-
terápia és a csoportterápiák neves amerikai 
szakértője, számos népszerű terápiás regény 
(pl. Szerelemhóhér – és más pszichoterápiás 
történetek, Terápiás hazugságok) írója, Irvin 
D. Yalom is ezt hangsúlyozza. 
A könyvtárban működő biblioterápiás csopor-
tok az önismereti csoportfoglalkozások, a fej-
lesztő biblioterápia körébe tartoznak. A cso-
portvezetők abban segítenek a megjelenteknek, 
hogy egy-egy hétköznapi akadályt könnyebben 
átlépjenek. Ezek az önismereti csoportok le-
hetnek tematikusak (pl. kismamáknak, elvált 
nőknek stb.) vagy általános önismereti cso-

portok, amelyek átsegíthetik a résztvevőket 
az életszakaszok váltásain, felnőttet és gyere-
keket egyaránt. 
A csoportfoglalkozás lehet zárt vagy nyitott. 
Az utóbbi esetében bármikor bekapcsolód-
hat az érdeklődő. Ezzel szemben a szigorú 
szabályokat követő zárt foglalkozások ideje, 
helye és a résztvevők száma mindig ugyanaz. 
A zárt foglalkozásokon sokkal erősebb a cso-
portmunka, így az eredmények is nyomaté-
kosabbak. Sokkal inkább fel�gyelhetnek a ta-
gok (csoporttársaik segítségével) a jó és rossz 
tulajdonságaikra. 
A fent megnevezett csoportmunkák hasonló-
sága, hogy mindig egy szöveg a kiindulópont, 
egy vers, novella, regényrészlet, dalszöveg stb. 
A szöveget mindig az aktuális témához, illet-
ve igényekhez választja a csoportvezető vagy 
a terapeuta. 
Az önismereti csoportba vitt szöveggel a cso-
porttag könnyen azonosulhat. S ha még nem 
is tudja kimondani a problémáját, a szöveg 

mögé bújva kérhet segítséget. De az is megol-
dás lehet, ha megosztják egymással én-élmé-
nyeiket, és a támogatást igénylő abból merít 
megoldást, lehetőséget.
A szövegre való ráhangolódást önismereti já-
tékok segítik, így nemcsak a szövegről beszél-
gethetnek, hanem a játékok és a kreatív, illet-
ve expresszív írás segítségével is több infor-
mációt gyűjthetnek önmagukról, társaikról.
Tehát a könyvtári biblioterápia lényege a kö-
vetkező: „Az egyén saját gondolatainak és ér-
zelmeinek megértését serkentse, és hogy se-
gítse az egyént saját megoldásának megtalá-
lásában. A kliens önmaga legjobb ismerője, 
és az ember általában képes saját problémái 
megoldására. A csoport és annak vezetője 
csak segíti ezt a folyamatot, de nem avatkozik 
be, nem értelmez.” (Carl Rogers)
Egy megfelelő érzékenységgel és elhivatott-
sággal rendelkező könyvtáros alkalmas le-
het csoportvezetőnek, hiszen adott a hely és a 
szöveg. A képzett és tapasztalt könyvtárosok 
könnyen eligazodnak a szövegek halmazá-
ban, és kölcsönhatásba hozzák a szöveget az 
olvasóval. S ha még képzett biblioterapeuta 
is társul a könyvtáros mellé, vagy esetleg a 
könyvtáros biblioterápiás képzettséggel is 
rendelkezik, ígéretes eredmény várható mind 
az olvasói szövegkapcsolat, mind a terápi-
ás fókusz tekintetében. Nemcsak az olvasók, 
betérő könyvtárhasználók saját maguk meg-
ismerésében, hanem az olvasás és a könyv-
tár népszerűsítésében, az olvasmányok én-él-
mény szintű feldolgozásában is. Hamarosan 
Pakson és környékén is indulnak önismere-
ti biblioterápiás csoportok. 

Lampert Marianna
Szakács Emília

Fotó: Babai István/illusztráció

Minőségi tartós élet
Sajnos nagyon kevés kisbaba viseli jól azt az 
időszakot, amíg előbújnak a fogacskái. Sok 
álmatlan éjszakával jár, nyűgös nappalokkal, 
sokszor hőemelkedéssel, immungyengeség-
gel, székletváltozással, kiütésekkel. A szülők 
igyekeznek, hogy legalább egy kicsit enyhíteni 
tudják gyermekük fájdalmát, jó módszert ta-
lálni erre azonban nehéz, mondhatjuk, hogy 
ez az időszak inkább a „túlélésről” szól. De 
azért léteznek segítő tippek. Az egyik legegy-
szerűbb, ha tiszta kézzel benyúlnak a baba szá-
jába, és az ujjukkal masszírozzák meg az ínyét, 
bár sokuk ezt nem engedi. Ha sikerül, akkor 
próbálkozhatnak illóolaj keverékkel is. Egy ke-
vés orbáncfű- és ligetszépeolajat  kell össze-

keverni, hozzátenni négy csepp levendula-il-
lóolajat, két csepp római kamilla illóolajat, és 
egy csepp szegfűszegolajat. Ebbe a keverékbe 
mártsák az ujjukat, majd dörzsöljék be a gyer-
mekük ínyét. A keveréket naponta többször is 
lehet alkalmazni, a fájdalmat ugyan nem szün-
teti meg, de lazít és melegít, így elviselhetőb-
bé teszi. Arra �gyeljenek, hogy a használata 
után kerüljék a kicsivel az intenzív napfényt, 
mert az orbáncfű és a levendula egyes anya-
gai fokozhatják a fényérzékenységet. Amikor 
azt tapasztalják, hogy nemsokára áttöri a baba 
ínyét a fogacska, hasznosak lehetnek a hűthe-
tő rágókák, babakanalak. Ezeket kizárólag hű-
tőszekrénybe tegyék pár órára, érdemes kettőt 

használni egyszerre: az egyik a hűtőben, a má-
sik a babánál. Nagy kérdés ilyenkor, hogy mi-
kor, mennyi ideig szoptassák a babát? Vannak 
olyan gyerekek, akik inkább mellőznék a szo-
pást, mások pedig egyfolytában mellen len-
nének. Utóbbi esetben arra kell �gyelni, hogy 
amikor már megnyugodott a pici, ne szopiz-
zon tovább. Az anyuka ebben az időszakban 
fokozottan �gyeljen az étkezésére, hogy ne 
alakuljon ki nála ásványianyag-hiány vagy vi-
taminhiány. Ajánlatos ilyenkor is a soroza-
tunkban már bemutatott zöld turmixok, a 
máktej, mandulatej, zabtej fogyasztása, de ne 
vigyék túlzásba. 

Nagyné Szalai Melinda
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Közélet Mozaik

Gondolatok egy haláleset margójára
Rendes szakmát nem tudtál vol-
na választani? – kérdezte apu-
kám, amikor szociális munkás 
szakra jelentkeztem. Tanult em-
ber volt, mégis nehezen tudtam 
elmagyarázni neki, mivel foglal-
kozom. Ha meg kellett említenie 
valahol az iskoláimat, nem igazán 
mondta ki, hogy szociális mun-
kás vagyok. Azt annál inkább, 
hogy az öcsém mérnök. Mert az 
rendes szakma. Most már büsz-
ke lenne rám, mert szocioló-
gus is lettem, mégiscsak jobban 
hangzik. Meg is nyugodna, hi-
szen már nem szociális munkás-
ként dolgozom – tizenhét éven 
keresztül féltett. Mert elmeséltem 
neki, hogyan vágtak a földhöz 
mellettem üvegvázát, hogyan át-
kozták el a családomat, kívánták 

a legrosszabbat a gyerekeimnek, 
hogyan fenyegettek meg azzal, 
hogy rám gyújtják a munkahe-
lyemet, hogyan ordítottak velem, 
hogy miért nem segítek, miért 
nem adok pénzt. Most már tu-
dom, apu jogosan féltett. Pedig 
én sosem féltem. Ugyan, miért 
bántanának az ügyfeleim, ami-
kor mindent azért teszek, hogy 
nekik jobb legyen? Még akkor 
is, ha ennek nincs kézzelfogha-
tó eredménye: nem adunk pénzt, 
nem adunk lakást. 
Naiv voltam. Az élet nem ilyen, 
létezik az a düh és kétségbeesés, 
amikor a józan ész kudarcot vall. 
Van, amikor valóra válnak a fe-
nyegetések. Egy Pest megyei csa-
ládsegítő tragikus halála mutat-
ta ezt meg, aki ugyanazt a mun-

kát végezte, amit egykor én. Nem 
élte túl a késszúrást, ami azért 
érte, mert nem „segített”. Nem 
adott pénzt és lakást. Négy éven 
keresztül tanultam a főiskolán, 
hogy a feladatom a képessé te-
vés. Nem tagadom, csekély siker-
élménnyel dolgoztam. Aki meg-
keresett minket, rendszerint a 
csodát várta, de a csodáért neki 
magának, a mi segítségünkkel 
kellett volna megküzdenie. Rit-
kán sikerült. 
Lassan már csak az marad ebben 
az erkölcsileg, anyagilag egyaránt 
megbecsületlen szakmában, aki 
a megszállottja. Hatalmas a szak-
emberhiány, még itt, Pakson is, 
ahol a városvezetés nem bánik 
mostohán a szociális szférával. 
Pedig szociális munkásnak lenni 

jó. Én is szerettem. Szerettem az 
ügyfeleket, akik a mai napig rám 
köszönnek, utánam kiabálnak az 
utcán – még azok is, akik koráb-
ban elátkoztak. Talán mégis tet-
tem értük valamit. Vannak kol-
léganőim, akik pályaelhagyók 
voltak, de visszatértek, mert rá-
jöttek, ez az ő útjuk. 
Van tanulsága az inárcsi eset-
nek, nem csak a szakma számá-
ra. Talán bekúszik végre a köztu-
datba, hogy mennyire rendes pá-
lya is a szociális munkásé. Talán 
történik valami a védelmükben, 
hogy ne fordulhasson elő soha 
többet, hogy egy igazi, szívvel-lé-
lekkel hivatásának élő szakem-
bert a munkahelyén, munkavég-
zés közben megölnek. 

Sólya Emma

Csonka Tibor sorjázza a jó eredményeket
A harmadik osztálytól állandó 
tagja a Gazdag Erzsi Általános 
Iskola és Kollégium sportköré-
nek, évek óta eredményes sze-
replője a megyei sportéletnek 
Csonka Tibor József. Amel-
lett, hogy kiváló a sportban, a 
tanulmányi eredménye is ki-
emelkedő. 

Az országos diák- és szabadidő-
sport szövetség által szervezett 
megyei versenyeken: asztalite-
niszben második helyezés két al-
kalommal, több első helyezés 400 
méteres síkfutásban, kislabda-ha-
jításban két első helyezés, távol-
ugrásban első helyezés, 3000 mé-
teres mezei futóversenyen első 
helyezés, megyei labdarúgóver-
senyen két első helyezés, zsinór-
labda csapatbajnokságban első 
és regionális negyedik helyezés. 
Ez csupán néhány Csonka Ti-
bor József sporteredményei kö-
zül csak a 2017/2018-as tanév-
ből. A Gazdag Erzsi Általános 
Iskola 16 éves diákja annak elle-
nére éri el ezeket, hogy nem ké-
szül külön a versenyekre, heten-
te egyszer van testnevelésórája 
és egyszer sportszakkörön vesz 

részt. Englerné Kern Erika, aki 
2004 óta tanít az intézményben, 
a sportszakkör nevelője és Tibi 
„mentora” azt mondta, hogy en-
nél a �únál tehetségesebb di-
ákja még nem volt. A tanárnő 
szerint tanítványának sikere a 
kitartáson és az egészséges ön-
bizalmon túl sportos testfelépí-
tésében rejlik. Tibor igazi példa-
kép az iskolában, társai körében 
megbecsült és közkedvelt. Erika 
számára a gyöngyösi megyei fu-
tóverseny volt a legemlékezete-
sebb. Tibor nem érezte jól ma-
gát a versenyt megelőző napon, 
így arra biztatta, maradjon ott-
hon, mert első az egészség. Ta-
nítványa végül mégis úgy érezte, 
jobban van, és rajthoz áll. A 4000 
méteres távot betegen futotta le, 
és második helyezett lett. Érezte, 
hogy nincs jól, és ha kifutja ma-
gát, akkor a másnapi versenyekre 
nem marad ereje, ezért látványo-
san lassítva végül másodikként 
ért célba. Tibort az atlétika ér-
dekli a legjobban, mint elmond-
ta, annak örülne igazán, ha le-
hetősége lenne csatlakozni egy 
szakosztályhoz, és jobb körül-
mények között edzhetne. Nyolc 

évig az ökölvívást is eredménye-
sen űzte, jelenleg aktívan futbal-
lozik a Dunakömlőd csapatában 
jobb hátvédként. A labdarúgás 
is fontos számára, ezért azt sem 
bánná, ha egyszer próbajátékra 
hívná egy nagycsapat. Az édes-
anya, Horváth Ibolya büszke �á-
ra, és bízik benne, hogy Tibor a 

jövőben nemcsak a sportban ka-
matoztatja tehetségét, hanem si-
keres felvételi után szakmát ta-
nul. Tibor hegesztőnek szeret-
ne tanulni, mert úgy tudja, hogy  
szakemberhiány van, illetve azt 
gondolja, hogy egy szakma min-
denképpen a javára válhat.                   

 Solymos Eszter

Fotó: Solymos Eszter
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A Dunáról
Városi olvasmányok
Mozaik

„…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)

Öt év után újra volt Duna-átúszás Pakson, 
és hogy ez megvalósulhatott, sok együttha-
tónak kellett egyszerre érvényesülnie és egy-
mást erősítenie: hiába a kedvező széljárás és 
vízállás, a levegő és a víz hőmérséklete, ha 
nincs mögötte emberi akarás. Hiába a szer-
vezők szorgalma, itt minden segítő kéz fon-
tos: az önkéntes mentőszervezeteké, a búvá-
roké, a paksi családoké.
A paksi emlékezet „rakta össze” bennem 
a Duna-átúszás történetét. Többek mellett 
Kiszl Károllyal beszélgettünk a közelmúlt-
ról. A Paksi Duna-partért Közalapítványról, 
amelynek a korai években Fonyó Lajos volt 
az elnöke, majd hosszú évek óta Kiszl Károly 
kormányozza a feladatokat, az elmúlt évek-
ben kevesebbet. Emlegettük az 1996-1997-
ben, két ütemben kialakított Duna-parti né-
zőteret, az augusztus 20-i városi programo-
kat, a szponzorokat, a lampionok úsztatását 
a tűzijáték előtt. Karcsi elfogódottan beszélt 
az elmúlt évtizedekről, az 1972-es Duna-
menti Fiatalok Találkozójáról, a Duna-át-
úszásról és az ötletadó mesteredzőről, Haj-
ba Antalról.
A Duna-partról, „a rakodópart alsó kövé-
ről”, a Hirt-közről, a paksi vízi életről, a du-
nai mosásról, a kosaras strandról – képes-
könyv, képeslapok, megélt élmények, csa-
ládi-és városi legendák okán szinte minden 
paksinak vannak emlékei. Abban az időben, 
amikor a 6-os számú főút még nem válasz-
totta el a várost a Dunától, és az életet az al-
végen az életszerű élmények igazgatták – 
nyáron mindennapos volt a dunai fürdőzés, 
a merészebbek a vízimalmok mozgó lapátjai 
alatt is bátorkodtak úszni.
A Régi Paks könyvet lapozgatom, Kernné 
Magda Irén, Buksi írásán merengek és ható-
dok meg egyszerre.
„A település melletti partszakaszon a Duna 
medre gyorsan mélyül, iszapos, csúszós, az 
örvényekkel teli, gyors folyású víz még a jó 
úszóknak is számos veszélyt jelent. Hát még az 
úszni nem tudók vagy azt éppen tanulók szá-
mára! Ezért már 1883-ban felmerült egy du-
nai fürdőház létesítésének ötlete. El is indult a 
gyűjtés a felépítésére, de csak 1886-ban nyílt 
meg Freund és Scwartz fakereskedők zárt du-
nai fürdője, ami rendkívül népszerű volt az if-
júság körében, és jól jövedelmezett a tulajdo-
nosainak is. A korabeli újsághír szerint késő 
estig tartott nyitva, még kivilágítva is használ-
ták. Gondot fordítottak az úszásoktatás lehető-

ségeinek minél szélesebb körű biztosítására, a 
polgári iskola tanulói számára kedvezményes 
bérleteket biztosítottak. Akik úszni tudtak, a 
szombat és vasárnap délutánt biztosan a stran-
don töltötték. Sajnos a balesetek, vízbefúlá-
sok így sem kerülték el a fürdőt, és felújítása 
is hamarosan időszerűvé vált. A polgári iskola 
igazgatója mozgalmat szervezett a korszerű-
sítésére, de a közelgő háború miatt a renová-
lásra már nem jutott idő. 1926-ban a Duna-
korzón nyílt meg a legendás kosaras uszoda, 
amit a nyugdíjas hajóskapitány, Hága József 
építtetett és vezetett. Deszkafalának szétszed-
hető elemeit télre elraktározták, a tavasszal 
felújítva, átfestve szerelték össze és állították 
vízre. Pakson vízparti strand sajnos csak a fo-
lyó másik oldalán volt. Aki nem rendelkezett 
saját csónakkal vagy elég pénzzel, hogy bérel-
ni tudjon, csak körülményesen tudta megkö-
zelíteni. S ez ma sincs másképp.
Persze voltak más lehetőségek is. Az asszo-
nyok nyaranta lejártak mosni a Dunára és 
velük a nagyobbacska gyerekek is. A virgon-
cabbak – főként a �úk – maguktól megtanul-
tak úszni, minden szabályos úszásnemtől el-
térően kutyázni, ami leginkább a vízbefúlást 

elkerülni vágyó kiskutya kézzel-lábbal való 
kétségbeesett küzdelmére emlékeztetett. Teli 
volt fürgén csapkodó, fekete klottgatyás �úk-
kal a vízpart, de ezt már az én gyerekkorom-
ban is csak lenézően gebickélésnek nevezték: 
»Nem tud ez úszni, csak gebickél, kutyá-
zik« – mosolyogtak rajta. De a Süveges-
révnél, a Duna, a Villany és a Báró utca tor-
kolatában kialakult mosó- és fürdőhelyek 
alkalmi strandjain, a Büdösnél (a Báró utca 
alatt a konzervgyári kifolyónál) az e�éle le-
sajnálás senkit nem zavart. A lényeg, hogy 
a gyerekek, �atal felnőttek a kánikulai for-
róságban a vízben játszhattak, pacsálhattak 
kedvükre egész délután. A szerencsésebbek 
hatalmas autógumikban lebegtek, sodortat-
ták magukat folyóval, a szemfülesebbek még 
a mama mosóteknőjét is elkunyerálták, ab-
ban próbáltak evezni. Nagy élet volt!” (Kern-
né Magda Irén – Bencze Barnabás – Kövi Ger-
gő: KÉPESKÖNYV A RÉGI PAKS)
Jó lenne nevet adni a paksi Duna-átúszás-
nak – beszélgetek magammal –, a város, a 
folyó, a paksiak miatt, az ötletadó Hajba An-
tal világbajnok, mesteredző emlékezetére…

Tell Edit

Fotó: Tumpek Mihály/dr. Hanol János gyűjteményéből
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Elmélkedés a labdarúgó vb kapcsán

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Sport

Egy hónap, 64 mérkőzés, 11 helyszín, 169 gól, 
a végén egy győztes, Franciaország. Ezek a té-
nyek. Lehetne még beszélni a 21. világbajnok-
ság különböző statisztikáiról, a legtöbb öngól-
tól (12) kezdve, a közel ötvenezres átlag néző-
számon át, a több mint egymillió szurkolóig, 
akik az orosz stadionokban buzdították az övé-
iket Panamától Japánig, vagy akár a videóbíró 
megosztó szerepéről. De tény, az európai do-
minancia ezúttal is megmutatkozott, miután 
az elődöntős helyeket Anglia, Belgium, Fran-
ciaország és Horvátország szerezte meg. A né-
gyesből a legnagyobb elismerés déli szomszé-
dunk teljesítményét illeti, miután csoportel-
sőként (veretlenül) ment tovább, az egyenes 
kieséses szakaszban három hosszabbításos 
mérkőzéssel és két büntetőpárbaj megnyeré-
sével jutott a 2018-as világbajnokság döntő-

jébe. – Örülök a második helynek, ez jobb az 
én korosztályom által elért bronzéremnél. Ez 
a horvát válogatott történetének legjobb ered-
ménye – értékelt Davor Šuker, a Horvát Lab-
darúgó Szövetség elnöke. Ugye ismerős a név? 
Ő volt a húsz évvel ezelőtti franciaországi vb-n 
a piros-fehér kockás válogatott vezére, a torna 
gólkirálya. A valamivel több mint négymilliós 
ország a kivívott függetlensége utáni első világ-
bajnokságán bronzérmet nyert, majd 20 év el-
teltével Oroszországban csak a döntőben ma-
radt alul (Franciaország-Horvátország 4:2). 
Arra a kérdésre, hogy mi a titkuk, a legauten-
tikusabb választ a csapat szövetségi kapitánya, 
Zlatko Dalić adta: „kis ország vagyunk nagy 
álmokkal”. Persze lehetne értekezni a nemzeti 
öntudatról, a motivációs tényezőkről, az össze-
tartozás felemelő érzéséről, de az egymásért és 

a nemzetért játszó CSAPAT a felkészültségé-
nek, tudásának és megalkuvást nem ismerő já-
tékának köszönheti sikerét. Így a nagy álmok 
beteljesednek. Két évvel ezelőtt egy csepp „si-
kerszirupot” mi is kaphattunk a franciaorszá-
gi Eb-n. Jó volt megélni azokat a napokat, 
ennek köszönhetően még inkább irigyked-
ve �gyelhettük most – sokan a horvát ten-
gerparton –, hogy micsoda euforikus han-
gulatban élték meg az oroszországi vb-t déli 
szomszédaink. Mi magunk is szeretünk nagy 
álmokat kergetni, azonban az ébredés kijóza-
nító valóságba mutat. 1986 Mexikó, az utol-
só világbajnoki részvételünk, azóta eltelt har-
minckét esztendő. Sajnos ez is száraz tény. 
Négy és fél év múlva Katarban labdarúgó vi-
lágbajnokságot rendeznek kibővített létszám-
mal. Vajon ott leszünk?                                   -titti-

Ingatlanvagyon értéke-
lés, ingatlanközvetítés. 
Lakások, családi házak, 
mezőgazdasági, ipari, 
kereskedelmi ingatla-
nok értékelése, napra-
kész ingatlanárakkal.

Pakson, a Virág és a Laktanya 
utca sarkán 5 lakásos, földszinti 
társasházban, garázzsal, kis kert-
tel, 114 m2 alapterületű, önálló 
bejáratú lakás eladó. Fűtés: ve-
gyes tüzelésű kazánnal, központi 
fűtés. Tetőcsere folyamatban.
Irányár: 21, 3 M Ft

Az Árnyas utcában, első emele-
ti 2 és félszobás lakás kiadó hosz-
szú távra is.
 Bérleti díj: 80.000  Ft/hónap 

Pakson, az óváros központjában,  
a Duna és a 6. sz. főút mellett 395 
m2 telekterülettel, tetőtér-beépí-
téses, 128 m2-es 3 és félszobás, 
teraszos, Dunára néző, összkom-
fortos családi ház gáz központi 
fűtéssel eladó.
 Ár: 38 M Ft

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
földszinti, másfél szobás, galéri-
ás, gázfűtéses  lakás eladó garázs-
zsal, kerttel. 
Ár: 17,8 M Ft

Pakson, a Gesztenyés út elején, 
első emeleti, 2 szobás, 52 m2-es, 
hőszigetelt, erkélyes lakás eladó. 
Ár: 17,8 M Ft

Pakson, az Újtemplom utcában 3 
szobás, konyha + étkezős, gázfű-
téses családi ház eladó garázzsal.
Ár: 34 M Ft 

Dunakömlődön, a Hegy utcában, 
3 szobás, összkomfortos, gázfű-
téses családi ház eladó.
Ár: 19,8 M Ft

Paks Cseresznyés puszta közpon-
ti részén építési telek kész ház-
alappal, pincével eladó.
Telekterület: 7.282 m2 
Ár: 14,5 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon ér-

tékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu      
Kérés esetén fotókat küldök.
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Felújítják a pályát a tekézőben

Sport

Tizenegy magyar érem az Atom-kupán

Felújítási munkálatok miatt je-
lenleg zárva tart az ürgemezei 
tekéző. Mint azt Fenes László, 
az ASE teke szakcsoportjának 
vezetője elmondta, az egész pá-
lyatestet felújítják, a golyófelhú-
zó mechanikát is, a golyótartót 
kicserélik. A kezelőpulton és a 
kijelzőn legfeljebb kisebb javí-
tásokat végeznek. Ekkora volu-
menű rekonstrukció több mint 
tíz éve nem történt, pedig kop-
nak az alkatrészek, az állandó 
meghibásodások miatt már ne-
héz volt a pályán versenyt ren-

dezni. A tekéző üzemeltetője az 
Atomix K�., rajta keresztül biz-
tosítja a tulajdonos MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. a felújításhoz 
szükséges forrást. Mintegy hét-
millió forint értékű beruházás-
ról van szó, aminek elkészülte 
után ellenőrzik a rendszer mű-
ködését, és ha minden rendben 
van, akkor augusztus első heté-
ben megnyitják a megújult te-
kepályát. A tervek szerint szept-
emberben már nyilvános ver-
senyt tartanak a helyszínen.

Sólya Emma

Huszonkilenc ország 362 versenyzője lé-
pett tatamira az ASE Gesztenyés úti sport-
csarnokában megrendezett XXXIII. Atom-
kupán, a dzsúdósok junior Európa-kupa 
viadalán. A magyar színeket hatvanegyen 
képviselték, a sportolók négy arany-, négy 
ezüst- és három bronzérmet szereztek. A 
paksi versenyzők közül csak Veres Marcellt 
(81 kg) láthatták az érdeklődők, aki nyert 
mérkőzést, de végül helyezetlenül zárta a vi-
adalt. – Már pénteken beindult a nagyüzem, 
a kulturális központban fogadtuk a csapato-
kat, egyeztettük az adatokat. Este az Erzsé-
bet Nagy Szállodában tartottuk a sorsolást, 

megosztottuk az aktuális információkat, a 
bírók pedig külön értekeztek a feladataikról. 
Ezúttal is pontozóvizsga volt a versenyünk 
a nemzetközi bíróknak – két bíró pontozta 
és ellenőrizte a harmadik tevékenységét –, 
ezért sokan érkeztek külföldről. Ez emeli az 
esemény rangját, az EJU (Európai Judo Szö-
vetség) az elit versenyek közé sorolja a pak-
si Atom-kupát. Nem mi vagyunk a legna-
gyobb verseny, de az erősek közé tartozunk, 
a környező országokból gépjárművel jól 
megközelíthetőek, de a repülőtér sincs túl 
messze – összegzett Keszthelyi László, a ver-
seny szervezője, az ASE dzsúdó szakosztá-

lyának technikai vezetője. – Az ASE képvi-
seletében azért csak Veres Marcell lépett ez 
alkalommal szőnyegre, mert a többiek vagy 
kiöregedtek – 17-21 év a junior kor –, vagy 
nem ütik meg azt a szintet, hogy elindítot-
tuk volna őket. Mindig mérlegelni kell, hogy 
érdemes-e nevezni valakit csak azért, mert 
hazai versenyről van szó. Voltak nagyon jó 
versenyzőink, akik jól szerepeltek az elmúlt 
évtizedben, most ez a korosztály kissé lyu-
kas – magyarázta Keszthelyi László, hozzá-
téve, hogy 1992 óta minden olimpián volt 
ASE dzsúdós, és most is orrvérzésig dol-
goznak azokkal, akik odavalók. – Nagyon 
jó verseny volt, népes küldöttség érkezett 
Ausztriából, Olaszországból, Ukrajnából, 
Szerbiából, Angliából, valamint Romániá-
ból. Ezenkívül – a teljesség igénye nélkül – 
jöttek Izlandról, Írországból, Liechtenstein-
ből, Ausztráliából, Guámról és Trinidad és 
Tobagóról is, valamint szép számmal voltak 
hazai versenyzők. A magyar és az olasz csa-
patnak is válogatóverseny volt az Atom-ku-
pa a plovdivi junior Eb-re, a verseny utáni 
edzőtábor pedig kiváló felkészülési lehető-
ség. A jekatyerinburgi felnőtt csapat Euró-
pa-bajnokság miatt kevesebben jöttek az 
edzőtáborba, de azért a juniorok mellett sok 
felnőtt versenyző érkezett Szlovákiából, Ro-
mániából, Ausztriából, Moldáviából, és itt 
volt a magyar felnőttválogatott is. Óriási 
előny, hogy nálunk két helyen, az ASE csar-
nokban és a Paksi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskola tornacsarnokában egyszerre tart-
hatják az edzéseket, így délelőtt és délután is 
egy időben tudtak gyakorolni a lányok és a 
�úk – tájékoztatott a technikai vezető. 

-joko- 

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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Szurkolói ankétot tartottak a rajt előtt

A Paksi FC nemcsak a játékos-
keretét – négy új futballista ér-
kezett – erősítette a nyári szünet-
ben, hanem a szakmai stábban 
is történtek változások. Mint ar-
ról korábban már írtunk, a PFC 
II. vezetőedzője Tököli Attila lett, 
aki az első együttes egyik másod-
edzője volt. Csertői Aurélnak, az 
NB I. vezetőedzőjének segítője 
Németh Zoltán lesz, akivel már 
dolgoztak együtt Székesfehér-
váron, Győrben és Szombathe-
lyen is.
Németh Zoltán, pályaedző: 
– Legutóbb Sopronban dolgoz-
tam. A mostani feladat számom-
ra nagy kihívás és megtisztelte-
tés. Egy dolgot ígérhetek: becsü-
letesen fogunk dolgozni azért, 

hogy hétről hétre előrébb lép-
jünk, és minél feljebb végezzünk 
a tabellán. Csertői Auréllal közel 
tíz évig dolgoztunk együtt, szép 
sikereink és eredményeink vol-
tak, ezeket szeretném megismé-
telni Pakson.
Horváth Péter, játékos:
– Szintén Sopronból érkeztem, 
Szekszárdon születtem. Nagy 
lehetőségnek tekintem a pak-
si szerződést. Tisztában vagyok 
azzal, hogy nagy a különbség az 
NB II. és az NB I. között, de min-
den erőmmel azon leszek, hogy 
bizonyítsam, ezen a szinten is 
helytállok. Góljaimmal, gólpasz-
szaimmal, teljesítményemmel 
szeretnék segítségére lenni a csa-
patnak a célok elérésében. 

Nagy Gergely, játékos:
– Kapus poszton játszom, leg-
utóbb Budapesten a Vasas labda-
rúgója voltam. Cegléden szület-
tem, vidéki srác vagyok, így nem 
okozott gondot a beilleszkedés, 
korábban Győrben és Dunaújvá-
rosban is szerepeltem. Örültem, 
amikor a Paksi FC megkeresett, 
célom, hogy a megelőlegezett bi-
zalmat megháláljam, és az együt-
tessel az első hatban tudjunk vé-
gezni.
Kővári Róbert, játékos:
– Korábban már voltam a Pak-
si FC játékosa, a legutóbbi két 
évben kölcsönben szerepeltem. 
Először Dorogon voltam, majd 
a Sopron következett, a karrie-
rem és a fejlődésem szempont-

jából hasznos volt az NB II.-ben 
futballozni. Örülök, hogy vissza-
térhettem, és mindent megteszek 
a klub sikereiért. 
Kelemen Dávid, játékos:
– Mivel már játszottam Pakson, 
jól ismerem a közeget, örülök, 
hogy visszatérhetek. NB I.-es fut-
ballistának tartom magam, ezért 
is vagyok boldog, hogy újra az 
élvonalban bizonyíthatok. Na-
gyon jó szakmai munka folyik a 
klubnál, az elmúlt években erős 
csapat épült, amelynek akár az 
Európa Liga-indulásra is lehet 
esélye. Mivel a Paksi FC össze-
szokott és erős védelemmel ren-
delkezik, nehéz lesz bekerülnöm 
a kezdőcsapatba, de azért fogok 
dolgozni, hogy sikerüljön.

Öt mérkőzés, három győzelem, 
egy döntetlen és egy vereség a 
mérlege a Paksi FC OTP Bank 
Ligában szereplő labdarúgócsa-
patának a nyári felkészülési talál-
kozóin. Az együttes a 2018/2019-
es bajnoki rajt előtt szurkolói 
ankéton számolt be a drukke-
reknek és a sajtó munkatársainak 
a keretben történt változások-
ról és a célokról. Haraszti Zsolt a 
játékosmozgásról beszélt. – Kol-
tai Tamás Győrbe, Molnár Péter 
Siófokra és Szakály Dénes Me-
zőkövesdre igazolt. Kölcsönbe 
Bor Dávid Soroksárra, Kesztyűs 
Barna Budaörsre, Szalai And-
rás és Verpecz István Balmazúj-
városba, Zachán Péter Dorog-
ra, Jelena Richárd pedig Moson-
magyaróvárra került. A klubunk 
úgy építi fel a keretét, hogy azo-
kat a �atal srácokat, akiknek már 
kevés az NB III., de az NB I.-hez 
még nem elég erősek, kölcsön-
adjuk, lehetőleg másodosztály-
ban szereplő klubokba. Több-
ségében korosztályos válogatott 
futballistákról beszélünk. Ha a 
játékosaink megfelelően teljesí-
tenek az új klubjaikban, a kapu 
nyitva áll előttük, példa erre Kő-
vári Róbert esete is – hangsú-
lyozta az ügyvezető. A konkrét 
célokról Csertői Aurél tájékozta-
tott. – Sokat beszélgettünk a ve-

nem, akkor pályaválasztói jo-
got cserélünk a székesfehérvári-
akkal, amire lehetőséget biztosít 
a Magyar Labdarúgó Szövetség 
versenybizottsága, végső esetben 
pedig Dunaújvárosban játsszuk 
a hazai mérkőzéseinket addig, 
amíg elkészül a vendégszektor – 
tájékoztatott Balog Judit ügyve-
zető. Az összejövetelen Bognár 
Péter hangsúlyozta, hogy egyet-
ért a vezetőedző által vázolt cé-
lokkal, ehhez a klub anyagi fede-
zetet biztosít. – Hosszú idő után 
az idei évben éreztük először úgy, 
hogy stabil a működéshez szük-
séges hátterünk. Nyilván mindig 
lehetne több is, de ne legyünk 
elégedetlenek. Ha ez a bázistá-
mogatás a jövőben is megmarad, 
akkor ezt az eredményt minden-
képpen tudjuk hozni. Az elsőd-
leges és legfontosabb feladatunk 
az, hogy a 2018-as számokat 
2019-ben is tudjuk produkálni – 
mondta el a Paksi Sportegyesü-
let labdarúgó szakosztályának el-
nöke. (A szurkolói ankét óta le-
játszotta első mérkőzését a Paksi 
FC, Mezőkövesden 3:1-es vere-
séget szenvedtek. A paksifc.hu-n 
megjelent információ szerint a 
Mol Vidi FC elleni második for-
dulót Felcsúton játszák július 28-
án – a szerk.)                         

Faller Gábor  

zetőséggel arról, hogy elhagyjuk 
azt a kishitűséget, ami eddig jel-
lemzett minket. Megcélozzuk az 
első hat helyet, sikeresebbek sze-
retnénk lenni, mint a tavalyi sze-
zonban. (A 2017/2018-as idényt 
a 7. pozícióban zárta a PFC – a 
szerk.) Úgy gondolom, minden 
esélyünk megvan erre, a játéko-
sainknak is azt kell látniuk, hogy 
bízunk bennük, és képesek arra, 
hogy jobb eredményt érjenek el. 
Lehet ebben akár extra teljesít-
mény is, láttuk tavaly, hogy mi 
szalasztottunk el egy kimagasló 
eredményt. A csapat játékában 
és tudásában megvan ez a lehe-
tőség. Erről fogunk beszélni, ezt 
fogjuk erősíteni. Az igazolásaink 
is azt bizonyítják, hogy bízunk 
azokban, akik itt játszanak, ezért 
nem volt sok igazolás, az egység 

lehet az erőnk – fejtegette Csertői 
Aurél, hozzátéve, hogy a szakmai 
stábnak is előre kell lépnie, lát-
ják a világ futballját és a törekvé-
seket, ebből próbálnak meríteni. 
– A felkészülés rendkívül rövid 
volt. A terhelést megkapták a já-
tékosok, ám ügyelni kellett arra, 
hogy ne legyen se túl sok, se túl 
kevés a munka. A srácok so-
kat dolgoztak, mindenki előtt le 
a kalappal. Szerencsére csak ki-
sebb sérülések hátráltattak min-
ket a felkészülésben – összegzett 
a vezetőedző. A stadionrekonst-
rukció is téma volt az ankéton. 
Az építkezés a Mol Vidi FC elle-
ni első hazai bajnokit is érintheti.  
– Amíg nem készül el a vendég-
szektorunk, nem kapunk enge-
délyt arra, hogy itthon játszunk. 
Bízunk abban, hogy meglesz, ha 

Fotó: Molnár Gyula
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T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

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

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

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

Sport

З А Х О Р О Н Е Н И Е
Демонстрационный зал: г. Пакш, ул. “Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.), 

площадь “Сентхаромшаг” (Szentháromság tér), у памятника Троицы
Телефон/факс: +36 75 311 065, +36 20 852 1520 

Руководитель офиса: Аранка Вагнер (Wágner Aranka)
Телефон pезервногo режима, без выходных, круглосуточно (0-24): +36 30/936-32-55
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Újabb érmeket szereztek a kajak-kenusok
Az elmúlt hetekben egymást követték a 
versenyek a kajak-kenu szakágban, sík-
vízi és maraton Európa-bajnokságon, 
válogatókon szerepeltek az Atomerőmű 
SE sportolói. Bedecs Ferenc vezetőedzőt 
az elért eredményekről kérdeztük.

– A � atalokkal kezdem. Auronzoban ren-
dezték az i� úsági és U23-as Eb-t, ahol há-
rom versenyzőnk indult. Pupp Noémi az 
U23-as mezőnyben kajak egyes 500 mé-
teren harmadik helyen ért célba. Kiéle-
zett küzdelemben mindössze kéttized má-
sodperccel maradt el a győztestől. Várha-
tó volt, hogy dobogóra áll, mivel a legjobb 
idővel került be a döntőbe. Az i� úsági-
ak között két tizenhét éves versenyzőnk, 
Kollár Kristóf és Hodován Dávid 500 mé-
teren, négyes hajóban Bucsi Bálinttal és 
Zupkó Balázzsal az ötödik helyen ért cél-
ba. A győztes ukránok kivételével a máso-
diktól az ötödik helyezettig szinte egyvo-
nalban futottak be a hajók, kevésen múlt 
a dobogó. Hodován Dávid a C1 200 mé-
ter középfutamában héttized másodperc-

cel maradt le a döntőről, ahova csak egy 
2001-es születésű jutott be. Jövőre még ő 
és Kollár is i� úsági korcsoportos lesz – 
összegzett az olaszországi versenyről Be-
decs Ferenc. Somorácz Tamásnak nagyon 
jó az idei éve, róla a következőket mond-
ta a szakvezető: – Kajak párosban Európa-
bajnokok Mozgi Milánnal, és július köze-
pén Szolnokon a világbajnoki részvételért 
válogatóztak. Először K2 1000 méteren, 
az olimpiai számban álltak rajthoz, és na-
gyon szoros csatában nyertek. Másnap az 
500 méter párost is megnyerték. Mivel 
az 500 méteres távon mind a két váloga-
tót megnyerték, már biztos volt a vb-in-
dulás. A hosszabb távon, 1000 méteren az 
első válogatón azért nem indultak, mert 
nem tudtak rá készülni a K4 500-as sze-
gedi és duisburgi világkupa futamai mi-
att. Az első K2 1000-es válogatót az Ilyés-
Hufnágel páros nyerte, viszont most a má-
sodik válogatón, amelyet Somiék nyertek, 
Hufnágel Dombvárival ült össze. Mivel 
nem Ilyéssel indult másodjára Hufnágel, 
ezért az elnökség úgy döntött, hogy nem 

lesz szétlövés. Így a Somorácz–Mozgi 
páros K2 500 és 1000 méteren is indul-
hat augusztus 22-26. között a portugáliai 
Montemor-o-Velho-ban sorra kerülő vi-
lágbajnokságon. Bedecs Ferenc azt is el-
mondta, hogy ezen a szolnoki válogatón 
Pupp Noémi 500 méteren egyes hajóban 
– mondhatni világbajnoki mezőnyben – a 
nyolcadik lett, míg K1 1000-en a harma-
dik helyen ért célba, ami óriási fegyver-
tény. Koleszár Zoli C1 5000 méteren első 
lett, ő a szolnoki Egyetemi és Főiskolai Vi-
lágbajnokságon augusztus 10-12. között 
két távon két négyes hajó tagja lesz. Be-
decs Ferenc végül, de nem utolsósorban az 
első felnőtt Európa-bajnoki aranyát nye-
rő Kiszli Vandáról is beszélt: – Július ele-
jén a horvátországi Metkovicban rendez-
ték az i� úsági az U23 és a felnőtt maraton 
Európa-bajnokságot. Vanda tavaly Miha-
lik Sárával világbajnoki címet szerzett, és 
most sem találtak legyőzőre. Nagy csatá-
ban, az utolsó futószakaszon ellépve nyer-
tek a Csay Renáta–Bara Alexandra páros 
előtt.                                                             -joko-
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A  2018/2019-es  tanévtől államilag  finanszírozott szakokat  indítunk  esti  és  levelező

képzésrendben. A résztvevők a 2. tanév végén államilag elismert OKJ-s technikusi bizonyítványt

szerezhetnek. A képzések megfelelő számú jelentkező esetén indulnak.

54 522 01 Erősáramú elektrotechnikus (esti képzés)

 54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus (esti képzés)

          54 521 03 Gépgyártástechnológiai technikus (nappali képzés) 

54 213 05 Szoftverfejlesztő (levelező képzés)

Általános jellemzők:

 Időtartam: 2 év

 Tanórák: hétköznap délutánonként

 Térítési díj: államilag finanszírozott

 Előfeltétel: érettségi vizsga

 Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 3.

További információk: www.eszi.hu

Felnőttképzési tájékoztató: 2018. augusztus 1. (14:00)


