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 Közélet

Lakossági és önkormányzati igények 
voltak napirenden a fórumon
Felháborodottan távozott az ér-
deklődők nagy része az augusz-
tus 7-én tartott lakossági fórum-
ról, miután kiderült, hogy annak 
ellenére, hogy a postaládájuk-
ba eljuttatott szórólap szerint a 
Malomhegyre tervezett fejlesz-
tésről hallhatnak, ez a téma nem 
volt napirenden. A partnerségi 
egyeztetésen a településszerke-
zeti tervvel és a helyi építési sza-
bályzattal kapcsolatban beérke-
zett 158 lakossági, önkormány-
zati és egyéb kérés, javaslat volt 
a téma. Hamar kiderült, hogy a 
rendezvényre érkezők nagy ré-
sze nem erre kíváncsi, hanem 
hogy hány lakás épül majd a Li-
get utcában, illetve hogy milyen 
telekkialakításokra nyílik lehe-
tőség a Malomhegyen. Horváth 
András főépítész többször fel-
hívta a �gyelmet arra, hogy az 
ezekkel a területekkel kapcsola-
tos fejlesztési tervek nem képe-
zik a fórum témáját, mert eze-
ket kiemelt fejlesztési terüle-
tekké nyilvánították, így külön 
foglalkoznak velük, ám a kér-
dezők válaszokat vártak. A Li-
get utcai borkombinát területén 
elkezdődött beruházással kap-
csolatban a főépítész azt mond-
ta, hogy a vállalkozónak 63 la-
kás építésére jogerős építési en-
gedélye van, tehát szabályosan, 
jogszerűen kezdődtek el a mun-
kálatok. A főépítész hangsúlyoz-

ta, hogy a lakásszámot illetően a 
város részéről még nincs döntés, 
minden véleményt megvizsgál-
nak, és a képviselő-testület hatá-
roz majd arról, hogy végül hány 
lakás épülhet a volt borkombi-
nát területén.
A Malomhegyen élő felszóla-
lók arra lettek volna kíváncsi-
ak, hogy mekkora telkeket le-
het majd kialakítani a Prelátus 
feletti területen, mikor indul-
hat a fejlesztés, épülhetnek-e 
ott társasházak. Horváth And-
rás azt mondta, hogy a Malom-
hegyet illetően megteremtették 
a jogi feltételeket a változások-
hoz, de a technikai kritériumok 
nem adottak, a telekkialakítá-
sok nem indulhatnak el. Hoz-
zátette: a szabályozási elképze-

lés szerint a területen, nagy mé-
retű telkeken, egyharmad annyi 
lakást lehet majd építeni, mint 
máshol a városban. Utat, köz-
műveket kell kialakítania an-
nak, aki itt kíván építkezni, és a 
fejlesztés feltétele az is, hogy le-
gyen elkerülő út, mivel minimá-
lisra akarja csökkenteni a város 
a terület forgalomterhelését. De 
ez és másik féltucatnyi, kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánított 
városrész a júliusban meghirde-
tett és megtartott lakossági fó-
rum témája volt – hívta fel ismét 
a �gyelmet a főépítész. Az egyik 
Öreghegy utcai lakó szerint a 
problémás területeket a képvise-
lő-testület kiveszi a témák közül, 
hogy a lakosság ne szóljon bele. 
Azt mondta, hogy szerinte egy 

lakossági fórum célja az, hogy a 
lakók elmondhassák a vélemé-
nyüket. Szót emeltek az ellen is, 
hogy a kiemelt területekkel kap-
csolatban meghirdetett partner-
ségi egyeztetési időszak lezá-
rult, csak az ez idő alatt beérke-
zett véleményeket vizsgálják, így 
sem a Liget, sem a Malomhegy 
utcai terület nem lesz már téma.
– Az önkormányzat a jogszabá-
lyok szerint jár el minden eset-
ben, megfelelő módon meg volt 
hirdetve valamennyi fórum és 
annak témája. A mostanival 
kapcsolatos félrevezető tartalmú 
szórólapok nem a városházáról 
kerültek a postaládákba. Több 
mint két év alatt érkeztek be a 
kérelmek, vannak, amelyek már 
nem aktuálisak, hiszen több-
körös véleményezés van, hosz-
szú a folyamat, időközben lettek 
egyes területek kiemeltek. Eze-
ket másik eljárásban tárgyalják, 
de minden ügyben kikérték a la-
kosság véleményét – nyilatkozta 
Szabó Péter polgármester.
A településszerkezeti tervvel és 
a helyi építési szabályzattal kap-
csolatban beérkezett 158 lakos-
sági, önkormányzati és egyéb 
kérést egyesével ismertette a fó-
rumon Horváth András főépí-
tész, valamint Szabó Árpád épí-
tész, és az ezekkel kapcsolatban 
felmerült valamennyi kérdésre 
válaszoltak.                     Dallos Sz.
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Elkezdődik az idősek otthona bővítése

Felújítások lesznek a Csengey központban

Emelt szintű, demens és ápolási részleg-
gel bővül a Paksi Életfa Idősek Otthona, a 
beruházásnak köszönhetően további hat-
van gondozott ellátását tudják biztosíta-
ni az intézményben. A kiviteli tervek el-
készültek, az átalakítás még idén elkez-
dődik.

Három húszfős részleggel bővül a Paksi 
Életfa Idősek Otthona, az intézmény kor-
szerűsítéséről 2017-ben döntött a képvi-
selő-testület. A cél a várólista csökkenté-
se mellett az, hogy az otthon megfeleljen  
a megváltozott ápolási szükségleteknek is.
A beruházás keretében új szárny épül a je-
lenlegi mellett. A földszinten készül egy 
húszfős egység nyolc 2-3 fős szobával, kö-
zös terasszal és belső átriummal az állan-
dó felügyeletet igénylő demens gondozot-
tak számára, valamint egy másik húszfős 
épületrészben 2 fős szobákat alakítanak 
ki alapvetően ágyhoz kötött ápoltaknak. 
Egy ugyancsak húsz férőhelyes emelt szin-
tű részleg az épületrész emeletén kap majd 
helyet, itt nagyméretű akadálymentes li� 
és lépcső biztosítja a feljutást. A szobák 
minigarzon jellegűek lesznek saját közös-
ségi térrel. A meglévő épületben bővítik a 
mosodát, a konyhát, valamint a közössé-
gi tereket. Összenyitják a középső étkezőt 

és társalgót, megszűnik a köztük lévő bel-
ső udvar, így a régi főépület 70 négyzetmé-
terrel bővül. Mindemellett kisebb műszaki, 
gépészeti és villamossági korszerűsítések is 
megvalósulnak a fejlesztés keretében.
– A tervezéssel megbízott szekszárdi A Négy-
zet Építész Iroda Bt. a szerződött határidő-
re leszállította a kiviteli terveket, melyek vé-
leményezésére 15 napja van a hivatalnak. Az 
észrevételeket javítja a tervező, ezt követően 

adja át a véglegesített dokumentumot. Szep-
temberben elindulhat a közbeszerzési eljárás 
a kivitelező kiválasztására. A szerződéskö-
tést követően, a tervek szerint még ebben az 
esztendőben elkezdődhet a beruházás – tájé-
koztatott Fillér Gergő, a polgármesteri hiva-
tal műszaki osztályának megbízott vezetője. 
A korszerűsítés önkormányzati saját forrásól 
valósul meg.                                                   

-dsz-
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Megérkezett a tervezői ár-
ajánlat, amelyben szeptembe-
ri határidőre vállalják a pak-
si kamaramozi terveinek elké-
szítését Félix Zsolt tervező és 
munkatársai. Nem ismeretlen 
számukra a helyszín, hiszen ők 
készítették el korábban a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
teljes körű felújítására, vala-
mint az idei nyár végére üte-
mezett tetőszigetelésre vonat-
kozó terveket is. Utóbbi mun-
ka elvégzésével úgynevezett 
in-house szerződés keretében a 
DC Dunakom Zrt.-t bízza meg 
az önkormányzat. A tervek sze-
rint még a tél beállta előtt be-
fejeződik ez a beruházás, ami-
re 98 millió forintot különített 
el a város. A városüzemeltető 
cég feladata lesz a kilencvenöt 
férőhelyes kamaramozi kialakí-

tásához szükséges átalakítások 
elvégzése is. Mint arról koráb-
ban beszámoltunk, a Csengey 
központ emeletén, a zöld te-
rem helyére kerül a 3D-s digi-
tális technikával, többcsatornás 
hangrendszerrel működő mozi. 

Átadását decemberre tervezi 
az önkormányzat – tájékozta-
tott Kovács Sándor, Paks alpol-
gármestere, aki azt is elmond-
ta, hogy folynak a tárgyalások a 
színházterem széksorainak cse-
réjéről is. A tervek szerint a je-

lenlegieket szélesebb, nagyobb 
mélységű székekre cserélik, ami-
hez szükséges a lépcsők átépíté-
se, újrafelosztása, szőnyegezé-
se is. A székcserével párhuza-
mosan ki kell cserélni a nyitott 
lámpatesteket, és elengedhetet-
len új technikai helyiség kiala-
kítása a régi vetítőhelyiség he-
lyett. A tervek várhatóan idén 
elkészülnek, de az átalakítást a 
színházi évad végén indítják – 
tudtuk meg. Amennyiben a ter-
vek elkészülnek, úgy a követ-
kező évben – ha a városi költ-
ségvetés lehetővé teszi –, előre 
tervezett időpontban, a kultu-
rális központ intézményi prog-
ramjainak körültekintő meg-
szervezésével kezdődhet meg 
a színházterem részleges átala-
kítása.

-dsz-
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Reichertshofenben jártak Állásajánlat
Első alkalommal tett látogatást Szabó Péter 
polgármesterként Reichertshofenben. Eb-
ből az alkalomból Michael Franken polgár-
mester felkérésére kézjegyével látta el a vá-
ros Aranykönyvét. 
A látogatás során szó esett a tervekről is. 
Harminc éve lesz 2019-ben, hogy Paks 
és Reichertshofen testvérvárosi szerző-
dést kötöttek, emellett a Reichertshofener 
Musikanten zenekar fennállásának 35. év-
fordulóját ünnepli majd. A szerződés ün-
nepélyes megerősítésén kívül szívesen látják 
paksi alkotók munkáit egy reichertshofeni 
kiállítás keretében, valamint népesebb kül-
döttséget várnak jövőre Paksról, mert a né-
metországi és a Roger Schilling zenekar ba-
ráti kapcsolatot ápol, így a paksi formáció is 
meghívást kapott.
A városházán tett látogatás után a paksi kül-
döttség koszorúzott a testvérvárosi kapcso-

latok kialakításában kulcsszerepet betöltött, 
dunakömlődi származású Stenger Pál sír-
jánál, valamint a testvérvárosi szerződést 
Reichertshofen részéről polgármesterként 
annak idején aláíró Hans Hammerl nyug-
helyénél.
A paksiak minden évben részt vesznek a 
hagyományos Paarfesten, ami a helyiek ki-
emelkedő kulturális eseménye. A rendez-
vény a paksi Város napjához hasonlóan he-
lyi egyesületek, a városvezetés és a meghívott 
vendégek, testvérvárosi delegációk felvonu-
lásával kezdődik. A két polgármester az-
zal nyitotta meg a fesztivált, hogy egy szám 
erejéig együtt dirigálták a Reichertshofener 
Musikanten zenekart.
A paksi vendégek látogatást tettek az 
ingolstadti Audi-gyárban, valamint meg-
tekintették a Walchensee-ben működő víz-
erőművet is.                                            Kohl Gy.

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 Önkormányzata 
a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.
A módosítás céljai, területei:
 - Duna-part felülvizsgálata
 - Új városközpont kialakítása 

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 2018. 08. 22-én 17:00 órakor a 
Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmé-
nyek, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg. 

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2018. 08. 30 -ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vé-
lemény, 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 út 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. 08. 30-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2018. augusztus 10. 

                                                                                                                                      Szabó Péter
                                                                                                                                      polgármester

Paks Város Önkormányzata a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. 
törvény alapján pályázatot hirdet a Pak-
si Gyógyászati Központ gazdasági igazgató 
beosztás ellátására. A jogviszony időtartama 
határozatlan idejű – gazdasági ügyintézői 
munkakörre szóló – közalkalmazotti jogvi-
szony. A vezetői megbízás határozott időre, 
2018. október 1-től 2023. szeptember 30-ig 
szól. A foglalkoztatás jellege teljes munka-
idő, a munkavégzés helye 7030 Paks, Tán-
csics Mihály u. 13. A pályázat benyújtásá-
nak határideje: személyesen 2018. szeptem-
ber 6. 12 óra, postai úton pedig szeptember 
6-i postabélyegző. A részletes pályázati ki-
írás a paks.hu honlapon a lakossági pályáza-
tok menüpont alatt megtalálható. A pályá-
zattal kapcsolatban további információt Pé-
terné Iker Ivett osztályvezetőtől lehet kérni a 
75 500-537-es telefonszámon.                   -kgy-
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Elkezdődik a tervek elkészítése 
a 6-os út melletti löszfalomlás 
helyreállítására – erről tájé-
koztatta az önkormányzatot a 
Magyar Közút Nonpro�t Zrt. 
A partfalvédelmi és a csapa-
dékvíz-elvezetési munkák az 
eljárások lefolytatása után, a 
jövő év közepén indulhatnak.

Közel két éve omlott le a lösz-
fal a volt vasútállomással szem-
ben. A 6-os út érintett szakaszán 
azóta félpályás útlezárás van ér-
vényben, a forgalmat jelzőlám-
pákkal irányítják. Az út a Magyar 
Közút Nonpro�t Zrt. tulajdoná-
ban van, ezért az önkormány-
zat nem kezdhette meg a prob-
léma megszüntetését, azonban 
folyamatosan egyeztettek az út-
kezelővel a mielőbbi helyreállí-
tás érdekében. – Most érkezett 
meg a városházára az értesítés, 
hogy kiválasztották a tervezőt: az 
UNITEF-83 Műszaki Tervező és 

Fejlesztő Zrt.-t bízták meg a ki-
viteli tervek elkészítésével – tájé-
koztatott Szabó Péter. Paks pol-
gármestere azt is elmondta, hogy 
a folyamat a lakosságot is érinti, 
hiszen a cég hamarosan elkezdi a 
geodéziai méréseket és a talajme-
chanikai vizsgálatokat a magán-
tulajdonban lévő területeken. – A 
tervek októberre készülnek el, ezt 
követően indulhat az engedélye-
zés, majd a közbeszerzési eljárás 
a kivitelező kiválasztására, azután 

(ha a forrás biztosított lesz) az épí-
tési munka, aminek keretében 
megoldják a partfalvédelmet és a 
csapadékvízelvezetést várhatóan 
a jövő év közepén – tudtuk meg 
Hum Ferenctől, az önkormányzat 
műszaki osztályának vezetőjétől. 
A Magyar Közút Nonpro�t Zrt. 
tájékoztató levele megtekinthető 
a városháza földszinti hirdetőtáb-
láján, illetve elektronikusan meg-
kérhető a heva@paks.hu e-mail 
címen.                                           -dsz-

KözéletKözélet

Fejlemény a löszomlás ügyében Területek el-
adásáról dön-
tött a testület

Köszönetet mondott a polgármester 
az életet mentő rendőröknek

Önkormányzati tulajdonú te-
rületek értékesítéséről dön-
tött rendkívüli ülésén a képvi-
selő-testület. A grémium még 
márciusban határozott arról, 
hogy a hatos főút mentén, a 
Mecsekérctől délre található, 
két, összesen mintegy 15 hek-
táros területet értékesítésre ki-
jelöli, miután a Paksi Ipari Park 
Nonpro�t K�. vételi szándékot 
jelentett be. A közelmúltban 
tartott rendkívüli ülés összehí-
vására azért volt szükség, mert 
a vevő részéről felmerült az 
igény, hogy mihamarabb bir-
tokba venné a területet. A tes-
tület úgy döntött, az adásvétel 
megtörténhet, a vételár nettó 
1,8 milliárd forint – tájékozta-
tott Szabó Péter, Paks polgár-
mestere.                            Sólya E.

Köszönetet mondott, és jutalmat 
adott át Szabó Péter polgármes-
ter annak a három rendőrnek, 
akik a Kereszt utcai tűzesetnél 
emberéletet mentettek. Tesényi 
Attila r. főtörzsőrmester körze-
ti megbízott és Orsós Krisztián 
r. törzsőrmester járőr életük koc-
káztatásával hoztak ki az épület-
ből egy nőt, a sérültet Bíró Ilona 
Mária címzetes r. főtörzsőrmes-
ter élesztette újra.
Tesényi Attila és Orsós Kriszti-
án elmondták, hogy elsőként ér-
keztek a tűzesethez. A helyszínen 
volt egy �atal nő, aki azt mondta, 
hogy az édesanyja az épületben 
van, valószínűleg a padláson. 
Mivel a padlásfeljáró már lán-
gokban állt, megkerülték a há-
zat, és a mögötte lévő melléképü-
letre felmászva próbáltak bejutni 
a ház padlására. Bár nagy volt a 
füst, sikerült megtalálniuk a höl-

gyet, akinek akkor már gyengék 
voltak az életjelei, ezért igyekez-
tek minél előbb lehozni, amiben 
már az időközben kiérkező tűz-
oltók a segítségünkre voltak. Bíró 
Ilona Mária néhány perccel kol-
légái után, a tűzoltókkal egy idő-
ben érkezett a helyszínre. El-
mondta, hogy újraélesztette a sé-
rültet, akinek a légzése, pulzusa 
a mentők megérkezésekor már 
stabil volt. Mint megtudtuk, Bíró 
Ilona Mária lassan 17 éve rend-
őr, emlékei szerint ez volt talán 
a hatodik újraélesztése. Kollégái 
mindketten füstmérgezést szen-
vedtek, de még aznap este haza-
jöhettek a kórházból. Úgy tud-
ják, hogy a kimentett hölgy álla-
pota stabil.
Szabó Péter polgármester ki-
emelte, jó érzés tudni, hogy biz-
tonságban vagyunk, ha történik 
velünk valami, ilyen rendőrök si-

etnek a segítségünkre. Kiemel-
te, hogy nemcsak polgármester-
ként a városvezetés nevében, ha-
nem a lakosság képviseletében is 
mondott köszönetet a rendőrök-
nek hőstettükért. Polgármesteri 
keretéből 100-100 ezer forint ju-
talmat adott át mindhármuknak.

Dr. Kuti István, a Paksi Rendőr-
kapitányság vezetője azt mondta, 
hogy a rendőri eskü kötelezi kol-
légáit, akik ebben a helyzetben  
kitűnően vizsgáztak. Hangsú-
lyozta, hogy ilyen esetben nincs 
idő mérlegelni, az első az élet vé-
delme.                                       -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Időközi választás

Szarka Sándor vagyok, 1978-ban, Pakson 
születtem. Munkáscsaládból származom. 
Köszönöm, hogy megtiszteltek bizalmuk-
kal s ajánlásukkal. Köszönöm, hogy lehető-
vé tették a Magyar Munkáspárt indulását az 
időközi választáson. Közelről ismerem a 2. 
számú egyéni választókerületet. Tenni kí-
vánok a munkásokért, közmunkásokért, 
fogyatékkal élőkért, nyugdíjasokért. Biz-
tos munka! Biztos jövedelem! Biztos jövő! 
Ezért küzd, ezt kínálja a MUNKÁSPÁRT. 
LÉTBIZTONSÁGOT mindenkinek! ÉL-
HETŐ ÉLETET! Nyugdíjasok megbecsü-
lését. Kizsákmányolásmentes munkahelye-
ket. Valóságos környezetvédelmet. Fiatalok 
jövőjének segítése, támogatása. Lakások, ut-
cák, járdák valódi felújítása. Akadálymente-
sítés. A járdák átalakítása úgy, hogy baba-
kocsival s kerekesszékkel is közlekedni le-
hessen rajta. A Keskeny utca elég pocsék 
állapotban van, amit minél sürgősebben 
meg kellene oldani. A Kossuth Lajos utcá-

ban a járdák állapota nagyon rossz, állandó 
csőtörések vannak, mert a vízfőnyomó ge-
rinccső elavult. Még az 1960-as években fek-
tették le, ez már nem bírja az újabb s újabb 
rákötéseket. E gerinccső minél hamarab-
bi cseréje nem tűr halasztást. Egy-két utca 
kivételével a többi utcában is lenne mit csi-

nálni. Hol a járda rossz, hol az úttest. A Dó-
zsa György út rendőr lámpával való ellátá-
sa, legfőképpen a Kereszt utca s Villany utca 
kereszteződésében. A Kresz park s játszó-
tér rendbetétele. A hiányzó játékok, hinták 
pótlása. A �atalok munkahelyhez, lakáshoz 
jutása, szociális bérlakások építése, panel 
s családi házak felújítása állami forrásból. 
Nélkülözés felszámolása. Közmunka he-
lyett valóságos munka bevezetése. Minden 
háztartás kapjon ingyenes internet-hozzá-
férést. Tisztességes béreket! Biztonságos, 
kiszámítható életet. A minimálbér legyen 
adómentes! 200 ezer forint nettó minimál-
bért, adómentesen. 100 ezer forint mini-
mál nyugdíjat. Gyógyszerárak csökkentését. 
Ez csak akkor valósítható meg, ha a Magyar 
Munkáspárt ott lesz a 2. számú egyéni vá-
lasztókerületben! Tiszta közéletért dolgoz-
nék! Kérem Önöket, szavazzanak a Magyar 
Munkáspártra. Köszönettel!
Benne bízhat!

Szarka Sándor Magyar Munkáspárt
Fotó: magánarchívum

Tisztelt paksi választópolgár!
Kérem, tiszteljen meg bizalmával és támogas-
son szavazatával a szeptember 2-ai időközi vá-
lasztáson! Ötvenhat éves, nős vállalkozó va-
gyok. Két felnőtt gyermekem van, Katalin és 
Erika, valamint öt gyönyörű unokám. Gyer-
mekéveimet Dunakömlődön töltöttem. Pak-
son harminchárom éve élek és dolgozom. Épí-
tőipari és kertészeti vállalkozásom telephelye a 
Villany utcában található. Feleségem, Réti Ka-
talin a családi vállalkozásban dolgozik.
2004-től 2014-ig a kettes számú választóke-
rület egyéni önkormányzati képviselőjeként 
dolgoztam Önökért a képviselő-testületben. 
2014-től a városépítő bizottság külső tagjaként 
tevékenykedem, így alaposan megismertem 
a körzet és a város problémáit. A Fidesz és a 
KDNP paksi szervezeteinek – utóbbinak az el-
nöke vagyok – felkérésére és támogatásával in-
dulok a képviselői mandátumért. Ez a válasz-
tás egy évről szól, ezért az ez idő alatt teljesít-
hető feladatok megvalósítását tűztem ki célul 

programomban: így a Viza játszótér kialakí-
tásának befejezését, a Báthory köz, a Táncsics 
köz és a Kossuth Lajos utcák aszfaltozását, va-
lamint a Dózsa György út felújítási terveinek 
elkészíttetését a harmadik ütemre. A követ-
kező időszak feladatai között sorakozik a Ró-
zsa, a Halász, a Csónak, a Keskeny, a Kápol-

na, a Templom és a Váci Mihály utcák, vala-
mint a Templom tér és a Táncsics Mihály utcai 
park felújítása is, ezek terveinek előkészítését is 
el kell kezdeni, a lakosság véleményére tekin-
tettel. 
A város nagy feladat előtt áll, hiszen Paks II. 
nemcsak az új blokkok megépítéséről szól, 
hanem a szükséges infrastrukturális feltéte-
lek megteremtéséről, biztosításáról. Azért fo-
gok dolgozni, hogy ez a beruházás a legtöb-
bet adja a lakosságnak. 
Köszönöm az Önök jó szavait, biztatásukat, 
valamint a támogató aláírásokat. A körze-
tünket érintő kérdésekben ezután is számí-
tok az Önök véleményére, és mindent meg 
fogok tenni annak érdekében, hogy a törté-
nelmi városrész tovább fejlődjön és rendezett 
legyen. 
Kérem, hogy 2018. szeptember 2-án menje-
nek el szavazni! Számítok Önökre és Önök is 
számíthatnak rám!

Tisztelettel: Ulbert Sándor

Ulbert Sándor Fidesz-KDNP
Fotó: magánarchívum

Ketten indulnak a Paks 2. számú választókörzetben szeptember 2-ra kiírt időközi önkormányzati választáson, Ulbert Sándor a Fi-
desz–KDNP és Szarka Sándor a Magyar Munkáspárt színeiben. A Paksi Hírnök a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�. választási 
kódexében meghatározottaknak megfelelően lehetőséget adott a képviselőjelölteknek a bemutatkozásra, programjuk ismertetésére. 
A bemutatkozó anyagokat változtatás nélkül közöljük. A szavazásra 6 és 19 óra között kerül majd sor, a 3. szavazókörhöz tartozó vá-
lasztópolgárok esetében a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, a 4. szavazókörhöz tartozó választópolgárok esetében a paksi polgár-
mesteri hivatalban. Voksot leadni csak érvényes személyiazonosító okmánnyal lehet.

6 n Paksi Hírnök, 2018. augusztus 10.



Süli János: atomenergia nélkül nincs 
garanciája a biztonságos áramellátásnak

Atomerőmű

– Az áramellátás nemzetstratégiai kérdés. 
Egyszerre jelenti a függetlenség garanci-
áját és az ellátásbiztonságot. Egy jól meg-
tervezett rendszerben, márpedig a magyar 
ilyen,  minden energiahordozóra szükség 
van, de valamennyit valódi értékén kell 
kezelni – mondta Süli János a Bálványosi 
Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban 
Tusványoson. A tárca nélküli miniszter azt 
is hangsúlyozta, hogy Paks II. azért is nél-
külözhetetlen, mert az időjárástól függet-
len atomenergia nélkül hazánkban nincs ga-
ranciája a biztonságos áramellátásnak. Hoz-
zátette: a közelmúltban volt olyan időszak, 
amikor az importáram aránya elérte az 57 
százalékot, ezt a kitettséget egy felelős kor-
mány hosszabb távon nem engedheti meg 
magának.
Süli János szerint Paks II. az alacsonyabb 
áramár miatt is fontos beruházás. – Az új 
blokkok építése szakmai és nem politikai 

kérdés, bár a választásokon elért kétharma-
dos eredmény annak tudatában született, 
hogy a kormány teljes mellszélességgel áll 
Paks II. mellett. Ezt mutatta a Tolna megyei 
3. számú választókerület egyéni eredménye 
is, ahol a választópolgárok majd 58 százalé-
ka, 23.605 személy voksolt az ezen alapuló 
programomra. És akkor még nem számol-
tuk a Fidesz–KDNP listára leadott, hasonló 
nagyságrendű voksokat – folytatta.
A paksi atomerőmű két új blokkjának ter-
vezéséért, megépítéséért és üzembe helye-
zéséért felelős tárca nélküli miniszter azt 
is elmondta Tusványoson, hogy a beruhá-
zás kapcsán nincs nemzetközi vita sem, bár 
egyesek szeretik ezt másként beállítani. He-
tekkel ezelőtt döntött ugyanis az uniós bí-
róság: a tagállamoknak jogukban áll atom-
erőművet létesíteni. Az Európai Unió Bíró-
sága helyben hagyta az Európai Bizottság 
azon határozatát, amely jóváhagyta, hogy 

az Egyesült Királyság támogatást nyújtson 
a Hinkley Point C nevű atomerőmű építé-
séhez. Ezzel a bíróság Ausztria keresetét el-
utasította. Hasonló döntésre számítunk mi 
is – emelte ki.
A világban jelenleg közel 60 atomerőművi 
blokk épül. A biztonságos, tiszta és olcsó 
atomenergia nélkülözhetetlen a versenyké-
pesség növeléséhez, így látják ezt a régió-
ban is. Akik más típusú erőműveket prefe-
rálnak, azok súlyos, technológiai közvetlen és 
közvetett következményekkel néznek szem-
be, gondoljunk csak Németországra. – fogal-
mazott Süli János a szabadegyetem turizmus 
sátrában tartott beszélgetésen, amelyen részt 
vett Jenei András energiapolitikai tanács-
adó, Basa György a MOL, Fazekas László az 
MVM képviseletében, valamint Lajtai Ro-
land földgázpiaci szakértő – olvasható az or-
szággyűlési képviselő közösségi oldalán.

Dallos Sz.

– Az idén tízéves projektben ed-
dig körülbelül 600 gyermek vett 
részt, több országban bemutat-
ták musicaljeiket. Az idei elő-
adásban 79 gyermek vesz részt, 
akik A Lomonoszov tekercs című 
darab bemutatójára három hét 
alatt készültek fel – mondta Anna 
Trapeznyikova, a Nuclear Kids 
gyermekművészeti projekt idei 
musicaljének ősbemutatóján, a 
szekszárdi Babits Mihály Kultu-
rális Központban. Hangsúlyoz-
ta, hogy a projekt által barátságo-
kat kötnek a különböző országok-
ból érkező gyerekek, ami fontos a 
jövő szempontjából. Dr. Kovács 
Antal, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. kommunikációs igazga-
tója azt mondta, nagyra értékeli 
a programot, aminek a legfonto-
sabb hozadéka, hogy megmutat-
ja az összefogás, a barátság erejét. 
Tanulhatunk a �ataloktól, mert 
ilyen erős összefogásra van szük-
ség a két új atomerőművi blokk 

építése kapcsán is. A Nuclear Kids 
elnevezésű projektben olyan, szí-
nészetben, énekben, táncban te-
hetséges gyerekek vehetnek részt, 
akiknek a szülei a Roszatomnál, 
illetve az orosz atomenergetikai 
konszern külföldi partnerorszá-
gainak atomiparában dolgoznak. 
A nemzetközi program lénye-

ge, hogy nyaranta valamelyik 
országban találkoznak, és pro� 
művészek vezetésével egy musi-
calt visznek színre. Az idei tábor-
ba Oroszországból, Magyaror-
szágról, Egyiptomból, Indiából, 
Törökországból, Kínából, Bang-
ladesből, Belaruszból, Kazahsz-
tánból és Horvátországból, va-

lamint most először Nagy-Bri-
tanniából érkeztek gyerekek. A 
tábort másodszor tartották ha-
zánkban, most Tolnán, a darabot 
Vlagyimir Karabanov rendezte. 
A musicalt az oroszországi Csel-
jabinszki területen Ozjorszkban 
és Sznyezsinszkben is előadják a 
11-16 esztendős „atomkölykök”, 
majd moszkvai fellépések követ-
keznek. A Roszatom magyar-
országi �óktelepének közlemé-
nyében azt írták, hogy a projekt 
ötletgazdája az orosz állami atom-
energetikai konszern, a Roszatom 
korábbi kommunikációs igaz-
gatója, Szergej Novikov volt, az 
első tábort 2009-ben szervezte az 
„atomvárosokban” élő tehetséges 
gyerekeknek. A projekt kapcsola-
ta Magyarországgal 2012-ig nyú-
lik vissza, az „Atomkölykök” fel-
léptek már Budapesten, Zánkán, 
Kalocsán és Pakson, valamint zaj-
lott felkészülés Keszthelyen.

-gyöngy-

Bemutatták az „Atomkölykök” 
A Lomonoszov tekercs című musicaljüket

Fotó: TelePaks
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A szakdolgozókon is múlik a beteg- 
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– A szakember-ellátottságunk je-
lenleg országos szinten is jónak 
mondható, ám egyre nehezebb 
a kieső szakemberek pótlása, és 
már nemcsak a szakorvosokat, 
hanem a jól képzett szakdolgo-
zókat tekintve is – mondta dr. 
Bodnár Imre, a Paksi Gyógyásza-
ti Központ igazgatója egy eszten-
dővel ezelőtt a Váljék egészségé-
re! című cikksorozatunk záró 
beszélgetésében. Előző lapszá-
munkban az orvosok tekinteté-
ben azóta történtekről tájékoz-
tatott a főigazgató, most pedig a 
szakdolgozókról beszélgettünk 
Frastné Nikl Gyöngyi ápolá-
si igazgatóval. – Ahogy az orvo-
sok, úgy a szakdolgozók esetében 

is komoly feladat a megfelelő lét-
számú és képzettségű humánerő 
biztosítása. A régi szakközépis-
kolai alapképzésben megszer-
zett tudás mára elavult, segéd-
ápolói szintnek felel meg, egyre 
nagyobb igény van a diplomás 
szakemberekre, szakassziszten-
si végzettségre – tájékoztatott 
az ápolási igazgató, kiemelve, 
hogy a páciensek számára talán 
nem szembetűnő, hogy meny-
nyire képzettek a szakdolgozók, 
de fontos tényező, hiszen minél 
magasabban kvali�káltak, an-
nál jobb a betegellátás színvona-
la. Éppen ezért már a kollégák 
kiválasztásánál nagy �gyelem-
mel vannak erre, illetve a Pak-

si Gyógyászati Központ vezető-
sége igen nagy hangsúlyt fektet 
a dolgozók folyamatos képzé-
sére, lehetőséget ad arra, hogy 
részt vegyenek kutatási munká-
ban, képzéseken, továbbképzé-
seken, szakmai rendezvényeken. 
– Szerveztünk már házi tovább-
képzést elsősegélynyújtás téma-
körben, külön a de�brillátor 
használatáról, előadást a ki-
égést elhárító mechanizmusok-
ról, a kon�iktuskezelésről, gya-
korlati bemutatóval egybekö-
tött szakmai előadást például 
a kézhigiénéről vagy a sebke-
zelésről. Mindez szintén növe-
li a betegellátás minőségét, és 
azért is szükséges, mert törek-
vés van arra, hogy egy-két fel-
adatot szakdolgozói kompeten-
ciába helyezzünk át, például a 
krónikus fekélyes betegek keze-
lését intelligens kötszerek alkal-
mazásával, időnkénti szakorvo-
si kontroll mellett – mondta az 
ápolási igazgató, kiemelve, sok-
kal könnyebb lenne a szakem-
bereket Paksra csábítani, ha lak-
hatási lehetőséget is fel tudná-
nak kínálni számukra. Frastné 
Nikl Gyöngyi arról is beszá-
molt, hogy felnőttképzéssel fog-
lalkozó cégek megkeresésére a 
gyógyfürdő masszőrképző gya-
korlati, illetve vizsgahely lett. 
– Ez azért előnyös számunk-
ra, mert itt nagyobb a munka-

erő-vándorlás mint más szak-
materületeken, így viszont na-
gyobb merítési lehetőségünk 
van utánpótlás tekintetében – 
magyarázta Frastné Nikl Gyön-
gyi. Arról is tájékoztatott, hogy 
korábban a paksi szakdolgozók 
kevésbé érzékelték a Magyar 
Egészségügyi Szakdolgozói Ka-
mara (MESZK) működését, az 
általuk elérhető lehetőségeket, 
ezért törekednek a szorosabb 
kapcsolat kialakítására, amivel 
jó úton haladnak. Ennek egyik 
jó példája volt, hogy a Pak-
si Gyógyászati Központ tüdő-
gyógyászati, illetve kardiológiai 
szakrendelésén dolgozó három 
munkatársa 2017-ben nevezett 
a MESZK Hivatásunk meste-
rei vagyunk elnevezésű, felme-
nő rendszerű országos verseny-
re, aminek területi fordulóját a 
Tolna megyei szervezet Szek-
szárdon rendezte. Többek kö-
zött volt szakmai totó, tájana-
tómia, szakmai rejtvény és kér-
déssor a MESZK-ről, valamint 
számot kellett adniuk az újra-
élesztésben való jártasságukról. 
Bár nem sikerült dobogós he-
lyezést elérniük a megméreté-
sen, mégis volt hozadéka: a csa-
pat tagjai sok tapasztalattal gaz-
dagodtak, megismerhettek más 
intézményekben dolgozó kollé-
gákat.                                     

Kohl Gy.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Portré

Jó napot, mi újság?

Dr. Angyalosi Zsuzsanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc

„Minden hit jó, csak megtart-
sátok, s legyen mindenki tisz-
telettel a másé iránt. A terem-
tő egyik embernek is olyan édes 
atyja, mint a másiknak, nem elég, 
hogy valaki azt mondja »uram – 
uram!«, hanem szükséges, hogy 
szívében szeretet legyen, mely 
nélkül a hit megholt állat.” Nem 
véletlen Jókai Mór megidézé-
se. Él Pakson egy emblematikus 
személyiség, egy kiváló ember, 
aki több mint négy évtizeden 
keresztül gyógyított gyerme-
keket, adott tanácsot a szülők-
nek. Él a városban egy orvos, 
akit gyakran láttunk gyalogol-
ni a Deák Ferenc utcai rendelő 
felé, aki gyakran helyettesítette 
orvostársát, dr. Egry Tibort, aki 
a legnagyobb hálával gondol re-
formátus lelkész férjére, aki mel-
lett soha nem veszítette el a hi-
tét, akarását, aki elolvasta a száz 
kötetnyi Jókai életművet. Meg-
tévesztő, hogy nem rendel, hi-
szen évtizedek óta augusztus-
ban töltötte rendes szabadságát. 
Megtévesztő, mert idén nem 
szabadságra ment, hanem nyug-

díjba vonult. Dr. Angyalosi Zsu-
zsanna 1971-ben került Paksra 
ingázó gyermekorvosként – eb-
ben az időben Gerjenben élt, az 
ott szolgálatot teljesítő reformá-
tus lelkész férjével, Kőváry Lász-
lóval. A rendelője kezdetben a 
Tolnai úti óvoda udvarának vé-
gében volt. Végtelenül puritán 
környezetben, a legalapvetőbb 
eszközökkel ellátva – a fűtést 
egy szenes kályha biztosította.
Majd a Rákóczi utcai szakor-
vosi rendelő következett. Fon-
tos megjegyezni, hogy a hetve-
nes évek elején-közepén született 
három gyermeke mellett is bejá-
ró orvos maradt, míg 1976-ban a 
család Paksra, a református paró-
kiára költözött. A Rákóczi utcai 
rendelés mellett a Mozgó Szak-
orvosi Szolgálat: Gerjen, Duna-
szentgyörgy, Németkér, Nagydo-
rog, Pálfa, Sárszentlőrinc ellátási 
területtel, hetente egy alkalom-
mal. 
A doktornő derűsen mesél. Vi-
zet hoz, kedvesen szól rá az ud-
varon elégedetlenkedő kutyák-
ra. Hátrasimítja a haját és el-

gondolkodik, majd azt mondja, 
hogy nincsenek rossz emlékei. 
Szerette a „betegeit”, a hozzá járó 
családokat. Igen, változott a vi-
lág, mondja, de a szülők által az 
internetről „megfejtett” betegsé-
geket könnyen felülírta tudásá-
val, türelmes meggyőzésével.
Egészen korán eldöntötte, hogy 
gyermekorvos lesz, édesapja 
kórházi gondnok volt, édesany-
ja védőnő. A szülei támogatták, 
a szegedi egyetemi évek alatt az 
oktatói, a gyakorlatvezetői vol-
tak a példaképei, ösztönzői. 
A beszélgetés során nem idő-
rendben történik a visszaemlé-
kezés. A pályakép, az élet válta-
kozó idősíkokban bontakozik 
ki. A doktornő elcsendesedik, 
néhány másodpercig hallgat, 
majd azt beszéli el, hogy ami-
kor pályakezdőként buszra vár-
va álldogált, Pongrácz doktor 
úr (az idősebb) és felesége, Edit 
asszony gyakran behívták teá-
ra, kicsit vendégül látták. Mo-
solyog, amikor azt meséli, hogy 
a doktor úr egy „kinyílt térdet” 
gyönyörűséges sérülésnek lá-

tott, majd tökéletesen ellátta a 
beteget. Edit asszony vezette 
be a doktornőt az iskolaorvosi 
szolgálatba, emlegeti az asszisz-
tens Eszti nénit, a békés, nehéz 
éveket.
A három cseperedő gyermek 
mellett átépült a lakhatásukat 
biztosító parókia, a doktornő 
a Deák Ferenc utcai rendelő-
be költözött. Nem volt különb-
ség beteg gyermekek tekinte-
tében: az oltásokat, az orvosi 
ellátást elhanyagoló cigányok-
hoz elment az Aradi telepre, s 
ott adta be a kötelező védőoltá-
sokat. Ajtót nyitott a rendelési 
időn túl nála kopogtató kétség-
beesett szülőknek. Közben az 
éves szabadságok alatt férjével 
együtt igyekeztek sok időt töl-
teni a gyerekekkel: utaztak, vi-
lágot jártak.
A doktornő arca megejtően 
változik a beszélgetés alatt. So-
kat köszönhet a férjének, me-
séli. Rá mindig lehetett számí-
tani, hiszen a rendelések nagy 
kötöttséget jelentettek. A gye-
rekek felnőttek. Az unokák is 
cseperednek. Most jó itthon. 
– Kicsit elfáradtam – mond-
ja. – Jövök-megyek a lakásban, 
és újra felfedezek néhány �ó-
kot, polcot, melyekben, melye-
ken elfelejtett dolgok vannak. 
Tehát lesz mit rendszereznem. 
A kisebbik unokámra is vigyá-
zok majd, és én is megyek hoz-
zájuk, akár több napra. A gyü-
lekezet fontos hely számomra, 
de tervezem, hogy csatlakozom 
helyi szervezetekhez, színház-
ba járok majd. Vannak terveim, 
ötleteim – néz rám mosolyog-
va, majd hozzáteszi, hiszen tu-
dom, hogy hiányozni fog a ren-
delés rendje, a feladat.
A kapuban még sokáig beszél-
getünk. Lenyűgöző a nyugalma. 
Emlegetjük a hosszú évekig hű-
séges asszisztenseit, Egry doktor 
urat, a változó világot az egész-
ségügyi informatikai rendszer-
rel, amelyhez ő már nem tudott, 
nem akart alkalmazkodni. Me-
leg van, de a ház hűvöse segít át-
vészelni az augusztusi forrósá-
got. A Jókai összes újraolvasása 
pedig a hideg téli estéket.              

Tell Edit
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Huszonöt éves a Határon Túli Magyar 
Középiskolások Olvasótábora

Városi olvasmányok
Közélet Mozaik

„…a szűkebb hazáról akarok beszélni. Elmondani, hogy nem egy 
csapásra ismeri meg az ember, hanem lépésről lépésre. A kisgyerek 
kimerészkedik a szülői védelem varázsköréből a külvilágba. Először 
csak a Nagyszederfáig. Aztán tágul a kör, nyílnak a dimenziók. A 
táj, a nyelv, a közösség, a történelem, az élővilág és a költészet. Ezt 
szerettem volna nyomon követni, de nagyon hamar kiderült, majd-
nem lehetetlen vállalkozás. Hiszen az időben távoli képek egymás-
ra másolódnak, hogyan tudnám belőle kihámozni a megismerkedés 
pillanatát.” (Lázár Ervin: A szűkebb haza, részlet)

– Aki tudja, hogy a magyar-
ság szállásterülete nem fejező-
dik be Nagylaknál, Tompánál, 
Parassapusztánál meg Tiszabecs-
nél, az nem álmodozik, az cse-
lekszik – így kezdte Gutai István 
nyugalmazott könyvtárigazgató 
a beszélgetést a 25. alkalommal 
megrendezett Határon Túli Ma-
gyar Középiskolások Olvasótábo-
rában, július utolsó napjaiban. A 
kilencvenes évek elején, a rend-
szerváltás eufóriájában és a ko-
rábbi évtizedek csontig hatoló fé-
lelmeinek még mindig érezhető 
közelségében rendezte meg Pak-
son, Cseresznyéspusztán a hatá-
rainkon túl élő magyar középis-
kolások első olvasótáborát.
Gutai István nem volt egyedül, így 
mesél a kezdetekről: Volt egy kol-
léganőnk, bizonyos Szalontainé 
Kisgyörgy Zsuzsa, aki feleségem-
mel, Julival dolgozott a könyvtár-
ban. Dolga szerint szolgálója volt 
a Magyar Műveltség Szolgálatnak. 
Érdemes kitérni erre egy-más-
fél mondat erejéig. Nem ügyinté-
zőnek, meg főszervezőnek, meg 
nem tudom, milyen menedzser-
nek hívták magukat a tagok, ha-
nem szolgálónak. A Magyar Mű-
veltség Szolgálat azt a célt tűzte ki, 
pontosabban azt fogalmazta meg, 
amit Szabó Dezső író is, hogy 
„minden magyar felelős min-
den magyarért”. Ennek a gondo-
latnak a jegyében működtek. Fő-
ként a szórványban hoztak létre 
kis csoportokat: Lupényban, Új-
vidéken, Beregszászon, Felsőbá-
nyán, Temesváron. Az első meg-
hívottak ezek a települések voltak, 
majd a testvérvárosok, Galánta, 
Kézdivásárhely, Visk következtek, 
és voltak a második balkáni hábo-
rú idején Horvátországból elme-
nekült gimnazisták, akik ideigle-
nesen Mohácson jártak iskolába. 
Őket is sikerült elérni, és egy nyá-
ron itt szabadulhattak meg egy 

rövid időre a félelmeiktől, itt ré-
szesülhettek azokból az örömök-
ből, amelyekből a tábor többi la-
kója is. A kilencvenes évek ele-
jén kötelesek voltunk bejelenteni, 
hogy honnan, hány gyermek ér-
kezik. Az első táborokban kö-
zel hatvanan voltak. Középiskolá-
sok tábora volt. S az élet vagy is-
métli önmagát, vagy változatlan 
– a vonzalmak, az „udvarlás” te-
kintetében. Voltak bizonyos ka-
landok, amikor paksi motoros 
�úk az éj leple alatt megközelí-
tették a női bázist. És volt foga-
dókészség is. Az udvaron állt egy 
nagyon nagy nyárfa, olyan volt, 
mint egy családfő, uralta az ud-
vart. Annak a félig-meddig ár-
nyékában tartottuk az előadáso-
kat. A programokon nem vettek 
részt a fent említett paksi �úk, de 
gyakran megcsinálták azt a tréfát, 
hogy „bebőgették a motort, rá-
nyomták a kakaót”, aztán váratla-

nul odébb álltak. És így öt percig 
megállt az előadás. Addig, amíg a 
füstöt lenyeltük meg a por lenyu-
godott. Dr. Ambrus Ágnes kéz-
divásárhelyi egyetemi tanár segí-
tő közreműködését fontos meg-
említenem. Ágnes szerepe azért 
ilyen érdekes ebben a történet-
ben, mert akkor Kézdivásárhely 
még nem volt Paks testvértelepü-
lése, amikor a tanárnő bekerült a 
tábor szervezői közé.
Dr. Ambrus Ágnes így emlékezett 
a kezdetekre: Az első alkalommal 
a Szent István téren szálltunk le a 
buszról, és akkor kiderült, hogy 
onnan a város szívéből ki kell gya-
logolnunk valahová. Azt se tud-
tuk, hogy hova kell jönni, a tábor 
megkezdődött, és ahogy azon el-
mélkedtünk, kit keressünk, és hol 
keressük, elérkeztünk a polgár-
mesteri hivatal elé. Két szép �a-
talember jött ki az épületből, az 
egyik Gutai István, a másik pe-

dig Cukor György volt.  A sors így 
hozott össze a szervezőkkel. Attól 
kezdve tizenegy évig voltam a tá-
borban. Egyre több diákkal jöt-
tem, olyanokkal, akik közül a tá-
borozást követően sokan kiválóan 
szerepeltek különböző versenye-
ken és később az életben. Közülük 
említenék néhány nevet: Kicsid 
Gizella, aki egy ideig Sepsiszent-
györgyön volt, most Kolozsváron 
színművésznő, Ferencz Györgyi, 
aki szintén színésznő, és több ma-
gyartanár és kiváló versmondó 
nevelkedett a táborban – mondta.
A tábor a kezdetek kezdetén még 
a régi pusztai népiskolát idéz-
te. A munkacsoportok irodalmi, 
történelmi előadásokat hallgat-
tak, az előadók a szervezők szí-
vességbankjából kapták a �zet-
séget: ellátást, jó szót, érdeklő-
dő, szorgalmas gyermekeket. Az 
idő múlásával a versmondó- és 
drámacsoport mellé bekerültek 
a zenészek, az újságírók, a �lme-
sek csoportjai, munkaközösségei. 
Valódi műhelymunka volt min-
den tekintetben, valódi alkotó kö-
zösség. Ezt a tábort nem lehetett, 
nem lehet „letenni”. A tábort ve-
zetők cserélődtek, de a tábor ere-
deti célja, tartalma máig megma-
radt. Biztos vagyok benne, hogy 
aki valaha megfordult a cseresz-
nyési olvasótáborban, örök érvé-
nyű emlékként őrzi az itteni sze-
relmeket, barátságokat. 
Néztem, �gyeltem az idei tábor-
ban a gyerekeket. Úgy szerették 
egymást, ahogy mostanában nem 
láttam szeretni embereket. Úgy 
gondolkodtak közösen, ahogy az 
utóbbi időben felnőtt, bölcs em-
bereknél sem tapasztaltam. Egy-
másnak vetették a hátukat, s 
úgy dolgoztak egy közös ügyért, 
ahogy csak a cseresznyési olvasó-
tábori rend szerint lehet: türelme-
sen, önzetlenül, végtelen elfoga-
dással.                                     Tell Edit

Fotó: Nikl Zoltán
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Mozaik

Mesterek: Gyulai Zoltán bádogos

Paks az én városom

Sosem unatkozik, mindig új ki-
hívásokkal küzd meg a mun-
kája során Gyulai Zoltán, aki 
annak ellenére, hogy állatte-
nyésztést tanult, több évtizede 
bádogosként dolgozik. – A ta-
nulmányaim után egy állattartó 
telepen helyezkedtem el, de ha-
mar rájöttem, hogy váltani aka-
rok. Egyik ismerősöm segítsé-
gével egy budapesti sörgyárban 
kaptam munkát, később visz-
szajöttem Paksra, és az atom-
erőmű hőtechnikai részlegénél 
helyezkedtem el, itt beiskoláz-
ták a dolgozókat, akkor tanul-
tam meg az ipari bádogozást – 
emlékezett vissza Gyulai Zol-
tán. Egy év elméleti oktatás és 
három év gyakorlat után tizen-
három évig ebben a szakmában 
dolgozott. Az volt a feladatuk, 
hogy tartályokat, csővezetéke-
ket és tartozékaikat, tolózára-

kat, burkolást, hőszigetelést ké-
szítsenek, és védelmet biztosít-
sanak a korrózió ellen. Később 
megismerte az épületbádogo-
zást is, ami nagyon megtetszett 
neki. – A rendszerváltás után 
külföldre mentem, ahol tizen-

hat évig dolgoztam épületbá-
dogosként. Ez idő alatt megis-
mertem a német és az osztrák 
technológiát, ami sok minden-
ben praktikusabb a hazainál, 
viszont bonyolultabb. Én vi-
szont szeretek a munkámban 

az egyszerűségre törekedni, és 
a magyar technológia jól mű-
ködött már száz éve is – mond-
ta a szakember, hozzátéve, 
hogy a szakma nem, azonban 
az anyagok sokat változtak az 
elmúlt években. Gyulai Zoltán 
kiemelte, hogy nincs két telje-
sen egyforma tető, ezért min-
den megbízás kihívás számá-
ra. A megbízók igénye is más 
és más, de éppen emiatt szép és 
változatos a szakmája. – Sokfé-
le az anyag is, amivel dolgozik 
egy bádogos: műanyaggal, hor-
ganylemezzel, alumíniummal, 
cinklemezzel, saválló és fes-
tett alumíniummal. Manapság 
még szükség van bádogosok-
ra, de ha nagyüzemben bein-
dul a 3D-s nyomtatás, akkor ta-
lán nyugdíjba mehetünk – zár-
ta gondolatait Gyulai Zoltán.

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks

Rostané Katona Katalin egyike 
azoknak, akik az 1978-ban be-
zárt paksi szülőotthonban utol-
sóként jöttek világra. A mai na-
pig ragaszkodik a városhoz 
és településrészéhez, Duna-
kömlődhöz: ide járt iskolába, 
ide köti a munkája, családja. 
– A dunakömlődi kiserdő a há-
zunk kertjének a végénél van. 
Itt töltöttem a gyerekkoromat, 
ide jártam fel az öcsémmel, lab-
dáztunk, bunkert építettünk. 
Ma már a gyermekemet ho-

Hesz Csaba születése óta Pak-
son él, a Balogh Antal Katoli-
kus Általános Iskola és Gimná-
ziumban érettségizett, jelenleg 
ott tanít. Akkor hagyta el hu-
zamosabb időre a várost, ami-
kor egyetemistaként, ösztön-
díjjal, Angliába utazott. – Sok 
élménnyel gazdagodtam külföl-
dön, de jó volt visszatérni a pak-
si barátokhoz. A szüleim gyer-
mekkoromban sok versenyre, 
szabadidős programra elvit-
tek, az ő érdemük is, hogy tor-

zom ide. Családunk másik sze-
relme a Duna. Minden részét 
ismerjük. Gyermekkoromban 
sokat jártunk át az akkor még 
működő strandra komppal. 
Most is ott táborozunk a bará-
tokkal, hosszú hétvégéket töl-
tünk ott, vagy akár egy délutá-
non motorcsónakba ülünk és 
átszáguldunk a Dunán. Ami-
kor a sűrű hétköznapokat élem, 
sokszor kimegyek a vízhez, né-
zem a folyót, a csend, a mada-
rak csicsergése megnyugtat. 
– Az erőműbővítés lendüle-
tet ad a városnak, elindulhat-
nak azok a beruházások, ame-
lyek évekkel ezelőtt elakad-
tak – véli Katalin. Hozzáteszi: a 
dunakömlődiek nagyon vágy-
nak arra, hogy ne csak a helyi 
járat által legyenek összekötve 
Pakssal, hanem kerékpárúton 
tekerhessenek át a városba. 
– Paks gyönyörű, érdemes még 
az idősebb korosztállyal is elin-
dulni egy könnyű túrára a vá-
rosban – zárta gondolatait.

Sólya Emma 

natanár lettem, megszerettet-
ték velem a sportot, ami létele-
mem lett. Gyermekkoromban 
gyakran jártunk az ASE csar-
nokba. Arra is emlékszem, hol 
ültünk, hogy hívták a kosár-
labdacsapat játékosait. A hazai 
mérkőzésekre a mai napig eljá-
rok. Megszületett kis�am, Ben-
ce, és alig várom, hogy vele is ki-
jöhessek ide, neki is adhassak 
abból, amit én átéltem. Ehhez a 
helyhez kötnek mikulásbulik és 
koncertek. A gyerekek számá-
ra ma is sok programot szervez-
nek, de úgy gondolom, lehetne 
az i�úság felé is nyitni. Épülhet-
ne pláza, ahova beülhetnek egy 
mozi�lmre, étterembe, kávé-
zóba, vagy akár egy squash pá-
lya kialakítása is alkalmas lenne 
arra, hogy a �atalok kiengedjék 
a fáradt gőzt, itt maradjanak, ne 
menjenek más városokba szó-
rakozni. A feleségemmel élhe-
tő településnek tartjuk Paksot, 
ahol az emberek közvetlenek és 
törődnek egymással – mondta 
Hesz Csaba.

Fotók: TelePaks
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Közélet Mozaik

Tárgy/
történet

Egy több mint 150 éves iskola a sok ered-
mény, kiemelkedő tanuló és tanár mellett 
számos egyéb értékkel is rendelkezhet, me-
lyek akár egy-egy szertár mélyén is rejtőz-
hetnek. A hódmezővásárhelyi Bethlen Gá-
bor Református Gimnázium szertárából 
való az Atomenergetikai Múzeum jelenlegi 
időszaki kiállításának anyaga. A kiállított 
eszközök mind legalább 110 évesek, és mű-
ködőképesek. Közülük néhány a minden-
napi oktatásban is szerepet kap.
Érdekes és a hétköznapi életben keveset 
használt eszközök kerültek elő a hőtan té-
maköréhez kapcsolódóan. Manapság a di-
gitális mérőműszerek könnyed mérést 
tesznek lehetővé a hőmérséklet, a légnyo-
más és a páratartalom mérését illetően. Na-
gyon sok háztartásban fellelhetők kis kom-
pakt „állomások”, amelyek a felsorolt ada-
tok mindegyikét mérik. 
A hőmérséklet mérésére a Six-féle ma-
ximum-minimum hőmérőt állítottuk ki 
1890-ből. Ez volt a legelterjedtebb hőmérő-
típus, James Six angol természettudós ké-
szítette el 1782-ben. Egy mindkét végén 
zárt, U alakúra meghajlított üvegcső mind-
két szárában higany és alkohol van, mind-
össze annyi a különbség, hogy az alkohol 
az egyik szárat teljesen kitölti, míg a má-
sikat nem. Mindkét csőszárban eredetileg 
a higannyal érintkező acélpálcika, a szá-
rak mellé pedig egy-egy előzőleg hitelesí-
tett, de a baloldalon fordított hőmérsékleti 
skála lett helyezve. Az aktuális hőmérsék-

letet tulajdonképpen az alkohollal teli cső-
ben levő higanyszál szintje mutatja. Ha a 
hőmérséklet nő, akkor az alkohol kitágul, 
és így a higanyszálat felnyomja az alkohol-
gőzzel teli szárba, ha viszont csökken, ak-
kor pedig az alkohol összehúzódik, és így 
a higanyszál az alkohollal teli szár felé fog 

húzódni. Mindkét csőben a higanyszál a 
kis acélpálcikát tolja maga előtt, ami a nagy 
súrlódás miatt azon a helyen marad, amed-
dig a higany a csőben felhúzódik. Így az al-
kohollal teli szárban az adott hőmérsékle-
ti tartomány minimális, míg az alkoholgőzt 
tartalmazó szárban a tartomány maximá-
lis hőmérsékletét jelzi a két acélpálcika he-
lye a skálán.
Ezáltal a Six-féle maximum-minimum hő-
mérő nemcsak a pillanatnyi hőmérsékletet, 
hanem bizonyos időközökben a szélső hő-

mérsékleti értékeket is mutatja egyszerre.
A Daniell-féle kondenzációs higrométer, 
szintén 1890-ből, a levegő relatív nedvessé-
gének mérésére szolgál. 
Az eszköz gyakorlatilag egy fekete faállvá-
nyon elhelyezett, kétszer meghajlított lég-
üres üvegcsőből áll. A cső közepe vízszintes, 
míg a két végén függőlegesen lehajlik, és kü-
lönböző magasságokban egy-egy üveglom-
bikban végződik. A lejjebb levő lombik két-
harmad részéig van éterrel töltve, és kívül 
egy vékony aranyréteggel van bevonva. Az 
éterbe egy keskeny hőmérő gömbje merül. 
A másik, magasabban levő üres gömb seb-
kötöző gézzel van bevonva. Ha a gézre étert 
csepegtetünk, akkor az éter gyors párolgása 
miatt a csőben lecsökken a hőmérséklet, így 
az ott levő étergőzök nyomása lecsökken. 
Emiatt az étert tartalmazó lombikból az éter 
a hidegebb felső lombikba párolog át. Ekkor 
azonban az alsó lombik szintén lehűl, így le-
hűti a környezetében levő levegőt is, ami-
nek hatására a levegőben levő vízgőz lecsa-
pódik, és elhomályosítja a gömbön elhelye-
zett aranyréteget. Ekkor a lombikba nyúló 
hőmérőn leolvasott hőmérséklet az ún. har-
matpont. Ezen a hőmérsékleten a gőzök te-
lítettekké válnak és lecsapódnak, és ekkor a 
telített gőz nyomása éppen megegyezik a le-
vegőben lévő gőz nyomásával. Ennek a hő-
mérsékletnek az ismeretében tehát az abszo-
lút és relatív nedvesség is nagy pontossággal 
meghatározható.                          

Krizsán Árpád

Fotók: Juhász Luca
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Újabb öt évre kinevezte a kép-
viselő-testület dr. Váradyné 
Péter� Zsuzsannát a Paksi Vá-
rosi Múzeum élére. Az 1993-
ban alapított intézmény létre-
hozásában 1994 májusától ré-
gész-muzeológusként vállalt 
szerepet, 1998-tól pedig veze-
ti a múzeumot. Dr. Váradyné 
Péter� Zsuzsannával az elmúlt 
húsz évről és jövőbeni terveiről 
beszélgettünk. 

– Nagyon mozgalmas húsz év 
áll Ön mögött múzeumigazga-
tóként. Milyen nagyobb mérföld-
kövek voltak?
– Amikor a múzeum létreho-
zásának idején régészként ide-
kerültem, a restaurátorműhely 
volt az iroda. Majd megfagy-
tunk, mert még fűtés sem volt. 
Akkor hatan dolgoztunk az in-
tézményben, és ugyanennyi-
en amikor 1998-ban először ne-
veztek ki igazgatónak. 2001-ben 
hozzánk csatolták a Paksi Kép-
tárt, ami 2007-ben költözött az 
Erzsébet Nagy Szálloda épületé-
ből a mai helyére. 2003-ban tör-
tént meg Lussoniumban a déli 
kapu és az attól északra lévő ba-
rakképület, illetve a késő ró-
mai kiserőd műemléki hely-
reállítása, 2008-ban adtuk át a 
rekonsturált északi erődfalat és 
kaputornyot. Aztán jött a Dunai 
Limes projekt, aminek részeként 
Lussonium világörökségi hely-
szín lehet, majd a Deák-ház pro-
jekt, aminek keretében elkészült 
a Paksi Metszet állandó tárlat. 
2009-ben került elő a múzeum 
egyik legértékesebb régészeti le-
lete, a szakmai körökben világ-
hírnévre szert tett római kori 
császárszobor-töredék, a „csá-
szárláb” a lussoniumi ásatáson. 
2017-ben együttműködési meg-
állapodást kötöttünk a Pécsi Tu-
dományegyetem (PTE) Bölcsé-
szettudományi Karának Régé-
szeti Tanszékével, ami jelentős 
eredmény egy városi múzeum 
életében. Most huszonkilencen 

dolgozunk a múzeumban, és két 
telephelyünk van. Más múzeu-
mok életében nem történik eny-
nyi idő alatt ilyen sok változás.
– Minek köszönhető, hogy a pak-
si múzeumban igen? 
– Egyrészt mindig jött valami-
lyen lehetőség, amivel a múze-
umot vagy a várost megkínál-
ták, másrészt ezekre mindig 
pozitív volt a reakció, a lehető-
ségek pedig újabb és újabb ötle-
teket generáltak. Ezért lett az in-
tézményünk húsz év alatt – ami 
egyébként múzeumi viszonylat-
ban rövid idő – kisvárosi lépték-
kel mérve hatalmas intézmény.
– Húsz évvel ezelőtt ilyennek kép-
zelte el a múzeumot?
– Ilyen messzire akkor nem te-
kintettem, őszintén szólva nem 
gondoltam az első kinevezésem-
kor, hogy két évtized múltán is 
itt leszek. Azt tudtam, hogy az 
akkorinál élőbb múzeumot sze-
retnék megvalósítani, például 
a kiállításokkal. 1999-ben már 
múzeumpedagógiával is foglal-
koztunk, az országban elsőként 
volt ilyen jellegű munkafüze-
tünk, aztán elindultunk a gyer-
mektáborokkal, amiben szintén 
úttörők voltunk. Azt akartam el-
érni, hogy népszerűvé váljon a 
múzeum Pakson, azóta pedig 

már azon is igyekszünk, hogy 
szélesítsük ezt a kört. 
– Mit szeretne elérni, megvalósíta-
ni a következő öt évben? 
– A legnagyobb problémánk a 
raktározással van, nincs elég he-
lyünk, ami pedig van, alkalmat-
lan az egyébként folyamatosan 
gyarapodó gyűjtemény állagának 
megóvására, a viseletek pené-
szednek, a vas rozsdásodik, a fa 
szuvasodik. Bízom benne, hogy e 
tekintetben lesz előrelépés. 2016 
szeptemberében nyitottuk meg a 
Paksi Metszet állandó kiállítást, 
amit szeretnénk országosan rek-
lámozni. Ez nem könnyű feladat, 
mert pénzigényes, de megoldást 
kell találnunk rá. 
– Mi a helyzet Lussoniummal? 
– Ha Lussonium világörökségi 
helyszín lesz, előbb-utóbb növe-
kedni fog a látogatottsága, ugyan-
is a világörökségi helyszínek kere-
sett turista úticélok. Erre azonban 
jelenleg nem fogadókész, hiszen 
nincsen fogadóépület, infrastruk-
túra. Egy ilyen léptékű fejlesztés-
hez komoly forrásra lenne szük-
ség, hogy adódik-e lehetőség, 
nem tudni. A Gazdaságfejlesztési 
és Innovációs Operatív program-
ban volt egy pályázat 2017-ben, 
amelyen világörökségi és váro-
mányosi helyszínek pályázhattak 

konzorciumban turisztikai célú 
fejlesztésekre, ám nagy volt a ki-
számíthatatlanság, így elállt az in-
dulástól a városvezetés, amire ró-
mai koros régészként is azt kell, 
hogy mondjam, teljesen érthető 
volt. Egyelőre a nagyobb rende-
zettség, folyamatos karbantartás 
lehet a cél, ami talán megoldható. 
– A Paksi Képtárral kapcsolatban 
milyen tervei vannak? 
– Friss hír, hogy van művészettör-
ténészünk, akinek többek között 
a gyűjtemény gondozása, fejlesz-
tése, gyarapítása, valamint a kiál-
lítások, rendezvények tervezése a 
feladata. A képtárvezető távozása 
óta is zajlottak a múzeumpedagó-
giai foglalkozások és a gyermek-
táborok. Az átmeneti időszakban 
Dömötörné Göttinger Eszter és 
Stadler Krisztina múzeumpeda-
gógusok, valamint Korpácsi Fe-
renc gyűjteménykezelő renge-
teget dolgoztak azért, hogy zök-
kenőmentesen működjön az 
intézmény. A Város napján meg-
nyitottunk egy időszaki kiállítást 
paksi képzőművészek alkotásai-
ból, augusztus közepére pedig egy 
újabbat tervezünk a képtár gyűj-
teményéből. Állandó kiállítás ed-
dig nem volt a képtárban, ezen 
szeretnék változtatni. 
– Az elmúlt két évtizedben szép pil-
lanatok, eredmények, de nehézsé-
gek is voltak. Mi ösztönzi a folyta-
tásra, mi tartja Pakson? 
– Egyrészt szeretem a szakmámat, 
másrészt ez a múzeum számomra 
különleges. Amikor annak idején 
eljöttem megnézni, romos álla-
potában is különleges aurája volt 
az épületnek. Nagyon jó a kollek-
tíva, alig lépek be az ajtón, máris 
„megrohannak” a beszámolóik-
kal, ötleteikkel. Amikor megva-
lósítunk egy programot, és azt lát-
juk, hogy sikeres volt, az euforikus 
érzés, és az is fontos számomra, 
hogy vannak tudományos ered-
mények. Ez a múzeum egy na-
gyon jó hely, és azt szeretném, 
hogy a paksiaknak is ez legyen a 
véleménye.                Kohl Gyöngyi

Dr. Váradyné Péterfi Zsuzsanna:
számomra különleges ez a múzeum

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Minőségi tartós élet
Minden szülő tudja, milyen fontos, hogy 
gyermeke egészséges legyen, e tekintetben 
jó alapokkal induljon az életben. Azok az 
édesanyák, akik megtehetik, hogy az első 
három évben otthon vannak a gyermekük-
kel, jobban oda tudnak �gyelni a kicsi táp-
lálkozására, mozgására, fejlesztésére. Ami-
kor elérkezik az óvodás kor, akkor már ke-
vesebb �gyelem jut minderre, hiszen a 
gyermek a nap nagy részét az oviban tölti, az 
étkezéseinek nagy része is ott zajlik. Bár ma 
már fokozottabban ügyelnek a közétkezte-
tésre, mégsem látok nagy változásokat: at-
tól, hogy meghatározták az arányokat, még 
nem feltétlenül kerülnek okosan kombinált 
ételek az asztalra. Bízom abban, hogy akik 
összeállítják a napi menüket, szakembe-
rekkel is konzultálnak, hogy tényleg egész-

séges és �nom ételek készüljenek a gyere-
kek elé. A szülők is sokat tehetnek azért, 
hogy ebben az időszakban is egészséges le-
gyen a gyermekük. Nagyon fontos a regge-
li. Ősztől tavaszig legyen sok kása az aszta-
lon. Ezt lehet főzni, áztatni, de ne a bolti ké-
szet vásárolják. Kevés vízben főzzék meg az 
apró szemű zabpelyhet, majd adjanak hoz-
zá fahéjat, mézet, kardamomot, idénygyü-
mölcsöket és karobport vagy jó minőségű 
kakaóport. Ehhez lehet keverni egy kiska-
nálnyi lenmagolajat is, így egészen táplá-
ló reggelit kapnak. Lehet kölesből, rizsből, 
darákból is készíteni kását, csak a fantázia 
szabhat határt. A kásák azért jók, mert fel-
melegítenek, táplálják a bél�órát, energi-
ával töltenek fel. Ezért nem szabad ezeket 
este fogyasztani, mert akkor még éjjel 11-

kor is fent lesznek a gyerekek. Lehet még 
növényi pástétomokat készíteni hidegen 
sajtolt olajokkal, magvakkal, hozzá zöldsé-
geket és csírákat fogyasztani. Pótuzsonnára 
lehet ugyancsak pástétomokat vagy magva-
kat almával kínálni a gyerekeknek. Vacso-
rára készítsenek mondjuk egyben, sütőben 
sült zöldségeket, például cukkinit, céklát, 
burgonyát, sárgarépát, batátát sóval, bors-
sal, kakukkfűvel, fokhagymával, olívaolaj-
jal készítve, vagy párolt zöldségeket bar-
na mártással és rizzsel, kölessel stb. Fontos, 
hogy az egészséges bél�órára is oda�gyel-
jenek. Ehhez zöldségekre, kásákra, fermen-
tált zöldségekre, savanyú káposztára van 
szükség. A zöldségeket, gyümölcsöket első-
sorban szezonálisan fogyasszák.

Nagyné Szalai Melinda

Hétköznapi hit: Frei Antal
Közel tíz éve tette meg az első utat Afrikába 
Frei Antal, akkor egy konferenciára kapott 
meghívást egy missziós szervezet európai 
vezetőjeként. Augusztus 9-én ismét repülő-
re ült, hogy támogassa és segítse az ottani 
nehéz sorsú embereket. Frei Antallal eluta-
zása előtt beszélgettünk.

 – Miután hazaértem az első afrikai útról, 
felhívtam a kinti vendéglátóimat. Hamaro-
san baráti kapcsolat alakult ki közöttünk, 
és azóta rendszeresen visszatérek hozzájuk. 
Az ottani országokban személyes jó baráta-
im a gyülekezetek vezetői, képviselői, ők ka-
lauzoltak, és nyújtottak szállást minden al-
kalommal. Négy éve készültem arra, hogy 
ismét meglátogassam őket – mondta újabb 
útja előtt a Tolnán élő, az Evangéliumi Ba-
rátság Gyülekezetet vezető Frei Antal. Ta-
valy egy televízió-műsor révén útitársra lelt 
Bálint Márta személyében, így idén vele és 
egy barátjával, Morvai Balázzsal indult út-
nak. – A legelső látogatásomkor megkap-
tam minden szükséges védőoltást. Amikor 
valamelyik időszerűvé válik, megint beolta-
tom magam utazás előtt, viszont a tetanusz, 
a hepatitisz A és B, valamint a sárgaláz elle-
ni oltás minden alkalommal szükséges. Af-
rikában többek között iskolákat, árvaottho-
nokat, intézeteket, kórházakat és családokat 
látogatunk meg. Üres kézzel sehová sem me-
gyünk, de mivel repülővel utazunk, a cso-
magoknak korlátozott a hely, ezért legtöbb-
ször pénzzel tudjuk támogatni a rászoruló-
kat. A személyes dolgaimon kívül biztosan 

viszek magammal Afrikában hiánycikknek 
számító dolgokat, például olvasószemüve-
get – emelte ki Frei Antal, aki azt is elmond-
ta, hogy afrikai barátai minden alkalommal 
visznek magukkal haza Magyarországról 
szemüvegeket és ruhákat. – Sok gyüleke-
zet csak álmodozik arról, hogy legalább egy 
szintetizátort vagy egy elektromos zongo-
rát vásárolhasson, őket is szeretnénk segíte-
ni, de a családokban is nagy a szükség, így 
minden segítség jól jön – összegezte tapasz-
talatait. A missziós csapat az utazás költsé-

geit – beleértve a repülőutat, az oltásokat és 
a vízumkérelmet is – maga �nanszírozza, de 
örülnének, ha minél nagyobb anyagi támo-
gatással segíthetnék a rászorulókat. Ameny-
nyiben szeretnék támogatni Frei Antal és 
csapata szolgálatát, illetve a kint élő embe-
reket, az OTP Bank 11746005-20010441 
számlaszámon juttassák el adományaikat a 
Barátság Szeretetszolgálat Alapítványhoz. 
A missziós csapat munkájáról részletesen a 
www.bszalap.hu weboldalon lehet tájéko-
zódni.                                       Weller P. Hanna

Fotó: magánarchívum
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Könyvjelző - A Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtár helytörténeti gyűjteménye
Nyilvános könyvtárként ellá-
tott alapfeladatai mellett min-
dig igyekeznek kiemelt �gyelmet 
fordítani a helyismereti informá-
ciók és dokumentumok gyűjtésé-
re is a paksi városi könyvtárban. 
Természetesen más helyi kultu-
rális intézmények és szervezetek 
számára is elsődleges fontosságú 
ez a tevékenység, ezért a könyv-
tár minden szakmai együttmű-
ködési lehetőségre nyitott annak 
érdekében, hogy minél szélesebb 
körben tudjon ismeretekkel szol-
gálni az érdeklődőknek. Legin-
kább könyvek tartoznak a felnőtt 
könyvtár épületének földszint-
jén elérhető helytörténeti gyűj-
teménybe, de helyismereti szem-
pontból érdekes témaválasztá-
sú szakdolgozatok, helyi újságok, 
fényképek és kisnyomtatványok 
is elérhetők. Az állomány gyűjtő-
körébe elsősorban helyi kötődésű 
alkotók, szerzők munkásságával, 
Paks történetével, természetföld-

rajzával és épített környezetével, 
valamint az atomerőművel kap-
csolatos dokumentumok tartoz-
nak, de Tolna megyei települé-
sekről szóló köteteket is találnak 
az olvasók, valamint érdekessé-
gekre is bukkanhatnak, mint pél-
dául a könyvtári vendég- és em-
lékkönyvek. A könyvállomány 
szabadpolcon válogatható része 

az intézmény honlapjáról meg-
nyitható katalógusban megta-
lálható, de ha valamit esetleg ott 
nem lelnek meg, érdemes érdek-
lődni a könyvtárban, mert kü-
lön jegyzékek is rendelkezésre 
állnak a kereséshez. A helytörté-
neti anyag összegyűjtése, rend-
szerezése, formai és tartalmi fel-
tárása, rendelkezésre bocsátá-

sa folyamatos elfoglaltsággal jár, 
amihez szívesen fogadják ma-
gánszemélyek segítségét példá-
ul a birtokukban lévő fényképe-
ken látható személyek, helyszí-
nek azonosításához, vagy akár 
dokumentumok felajánlását. Eh-
hez szervezett kereteket biztosít a 
könyvtár újjáalakult helytörténe-
ti klubja, amely 2015-ben a hely-
ismereti munka támogatásáért a 
Honismereti Szövetség elismeré-
sében részesült. A könyvtár saját 
kiadású helyismereti könyvsoro-
zatot is gondoz, a Hiador sorozat 
keretében eddig kilenc kötet je-
lent meg. Nem csupán nyomta-
tott dokumentumokkal állnak a 
könyvtárhasználók rendelkezé-
sére, hanem teljes elérhetőséget 
biztosítanak az Arcanum Digitá-
lis Tudománytár adatbázisához, 
amelyben a keresés több mint 
százötvenezer találatot eredmé-
nyez a „Paks” keresőkifejezésre.                           

Takács Gyula

Fotó: Babai István/archív

 Úgy élvezem a strandot
A hazai strandok gyakori láto-
gatói vagyunk, a gyerekek miatt 
főként a családbarátként hirde-
tett fürdőhelyekre járunk. Ilyen-
kor – amellett, hogy két szem-
mel próbálok háromfelé strázsál-
ni – nem kerülik el a �gyelmemet 
olyan történések sem, amelyek-
ből összegyűjthetnék akár egy 
tanulmányra valót a viselkedés-
kultúráról. A tapasztalatok nem 
– csak – a paksi strandra vonat-
koznak, így ha valaki magára is-
mer, az csupán a véletlen műve. 
Kezdem a medence őrzőivel, az 
úszómesterekkel, akik igen elté-
rő habitusúak. Előfordult, hogy 
míg délelőtt labdázhattunk a víz-
ben, műszakváltás után már nem 
tehettük meg, mert a délutános 
úszómester nem volt híve a szóra-
kozás ezen formájának. Kolléga-
nője – alig túl a tinikoron – úszó-
mesteri sípjának hangjával őrü-

letbe kergetett egy �úcsapatot. 
Folyamatos fütyülésével és fegyel-
mező mutogatásával elérte a ka-
maszoknál, hogy jógyerekekként 
ücsörögjenek az élménymeden-
cében. A kis hölgy láthatóan él-
vezte a magánszámát, bár miatta 
a medence csaknem teljesen ki-
ürült. 
„Szeretem” azt is, amikor a szü-
lők veszik kezükbe az irányítást. 
Az egyik apuka a gyermekpan-
csolóban egymást vízágyúzó – 
nem saját tulajdonú – gyerkő-
cökre szólt rá: ne egymást lőjék, 
hanem maguk előtt a vizet. Ab-
ban ugye semmi érdekes nincs 
két hétéves számára, viszont az 
apuka nem lesz vizes. 
Akad ellenpélda is, ami csep-
pet sem pozitív: cicababa-anyus 
ugyancsak a gyermekmeden-
cében lábát áztatva beszélgetett 
a barátnőjével, miközben öt év 

körüli kis�a terrorizálta a töb-
bieket: lenyomta őket a víz alá, 
rájuk ugrott, eléjük tolakodott a 
csúszdán. Tevékenységét kezdet-
ben rosszalló tekintetek, gyerek-
sírás, majd szülői beavatkozá-
sok követték, de cicababa-anyus 
mindezt észre sem vette, folytat-
ta a csevejt.
Ugyancsak a gyermekmeden-
ce hősei azok a szülők, akik be-
leülnek a bokáig-térdig érő víz-
be. Láttam egy felnőtt fér�t, aki 
gyermek nélkül feküdt a pancso-
lóban, úgy festett, mint egy part-
ra vetett bálna. Igaz, úszómester 
nem volt ennél a medencénél, 
csak egy tekintélyes felirat hívta 
fel a �gyelmet arra, hogy a szülők 
ne használják a pancsolót. Igaz, a 
felirat nem fütyül és nem kiabál. 
A kellemetlen tapasztalatokra a 
koronát egy nagypapa viselkedé-
se tette fel. Az egyik barlangfür-

dőben ücsörögtem a családdal, 
mellettünk csak ez a nagypa-
pa volt, hét év körüli Down-kó-
ros kisunokájával. A kis�ú a 
papa nyakába ugrált a vízben 
kialakított padról. Megállt ben-
nem az ütő, amikor a nagypa-
pa egyszer csak kihátrált a bar-
langfürdőből, percekig egyedül 
hagyva úszni nem tudó uno-
káját. Elindultam a kis�ú felé, 
aki kétségbeesetten állt a pa-
don a papáját keresve – aztán, 
mikor a közelébe értem, fog-
ta magát és a nyakamba ugrott. 
Mindketten megnyugodtunk. 
A tanulmány alakul. Ennek el-
lenére strandra járni jó ebben 
a forróságban. A sorból kiló-
gó emberek viselkedése pedig 
ugyan bosszantó, de legalább 
leckét ad a gyerekeknek arról, 
hogy mit és miért nem illik, sza-
bad.                                  Sólya Emma
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Közélet Mozaik

Török kori leletek is előkerültek az ásatáson
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

Melyik az a honlap, ahol a TelePaks televízió és 
Paksi Hírnök hírei találhatók? A megfejtése-
ket augusztus 17-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: Kosaras Gábor.
Gratulálunk!

Helyes megfejtésével  egy 
könyvcsomagot nyerhet a 
Telepaks Médiacentrum Non-
pro�t K�. felajánlásában.

Fotó: Babai István/archív

– Hordozható napóra és bronz-
gyűrű a török korból, renge-
teg kerámiatöredék többségé-
ben a 19. századból, valamint 
egy agyagból készített kályha-
dísz – sorolta az Attila utcai épít-
kezés területén tartott mentőása-
táson előkerült leleteket Szabó 
Antal. A Paksi Városi Múzeum 
régésze elmondta, hogy mivel 
az építési telek az óváros dur-

ván felét lefedő Paks 63 Erzsébet 
szálló néven bejelentett régésze-
ti lelőhely területén van, régé-
szeti meg�gyelést kellett biztosí-
tani a földmunkák idejére, hogy 
előbukkan-e valamilyen objek-
tum. – Mivel tudjuk, hogy a tö-
rök korban volt itt település, a 
múzeum kiállításán látható tö-
rök kori turbános sírkövek pe-
dig az Attila utca feletti területen 

kerültek elő, várható volt, hogy 
rejt valamit a föld, ami már kb. 
a harmadik földmarkolásnál be-
igazolódott – mondta a szakem-
ber. Nagyon sok gödröt találtak, 
amelyekben a 16-tól a 20. szá-
zadig volt leletanyag. Összetört 
edényekből rengeteg került elő, 
ahogy csontműhelyhulladékból 
is. A kerámiatöredékek majd-
nem hetven százaléka a 19. szá-
zadból való, kevesebb a török 
korból, és némi modern kori is 
van. Előkerült egy csontból ké-
szített kézi napóra és egy bronz-
gyűrű, vélhetően mindkettő tö-
rök kori, sok úgynevezett kály-
haszemet is találtak a 15. és 16. 
századból, valamint egy 6-7 cm 
átmérőjű kályhadíszt agyagból, 
amin rozettás díszítés van és vi-
rágsziromszerű a széle. Ez szár-
mazhat a középkorból, de akár a 
19. századból is, a kormeghatá-
rozás még visszavan. – Az a vé-
leményem, hogy eredetileg ezek 
a gödrök tárolóvermek voltak, 

és egy műhelykörzethez tartoz-
tak a török korban. A rákövet-
kező századok építkezései so-
rán az elbontott sittet ezekben 
a gödrökben egyengették el, 
ezért lehetett bennük ennyi kor-
ból és ilyen sok leletanyag. Mi-
vel a 19. századból van a leg-
nagyobb mennyiségű lelet, vél-
hetően akkor váltak az egykori 
tárolóvermek „szemetesgödör-
ré” – fejtegette Szabó Antal. Ki-
emelte, hogy ennek az ásatásnak 
az igazi jelentősége abban rej-
lik, hogy ha csak egy kis lépés-
sel is, de közelebb kerültek a tö-
rök kori település pontos helyé-
nek meghatározásához, ezzel a 
palánkváréhoz is, ugyanis a mű-
helykörzetek – mivel büdösek 
voltak – mindig a település szé-
lén helyezkedtek el. Az egykori 
településről csak ilyen ásatások 
alkalmával tudunk információ-
hoz jutni, tette még hozzá Sza-
bó Antal. 

-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula
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Sport

Lippai Zoltán az eXtremeMan

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

A hagyományos nagyatádi eXtremeMan 
versenyt július utolsó hétvégéjén rendez-
ték. A 3,8 km úszásból, 180 km kerékpá-
rozásból és 42,195 km futásból álló erő-
próba a XXVIII. triatlon országos baj-
nokság is volt egyben. A 60-64 évesek 
kategóriájában Lippai Zoltán az első 
helyet szerezte meg, a három számot 
12:08:28 óra alatt teljesítette.
   
– Hogyan készülsz erre az embert próbáló 
versenyre?
– Számomra ez az év fő versenye, 23. alka-
lommal vettem részt rajta, egyike vagyok 
azoknak, akik eddig a legtöbbször rajthoz 
álltak. Nagyjából tíz hónapig készülök rá, 
ez idő alatt hetente kétszer 2-2,5 kilométert 
úszok a tanuszodában, a Paks – Nagydorog 
– Tolna, vagy a Paks – Cece – Dunaföldvár 
– Bölcske – Madocsa útvonalon letekerek 
úgy 420 kilométert egy hónap alatt, vala-
mint hét közben alkalmanként 10-15, hét-
végén 20-30 kilométeres távokat futok az 
Ürgemezőn.
– Milyen volt az idei verseny? Mennyire volt 
zavaró tényező az időjárás?
– Amikor reggel elkezdtük az úszást a bá-
nyatóban, még esett az eső, a víz 24,1 Celsi-

us-fokos volt. Nem vagyok nagy úszó, a kö-
zépmezőny vége felé szoktam beérni. Mire 
elkezdődött a kerékpározás, elállt az eső, a 
futásra pedig kisütött a nap. A frissítőállo-
másokon vizet, vizes szivacsot, sőt jeget is 
adnak, nagyon jó a futók segítése. A men-
tő ilyen melegben néha azért fordul egy-
szer-kétszer: van, aki túltolja, nem méri fel, 
hogy mennyit bír.
– Ekkora terhelésnél óhatatlanul van egy 
holtpont, nálad ez mikor jelentkezik?
– Az úszásnál 2500 méter körül, a bringá-
nál 120-130 km megtétele után. A szint-
különbség az egész távon 600 méter körül 
van, ami nem vészes. Futásnál nem szokott 
holtpontom lenni, az a legjobb számom, 
eléggé jól bírom, habár úgy harminc, har-
minckét kilométer körül… Ez a hatodik 
körben van, ami felmegy 32 perc körü-
li időre, előtte 26, 28 perces köröket futot-
tam, ilyenkor kicsit lassítok. Nagyon sokan 
a futásnál adják fel, leállnak, csak sétálnak, 
ami után már nagyon nehéz újra elkezde-
ni futni.
– A Magyar Nemzeti Szívalapítvány táblá-
zata szerint egy korod béli aktív fér� napi 
kalóriaszükséglete 2600 kcal. Egy ilyen ver-
senyen mennyit égetsz el?

– Ez azért alkatfüggő, az órám szerint a ver-
seny végén 8600-9000 kalória elégetésénél já-
rok. Enni csak a kerékpározás közben lehet. 
Adnak gél állagú koncentrátumot, de nem 
igazán szeretem, mert nagyon édes. Inkább 
banánt, olívabogyót vagy kicsi paradicsomo-
kat szoktam enni. Futás alatt csak vizet iszok, 
utána lecsúszik egy sör, de enni csak 2-3 órá-
val később tudok. Este a verseny után már va-
csorázok, akkor van a buli, tűzijáték.
– A kalóriafelhasználáson kívül mit mutat 
még az órád?
– Biciklizés közben GPS-kapcsolatot ad, se-
bességet, útvonalat, sebességátlagot mér, 
futásnál beállítom, hogy lássam, hány per-
ces kilométereket megyek. Ez azért fontos, 
mert az elején hajlamos vagyok nagyon ne-
kiindulni. Pulzust és kalóriát mérek még 
vele, lépést nem számolok.
– Milyen a hangulata az eXtremeMan ver-
senynek? 
– Több mint hatszáz résztvevő volt idén, 
amatőrök és pro�k egyaránt. Nagyon érde-
kes, hogy amikor az úszásnál nekiindulnak 
a víznek az emberek – főleg akik először 
csinálják –, mintha mindenki ellenfél len-
ne, aztán ahogy telik az idő és fogynak a ki-
lométerek, elkezdenek segíteni egymásnak. 
A kerékpározásnál, futásnál már megkér-
dezik a másikat, hogy nincs-e valami prob-
léma, ha úgy látják, nincs jól. Már nem el-
lenfélnek tekintik egymást. A befutás előtt 
mindenkinek adnak egy úgynevezett szere-
tetrózsát, amivel kifejezhetik a versenyzők 
a hálájukat annak, aki támogatta őket az 
egész éves felkészülésük során. Nagyon sok 
�atal indul a versenyen, és ha teljesítette, 
utána már nem az a lényeg, hogy elmond-
hassa, ott volt, hanem az, hogy megcsinálta. 
Nagyon jó érzés. Örülök, hogy idén rajtam 
kívül még három paksi versenyző rajthoz 
állt, Túri Tünde, a �a, Túri Márton és Kohl 
József. Mind a hárman teljesítették a távot.
– Milyen versenyek vannak még az idén?
– Augusztus végén a Balaton-felvidéken 
lesz egy 50 km-es futóverseny, azt még leve-
zetésképpen megcsinálom. Utána elkezdem 
az alapozást a következő esztendőre.

Kovács József

Fotó: magánarchívum
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Pécsiek győztek a Tűzkakas bajnokságon
A Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport- 
és Hagyományőrző Egyesület, a 
Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság és az Országos 
Katasztrófavédelmi Sportegye-
sület huszobnharmadik alka-
lommal rendezte meg a Tűzka-
kas Országos Tűzoltó Strandfoci 
Bajnokságot. Forró homok, hűs 
habok és jéghideg sör várta a 
húsz nevező csapatot, a baráto-
kat és a hozzátartozókat a paksi 
ürgemezei strandon. Az ország 
minden szegletéből érkeztek a 
lánglovagok, köztük a Jászberé-
nyi Öreg� úk azzal a nem titkolt 
céllal, hogy megvédjék tavalyi 
elsőségüket és ismét hazavigyék 
a díszes serleget. Ehhez termé-
szetesen a többi csapatnak, így a 
házigazda paksiaknak, valamint 
a szekszárdiaknak is asszisztál-
niuk kellett volna. Nem tették, 
de haladjunk időrendben. Az 
első játéknapon az ünnepélyes 
megnyitót követően – ahol dr. 

Balázs Gábor tűzoltó ezredes, a 
Tolna Megyei Katasztrófavédel-
mi Igazgatóság igazgatója kö-
szöntötte a résztvevőket – négy 
ötös csoportban kezdődtek meg 
a körmérkőzések a két kiváló-
an előkészített pályán. A más-
napi egyenes kieséses szakasz-
ba a csoportok első négy he-
lyezettje kvali� kálta magát, így 
még tizenhat csapat remény-

kedhetett a döntős szereplésben, 
köztük a tavalyi bajnok Jászbe-
rény, azonban a paksi tűzoltók 
egy igen színvonalas mérkőzé-
sen elütötték őket a címvédés le-
hetőségétől. A Szekszárd is vet-
te az akadályt, így mindkét csa-
pat bejutott a negyeddöntőbe, 
ahol a megyeszékhely játéko-
sai sima 6-2-es vereséget szen-
vedtek a Kiskunhalastól. Sajnos 

a paksiaknak is megálljt paran-
csolt a végül harmadik helyezett 
ózdi csapat, igaz, itt csak egy gól 
született, fájdalom, hogy azt a 
vendégek szerezték. A 23. Tűz-
kakas vándorkupa végül Pécsre 
került, miután a döntőben a ba-
ranyaiak 2-0-ra legyőzték a kis-
kunhalasi lánglovagokat (ők ta-
valy is a dobogó második helyén 
végeztek – a szerk.). Az Ózd a 
bronzmeccsen ismét csak egy-
szer talált be, ezúttal a Miskolc 
kapujába, de ez is elég volt a har-
madik helyhez. A torna gólkirá-
lya 14 találattal a miskolci Szívós 
Gyula lett, a torna legjobb kapu-
sának az ózdi Csák Lászlót, míg 
az országos strandfocibajnokság 
legjobb játékosának a kiskunha-
lasi Kovács Mátét választották. 
A legkevesebb szabálytalanságot 
elkövető Védesz K� . Dunaferr 
Létesítményi Tűzoltóság csapa-
ta vihette haza a fair play díjat. 

-titti-

Fotó: Molnár Gyula
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Pupp Réka pontszerző helyen végzett a 
Zágrábban rendezett Grand Prix-n

T E M 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, 
Noszkóné Sz.Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

Sport

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

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” (Szenthá-
romság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса: 
Аранка Вагнер (Wágner Aranka), 
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)

A zágrábi judo Grand Prix-n Pupp Réka, 
az ASE versenyzője a hetedik helyet sze-
rezte meg az 52 kg-os súlycsoportban. 
Jól indult a viadal, a második forduló-
ban Réka aranypontos küzdelemben, 
vazarival győzte le a kétszeres Európa-
bajnok, kétszeres világbajnoki ezüstér-
mes román Andreea Chitut. A folytatás 
már nem sikerült, a negyeddöntőben a 
belga Charline Van Snick-kel szemben 
Réka alulmaradt, majd a vigaszágon az 
izraeli Betina Temelkovától kapott ki.  
                                               
– Elégedett vagy a szerepléssel? Mennyire volt 
erős a mezőny, milyen volt maga a verseny?
– Nem mondanám, hogy elégedett va-
gyok, azt hiszem, ennél sokkal több van 
bennem. Egy elég nehéz meccs megoldása 
után nagyon elrontottam a nyolc közötti 
mérkőzést a belga ellen. Ez egy kicsit meg-
fogott, nem tudtam magam annyira túl-
tenni a vereségen, hogy a visszameccsre 

száz százalékosan álljak fel. Fogható lett 
volna az izraeli lány. Bár nem volt ott min-
denki, így is viszonylag erős volt a me-
zőny.

– Nagy mezőny lesz a Budapest GP-n. Kü-
lönösen kiemelt verseny lesz ez számodra, 
vagy csak egy állomás az éves programban?
– Igen, nagyon jó mezőny gyűlt ösz-
sze a GP-re. Nem tekintek erre a verseny-
re máshogyan, mint mondjuk a zágrá-
bi Grand Prix-re. Ez is egy állomás, csak 
most itthon leszünk, nekünk szurkol min-
denki, ez biztos pozitívan hat majd, plusz 
energiát ad. 
– Visszatérve a kvali� kációra, jelenleg há-
nyadik vagy a világranglistán és az olim-
piain, milyen hellyel lennél elégedett a vé-
gén? 
– Jelenleg tizennegyedik vagyok a világ-
ranglistán. Most még a kijutásra kon-
centrálok, először azt kell megoldani. 
Nem mondom, hogy nincsenek álma-
im az olimpiával kapcsolatban, és persze 
enélkül nem is menne a dolog, de még na-
gyon korai beszélni róla. Majd, ha köze-
lebb érünk.                                           -joko-

Fotó: Babai István/archív
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KÉZBESÍTŐ
munkakörbe

munkatársakat keres

Amit kínálunk:
• biztos munkahely 
• teljesítményarányos jutalék
• fejlődési és előrelépési lehetőség
• Cafeteria rendszer
• utazási költségtérítés

Feltétel:
• 8 általános iskolai végzettség
• megbízhatóság 
• bejegyzésmentes erkölcsi bizonyítvány

Az állás betölthető azonnal!
Amennyiben Ön legális, bejelentett munkahelyet keres, 
szívesen csatlakozna egy lendületes csapathoz, kérjük küldje el 
önéletrajzát az alábbi címek egyikére:

Email: Gyoerke.Mariann@posta.hu
Postacím: Magyar Posta Zrt. Paks 1 posta, 
7030 Paks, Dózsa Gy. u. 30-32. (telefon: 30-771-5920)

TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


