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Városi megemlékezéssel és en-
nek részeként kenyérszentelés-
sel kezdődött az augusztus 20-i 
rendezvénysorozat Pakson. Ezt 
követően az ASE sportcsarnok 
melletti területre várták a lako-
sokat színpadi műsorral, csa-
ládi és gyermekprogramokkal, 
valamint tűzijátékkal. 

– Szent István királyt ünnepel-
jük, aki nem csak államot alapí-
tott, országot épített, de kitartá-
sával, hitével, emberi nagyságával 
több mint ezer éve kijelölte utun-
kat, jövőnket, integrációnkat, fej-
lődésünk szellemi, lelki útját – 
nyitotta ünnepi beszédét Szabó 
Péter polgármester augusztus 20-
án. Azt fejtegette, mit ad mai éle-
tünkhöz Szent István király műve 
és személye, mit tanulhatunk tőle, 
mit üzen öröksége a paksiaknak 
életünkről, jövőnkről, közös sor-
sunkról.
– Szent István király ma is er-
kölcsi mérce, hiszen miközben 
kemény kézzel és mai értékren-
dünkbe már nem mindenben 
illő eszközökkel vezette országát, 
mégis megmaradt a bölcsesség, 
mértékletesség, a hit és az em-
berszeretet útján – mondta a pol-
gármester, kiemelve, hogy tisz-
telte az embert, a magyart és az 
idegent is. Tudta, hogy a magyar 

embereknek azzal adja a legtöb-
bet, ha taníttatja őket, megszer-
vezi a közéletet, megerősíti gaz-
daságilag az ország lakóinak 
mindennapi életét. Többet látott 
az idetelepülő emberekben pusz-
ta munkaerőnél, a demográ�-
ai krízis megoldásánál, gazdasá-
gi eszköznél, amit mai európai 
vezetőink is megszívlelhetnének 
tőle. Tudta, hogy Isten gyerme-
keként minden ember egyenlő, 
hogy az ideérkező idegenek gaz-
dagítják országunkat, de csak ak-
kor, ha van közös nevező, azonos 
lelki-szellemi értékrend, amire 
nem pusztán gazdasági, hanem 
közös emberi értékeket is lehet 
építeni. 
Szabó Péter hangsúlyozta, hogy 
Szent István a jövő embere is 
volt. Mivel ismerte és értette em-
beri létünk legfontosabb értékeit 
és irányait, képes volt az ország 
számára biztos jövőt és határo-
zott utat kijelölni. Egy remény-
vesztett népből büszke nemzetet 
formált, így sokak számára való-
di erőforrássá vált, és még nap-
jainkban is bátran tekinthetünk 
ekként rá. 
A közelgő atomerőmű-építés 
kapcsán a polgármester hang-
súlyozta, hogy nekünk most 
közösen egy olyan várost kell 
megszerveznünk, ahol a lakos-

ságszám közel 50 százalékkal 
megnövekszik, ahol új óvodák-
nak, megújuló iskoláknak, új 
egészségügyi, szociális, kultu-
rális és sportlétesítményeknek, 
a város mindennapi életét segí-
tő új közlekedési útvonalaknak, 
elektromosságra épülő tömeg-
közlekedésnek kell néhány éven 
belül működnie.
Elmondta, hogy több nagy be-
ruházás van az előkészítés fázi-
sában, melyek reményeik sze-
rint a következő hónapokban 
már látható módon mutatják a 
város fejlődésének irányát, jövő-
képét. Kiemelte, hogy ennek a 
munkának szerves részeként te-
kint a lakosság bevonására, gon-
dolatainak, véleményének meg-
hallgatására is.
Arról is beszélt, hogy nem a vá-
ros gazdasági kényszere, nehéz 
politikai vagy egyéb krízise hoz-
za a változás kényszerét, hanem 
az az akarat, mely a nemzet jö-
vőjéért, országunk következő 50 
évének energiabiztonságáért ró 
ránk felelősséggel teljes felada-
tokat, feszült emberi helyzeteket, 
kér tőlünk bölcsességet és áldo-
zatot. Kiemelte, hogy változni 
mindig nehéz, egy ilyen helyzet-
ben pedig még inkább, de erő-
síthet mindannyiunkat, hogy 
mindezt gyermekeinkért tesz-

szük: amit ma nagylelkűen fel-
áldozunk a magunk akaratából, 
kényelméből a jövőért, azt uno-
káink kapják vissza jólétben, fej-
lődésben, anyagi biztonságban 
és egyéb, a város által nyújtott 
lehetőségekben. – Nagy és fele-
lősségteljes feladat ez, mely ré-
szünkről hitet, bátorságot, böl-
csességet, kitartást, elszánt aka-
ratot, alázatot, együttműködést, 
felelősséget és kölcsönös tisztele-
tet követel. Mindazt, amit Szent 
Istvántól tanulhatunk – húzta 
alá zárógondolataiban a polgár-
mester. Klenk Réka népzenész 
működött közre a városi ünnep-
ségen, amelynek idén is része 
volt az új kenyér megszentelése 
és szétosztása.
A program az ASE sportcsarnok 
melletti területen folytatódott 
délután. A szervezők készül-
tek családi és gyermekprogra-
mokkal, többek között kézmű-
ves utcával, mesebirodalommal, 
hétpróbás játékkal, népi játszó-
térrel, állatsimogatóval, könyv-
tár-térrel és vásártérrel. Fellépett 
Charlie, Tolvai Renáta, a Shisha 
Cafe, a PistiEst, valamint a kéz-
divásárhelyi Exit Rock Band ze-
nekar. A hagyománynak meg-
felelően az ünnepi tűzijátékot a 
Tűzvirág Táncegyüttes műsora 
előzte meg.                Kohl Gyöngyi

 Közélet

Szabó Péter: Mit üzen ma 
nekünk Szent István öröksége?
Fotók: Babai István
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Megújult tér és járdaszakasz a főutcán
Elkészült, és átadták a forgalomnak a Dózsa 
György úton a megújult járdát és zöldfelü-
letet az Energetikai Szakgimnázium és Kol-
légium (ESZI) főiskolai épületétől a körfor-
góig tartó szakaszon. A bruttó nyolcvanmil-
lió forint értékű beruházás során megújult a 
csapadékvízelvezető-rendszer és a burkolat 
alatt lévő ivóvízvezetékek, a járda aszfalt he-
lyett térburkolatot kapott, átépítették a közvi-
lágítást, Klézl Terézia főkertész tervei alapján 
megújult és nagyobb lett a zöldfelület, vala-
mint trópusi keményfa burkolatú pihenőhe-
lyeket alakítottak ki az ESZI előtti téren. A 
munkálatokkal a kivitelezés augusztus 22-i 
határideje előtt elkészült a DC Dunakom Zrt. 
– Iskolaidő alatt ez egy nagyon forgalmas te-
rület, hiszen három intézmény diákjai közle-
kednek rajta. A szeptemberi tanévkezdéskor 
már komfortos, szép környezetben tehetik – 
nyilatkozta Szabó Péter. Paks polgármestere 
azt mondta, hogy a Dózsa György úti járda-
korszerűsítés újabb üteme után hamarosan a 
paksi főutca egy másik részén is dolgozhat-
nak a szakemberek: a Deák Ferenc utcai sza-
kasz korszerűsítésére idén elkészülhetnek a 
tervek. A városvezető arról is tájékoztatott, 
hogy addig is folytatódik az útfelújítási prog-
ram, hiszen szeptember elején elindul a Ká-
polna utca Zsíros köz és Pál utca közötti, a 
Zsíros köz Rákóczi és Kápolna utcák közöt-

ti szakaszának valamint a Zrínyi utca burko-
latának korszerűsítése, a mintegy 75 millió  
forint értékű beruházásra pályázati forrást 
igényelt az önkormányzat a helyi önkor-
mányzatokért felelős miniszter pályázatán. 
Októberben újabb utcák aszfaltozásához lát-
nak hozzá, a közbeszerzési eljárást a kivitelező 
kiválasztására a napokban írják ki. Az Árnyas 
és a Bajcsy-Zsilinszky utcák teljes hosszának, 
valamint az Alkotók, az Alkotmány, a Nyárfa 

és a Bocskai utcák egy részének korszerűsíté-
se, valamint a Táncsics köz burkolatfelújítása 
valósul meg ebben a második ütemben – tá-
jékoztatott Szabó Péter polgármester, aki azt 
is elmondta, hogy hamarosan megjelenik a 
közbeszerzési kiírás az Anna utca teljes körű 
felújítására. Várhatóan októberben megtör-
ténik a szerződéskötés a kivitelezővel, és el-
kezdődhet a rekonstrukció az utca alsó sza-
kaszán – tette hozzá.                                    -dsz-

Fotó: Molnár Gyula

A szénnel, fával, olajjal fűtőknek is jár 
a téli rezsicsökkentés
Mint ismeretes, az év elején 12 ezer forint 
egyszeri támogatást kaptak azok a háztar-
tások, ahol vezetékes gázzal vagy távfűtés-
sel fűtenek. Sokan kérdezték, hogy mi a 
helyzet azokkal, akik más módon fűtenek, 
mikor, hogyan kapcsolódhatnak be a prog-
ramba. Kormánydöntés alapján most azok 
a háztartások is megkapják az egyszeri, ter-
mészetbeni támogatást, amelyek a korábbi 
rezsicsökkentésben nem részesültek, gáz- 
vagy távhőszolgáltatási szerződéssel nem 
rendelkeznek, fával, szénnel, brikettel, pa-
lackos gázzal, tartályos gázzal vagy fűtő-
olajjal fűtenek. A megvalósítással a helyi 
önkormányzatokat bízták meg – tájékozta-
tott Péterné Iker Ivett.
A Paksi Polgármesteri Hivatal humán osz-
tályának vezetője azt is elmondta, hogy a 
támogatási igényt az osztály szociális cso-
portjához kell benyújtani az erre szolgá-

ló formanyomtatványon 2018. szeptem-
ber 1. és 2018. október 15. között. A ha-
táridő elmulasztása jogvesztő hatályú. A 
formanyomtatvány átvehető a Paksi Pol-
gármesteri Hivatal információs pultjánál, 

a humán osztály szociális csoportjánál, il-
letve letölthető a város honlapjáról a www.
paks.hu-ról is. Az Országos Katasztrófavé-
delmi Főigazgatóság (OKF) ellenőrzi, hogy 
a bejelentő háztartása nem részesült-e ko-
rábban téli rezsicsökkentésben. Ha az OKF 
vizsgálata alapján valószínűsíthető, hogy 
az igénybejelentő rosszhiszeműen járt el, 
az önkormányzatnak szabálysértési, illet-
ve minősítő körülmény fennállása esetén 
büntetőeljárást kell kezdeményeznie.
Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíte-
ni kell az igényelt fűtőanyag fajtáját, ez ké-
sőbb nem módosítható. A jogosultak hi-
vatalos igazolást fognak kapni az önkor-
mányzattól, azzal mehetnek majd átvenni 
a tüzelőanyagot ahhoz a szolgáltatóhoz, 
akivel az önkormányzat közbeszerzés után 
szerződést köt.

Kohl Gy.

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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 Közélet

Az elektronikus ügyintézés és 
a bizalmi szolgáltatások általá-
nos szabályairól szóló 2015. évi 
CCXXII. törvény, azaz az e-ügy-
intézési törvény rendelkezése 
szerint 2018. január 1-től a he-
lyi önkormányzatok is kötele-
sek az elektronikus ügyintézés 
lehetőségét biztosítani ügyfe-
leik, partnereik számára, ami-
nek a paksi önkormányzat ele-
get tesz. Az e-ügyintézés felüle-
te a www.paks.hu honlapon, a 
Hivatal menüpont alatt érhető 
el – tájékoztatott Feilné Szom-
bat Csilla. Az igazgatási csoport 
vezetője azt is elmondta, hogy a 
jogszabály az elektronikus ügy-
intézésre kötelezett ügyfelek kö-
rét is meghatározza, többek kö-
zött idetartozik az összes gaz-
dálkodó szervezet, azaz a bt.-k, 
kkt.-k, k�.-k, nyrt.-k és zrt.-k, 
az egyéni cégek, alapítványok, 
egyesületek stb., amelyek 2018. 
január 1-től cégkapu nyitására 
és ezen keresztüli ügyintézésre 
kötelezettek. Az egyéni vállalko-
zók ügyfélkapun keresztül köte-
lesek elektronikusan intézni hi-
vatalos ügyeiket. A kötelezetti 
körbe tartozók közül, amennyi-
ben van olyan, aki nem jelentke-
zett be, az rövid időn belül tegye 
meg. Az ügyfelek harmadik köre 

a magánszemélyek, akik számá-
ra választható lehetőség az ügy-
félkapu segítségével igénybe ve-
hető elektronikus ügyintézés, a 
választásuk hivatalos formája a 
Rendelkezési Nyilvántartás fe-
lületen (https://rendelkezes.gov.
hu/rny-public/) tett nyilatko-
zat. A hivatal kérése, hogy tech-
nikai okok miatt az idei évben, 
amennyiben a felületen nyilat-
koznak az elektronikus ügyinté-
zésről, szíveskedjenek a hivatal 
adott csoportját tájékoztatni er-
ről, 2019. január 1-től erre a be-
jelentésre már nem lesz szükség. 
Itt hívják fel a cégek, egyéni vál-
lalkozók �gyelmét, hogy az adó-
csoport közel kétezer cégnek és 
egyéni vállalkozónak kiküldte a 
cégkapun keresztül az egyenleg-
értesítőket. Venczel Lászlóné, az 
adócsoport megbízott vezetője 
elmondta, hogy több visszajel-
zés volt, miszerint a dokumen-
tum megérkezéséről megkapták 
az SMS értesítést, de nem talál-
ják a dokumentumot, ha ilyen 
probléma merül fel, keressék az 
adócsoport munkatársait a pol-
gármesteri hivatalban, és segíte-
nek. 2019. január 1-től további 
változások várhatók, melyekről 
tájékoztatást fognak adni.   

-kgy-

Indítványt fogal-
maztak meg a Ma-
lomhegyen élők
Lakossági indítvány összeállítá-
sáról döntöttek lakógyűlésen a 
Malomhegy lakóövezeti fejlesz-
tése kapcsán az ott élők. A do-
kumentumban, melyet 58-an 
támogattak aláírásukkal, a terü-
letre vonatkozó helyi építési sza-
bályzatmódosítás okán felme-
rült véleményüket, igényeiket, 
kérdéseiket fogalmazták meg. 
A beadványban többek között 
arra várnak választ Szabó Péter 
polgármestertől és a képviselő-
testülettől, hogy mi indokolja a 
Malomhegy teljes területének 
kiemeltté nyilvánítását, miért 
kell a fejlesztésre szánt lakóterü-
letet a tehermentesítő úttal egy 
területként értelmezni, valamint 
hogy a tervezett utat és közmű-
veket ki építi meg.
Dávid Ildikó, az Öreghegy utca 
egyik lakója azt mondta az in-
dítvány átadásakor, fontosnak 
tartják hangsúlyozni, hogy nem 
a városfejlesztés ellen vannak a 
Malomhegyen élők, hanem sze-
retnének pontos képet kapni ar-
ról, hogy milyen fejlesztési elkép-
zelések vannak a területen, hi-
szen nem mindegy, hogy hány 
fővel bővülne ez a városrész. Azt 
is kiemelte, hogy közös gondol-
kodásra és együttműködésre tö-
rekednek az önkormányzattal. 

A lakossági indítvány leszögezi, 
hogy nem a fejlődés ellen emel-
nek szót, csupán partnerként 
hívják az önkormányzatot arra, 
hogy az itt élő lakosokkal közö-
sen keressék meg azokat a meg-
oldásokat, amelyek a lakóöve-
zet kibővítése mellett nem ront-
ják a kialakult komfortérzetet, és 
tudatosan védik azokat a feltéte-
leket, amelyek elsősorban az itt 
élők igényeinek biztosítanak har-
monikus építési és lakhatási lehe-
tőségeket.
Szabó Péter polgármester és 
Girst Ádám, a körzet képvise-
lője a lakógyűlést megelőző na-
pon sajtótájékoztatót tartott a 
témával kapcsolatban, ahol el-
hangzott, hogy egy 2018. feb-
ruári kormányelőterjesztés ter-
vezetének értelmében nyilvání-
totta kiemelt fejlesztési területté 
a Malomhegy egy részét az ön-
kormányzat. Szabó Péter polgár-
mester hangsúlyozta, a városve-
zetés nem támogatja társashá-
zak építését a Malomhegyen, és 
a területen csak akkor kerülhet 
sor telekkialakításra, ha az elke-
rülő út elkészült. A lakossági in-
dítványban szereplő kérdésekre 
napokon belüli írásbeli választ 
ígért a polgármester.                        

-dsz-
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Paks II. garantálja a környezet tisztaságát

Új vezérigazgató az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. élén
Az atomerőmű munkavállalói fórumán 
Bártfai-Mager Andrea és Süli János mi-
niszterek hangsúlyozták az együttműkö-
dés és az atomenergia hazai alkalmazá-
sának fontosságát. A nemzeti vagyon ke-
zeléséért felelős tárca nélküli miniszter a 
fórumon megköszönte Hamvas István ve-
zérigazgatóként végzett munkáját, és be-
mutatta a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. új 
vezetőjét, Pekárik Gézát.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Bártfai-
Mager Andrea és Süli János tárca nélkü-
li miniszterek részvételével tartott munka-
vállalói fórumot 2018. augusztus 15-én Pak-
son. Az eseményen felszólalt Kóbor György, 
az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója, Ham-
vas István, a Paksi Atomerőmű leköszönő 
vezérigazgatója és Pekárik Géza, a társaság 
új vezérigazgatója is. 
– Megnyugtatónak tartom, hogy óriási ta-
pasztalattal rendelkező, elkötelezett szak-
emberek gondoskodnak arról, hogy ebben a 
hőségben is mindig, mindenhol legyen ele-
gendő áram. A Paksi Atomerőmű az MVM 
Csoport zászlóshajója és legjelentősebb va-
gyonelemeinek egyike, amelynek értékét – a 
technológia és a megtermelt áram mellett – 
az itt dolgozók tapasztalata és elkötelezett-
sége adja. Az állami tulajdonú vállalatoktól 
minden időben elvárjuk, hogy tevékenysé-
gük során a jó gazda gondosságával bánja-
nak azokkal a javakkal, amelyek forintban 
sokszor nem mérhetők, de mindannyiunk 
számára fontosak. Köszönöm Hamvas Ist-
ván eddig végzett munkáját, amelynek szak-
maisága példa lehet az új generációk számá-
ra – mondta Bártfai-Mager Andrea, a nem-
zeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli 
miniszter.
Süli János beszédében a közös munka és 
az atomenergia fontosságát hangsúlyozta. 
– A Paksi Atomerőmű az elmúlt évtizedek-

ben bizonyította, hogy kiemelt szerepe van 
a hazai áramtermelésben. Olcsó villamos 
energiát állít elő klímabarát módon, bizton-
ságos üzemelés mellett. A Paksi Atomerő-
mű által elért eredmények ismeretében vi-
tathatatlan, hogy hazánknak hosszú távon 
szüksége van atomerőműre. Ez a jogalapja 
az üzemidő-hosszabbításnak, és ezért épül 
a Paks II. projekt keretében két új blokk – 
emelte ki a Paksi Atomerőmű két új blokk-
jának tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter. 
Kóbor György, az MVM Magyar Villamos 
Művek Zrt. közelmúltban kinevezett elnök-
vezérigazgatója tájékoztatójában kiemelte 
a nemzeti energetikai vállalatcsoport ellá-
tásbiztonság fenntartása iránti elkötelezett-
ségét. Azt mondta, hogy az MVM Csoport 
számára kiemelt jelentőségű Magyarország 
ellátásbiztonsága, amely nukleáris kapacitá-
sok nélkül nem biztosítható. A Paksi Atom-
erőmű megbízható termelésén, illetve az 
egyre bővülő megújuló portfóliónkon ke-
resztül társaságcsoportunk garantálni tudja 

a hazai villamosenergia-ellátás hosszú távú 
biztosítását.
Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. augusztus 15-i hatállyal kinevezett ve-
zérigazgatója beszédében utalt az atomerő-
művek légkörvédelemben játszott szerepére 
is. – Ahogyan eddig, úgy ezután is a bizton-
ságot mindig szem előtt tartó, hosszú távon 
eredményes és versenyképes gazdálkodás 
mellett megvalósuló megbízható, olcsó és 
környezettudatos villamosenergia-termelést 
tekintjük a legfontosabb feladatunknak. Jö-
vőképünk nem csupán az engedélyezett 20 
éves üzemidő-hosszabbításra vonatkozik, 
hanem unokáink és az ő unokáik életére is, 
amihez szintén nélkülözhetetlen lesz az ol-
csó áram és a tiszta levegő – mondta az új 
vezérigazgató. 
– Örülök, hogy Pekárik Géza személyé-
ben olyan hiteles szakember került a társa-
ság élére, akinek több mint három évtizedes 
atomerőműves múltja igazolja: az itt dolgo-
zók számára a nukleáris felelősség nem csak 
egy szólam, hanem mindennapi munkájuk 
szerves része – nyilatkozta Hamvas István,  
a leköszönő vezérigazgató.
Pekárik Géza (erőgépész üzemmérnök, re-
aktortechnikai szakmérnök) 1987 óta dol-
gozik a Paksi Atomerőműben. Az elmúlt 
három évtizedben széles körű nukleáris ta-
pasztalatra tett szert: a létesítmény vala-
mennyi műszaki területén dolgozott, több-
féle beosztásban. 2005-től az atomerőmű 
műszaki igazgatója, 2017-től műszaki vezér-
igazgató-helyettese. Munkájáért 2011-ben 
megkapta a Magyar Ezüst Érdemkeresztet. 
A nyugállományba vonuló korábbi vezér-
igazgató, Hamvas István (okleveles �zikus) 
több mint 40 éven át dolgozott az atomerő-
műben, a vezérigazgatói feladatokat 2010 
óta látta el. Munkáját több más kitüntetés 
mellett Köztársasági Arany Érdemkereszttel 
is elismerték.    (forrás: www.atomeromu.hu)

– Paks II. garantálja a környezet tisztasá-
gát, káros kibocsátásra semmilyen esetben 
sem kerülhet sor – jelentette ki Süli János, 
a beruházásért felelős tárca nélküli minisz-
ter a 25. alkalommal megrendezett Szentlő-
rinci Gazdanapok mezőgazdasági szakvá-
sár megnyitóján. Az új atomerőművi blok-

kok szükségességét indokolva Süli János azt 
hangsúlyozta, hogy energetika nélkül nincs 
mezőgazdaság, öntözés, olcsó energia nél-
kül nincs tartósítóipar, és nem lehet hűtő-
házakat működtetni. Feldman Zsolt, az Ag-
rárminisztérium mezőgazdaságért felelős 
államtitkára azt mondta: a kormány kemé-

nyen küzd, hogy a magyar agrártermelők 
megőrizzék szerepüket a biztonságos és mi-
nőségi európai élelmiszer-előállításban, a 
támogatási környezet pedig olyan legyen, 
amely ösztönzi és nem eltántorítja a szek-
torban dolgozókat – írta az MTI. 

-kgy-

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

Atomerőmű  Paksi Hírnök, 2018. augusztus 24. n 5



A paksi gyárakról
Városi olvasmányok

Mozaik

Fotó: magánarchívumPaks, Újváros. Meleg nyári nap a '70-es évek 
végén vagy a '80-as évek elején. A zöldbor-
sót kinyűttük már, szépen fejlődik a zöld-
bab, a tök, a fűszerpaprika. A kevés szőlő 
rendben, a kert hátsó részében cukorrépák. 
Reggelente a hűvösben kapálunk a kiskert-
ben, akkor rendezzük el a csirkéket, kacsá-
kat is: a betonból kialakított kacsaúsztatót 
tisztára söpröm, friss vizet viszek bele, aztán 
répát reszelek, zöldet vágok a kacsáknak, vi-
zes darába keverem. A diófa még �atal, ár-
nyékot nem ad, de szeretem – édesapám ül-
tette. A délelőtt gyorsan telik, hárman ebé-
delünk a testvéremmel és az édesanyámmal, 
aki szól, hogy indulhatok – nemsokára du-
dál a gyár.
Sokan voltunk gyerekek, akik elsétáltunk a 
szüleink elé a paksi konzervgyárhoz a dél-
előtti műszak végén. Egy fagyi a szemközti 
kocsmából, aztán mentünk hazafelé – a fér-
�aknál csatos táska, esetleg a gyerekek ál-
tal levetett régi iskolatáska volt. Dohányoz-
tak: ki Románcot, ki Fecskét szívott. A kon-
zervgyár körüli illat egyedi volt és minden 
más szagtól megkülönböztethető – különö-
sen nyáron, paradicsomszezonban. Dudált 
a gyár munkakezdéskor, délben és kettő-
kor, és akkor, ha tűz ütött ki a településen – 
én így emlékszem. Volt aztán túlóra, ha jó 
volt a termés, termeltek a gépek, az embe-
rek a dobozüzem, a címkeszoba, a kisrak-
tár, a befőtt konyha, az ebédlő, a könyvtár 
Valentini nénivel, felejthetetlen. S ha már 
– paradicsomszezonban – a konzervgyár-
ról elmélkedem, érdemes felidézni a többi 
egykori paksi gyárat is.
„A kisváros XX. századi dunai látképéhez 
hozzátartozott a település északi és déli ha-
tárán magasodó, azt mintegy keretbe fog-
laló két gyárkémény látványa, amint lakói-
nak mindennapi életéhez a konzervgyár s a 
téglagyár működése. Ámbár, ha tősgyöke-
res, idős paksiakat kérdeznénk a település 
hajdani gyáráról, a Schmalczék tutyigyárát 
még biztosan említenék, a tájékozottabbak 
talán a Vörösmarty utcai ecetgyárat is hoz-
zátennék, annak ellenére, hogy az utóbbiak 
1-2 munkással működő családi vállalkozá-
sok voltak.
»Gyár az, aminek kéménye van« – jelentet-
te ki egy hajdani paksi gyártulajdonos, hát 
kéménye az atomerőmű felépüléséig csak 
a község északi részén az 1895 óta műkö-
dő téglagyárnak és a déli részén, az Újváros-

ban a konzervgyár elődjeként 1932-ben ala-
pított Krausz–Moskovits Egyesület Ipartele-
pek Rt.-nek volt, bizonyítva az ipari üzemek 
jelenlétét az alapvetően mezőgazdaságból és 
kereskedelemből élő lakosság életében.
A XIX. század második felétől kezdve kisebb-
nagyobb téglavető manufaktúrák már mű-
ködtek a település déli részén, az ún. kubik-
gödrök is ennek köszönhették létüket. Ismert 
a paksi Bun család vállalkozásaként 1870-
ben alapított Újvárosi Téglagyár és Fatelep 
működése is, ami azonban a századforduló-
ra már meg is szűnt. Képekkel (és gazdasá-
gi adatokkal) erről nem is, csak a Sánc-hegy 
tövében, a különleges geológiai képződ-
ményként számon tartott paksi löszfal aljá-
ban felépített Gedeon és Kont Paksi Gőz-
téglagyárról rendelkezünk, ami több mint 
egy évszázados működés után napjaink- 
ra már bezárt. Pedig 1908-tól ipari vágány 
kötötte össze a paksi vasútállomással, és a du-
nai sarkantyúk megépítéséig (amik aztán tel-
jesen eliszaposították a folyó medrét) kikötő-
vel is rendelkezett, s nem utolsósorban még a 
működése utolsó évtizedében is negyven al-
kalmazott munkahelyét biztosította[…]

A konzervgyár szinte feleannyi ideig mű-
ködött, mint a téglagyár, de szerepe, külö-
nösen a második világháború után, az ötve-
nes évektől kezdve meghatározó lett a köz-
ség életében. Pakson ritka volt az a család, 
amelynek legalább egy tagja nem ott dol-
gozott, és évtizedeken keresztül igazítot-
ta életét, időbeosztását a műszakváltások-
kor felharsanó dudaszóhoz. A gyár szerepe 
a község társadalmi életében a mai atomerő-
műéhez volt hasonló, mindig nagyvonalúan 
támogatta a lakosság kulturális és sporttevé-
kenységét. Az egykor virágzó üzem, amely 
fénykorában, a hetvenes-nyolcvanas évek-
ben több ezer dolgozónak adott munkát, és 
a nyári szezonban, a környék falvaiban is fel-
dolgozó telephelyeket működtetett, már év-
tizedek óta megszűnt, felszámolták. A rend-
szerváltozást követően keleti piacainak el-
vesztését nem tudta pótolni, s néhány évi 
keserves próbálkozás után csődbe ment.
Furcsa, de kedves játéka a sorsnak, hogy 
napjainkban is gyárkémények állnak őrt 
Paks határain, északon megmaradt a tégla-
gyáré, délen az atomerőmű ikerkéményei 
magasodnak. Az 1967 őszén megszületett 
kormányhatározat, amely kijelölte az ország 
első atomerőművének felépítésére a város 
déli határában Csámpa-puszta és a Duna 
partja közti területet (a régi Magyari-pusz-
ta homokbuckáin), Paksot az ország legdi-
namikusabban fejlődő településévé tette. Az 
építkezés munkálatai 1969-ben kezdődtek, 
melynek nyomán a lakosság létszáma meg-
többszöröződött, új városrészek épültek fel, 
s a régiek eltűntek vagy »korszerűsödtek« 
(néha fölöslegesen is). Ma már, amikor az 
első blokk indításának harmincadik évfor-
dulóját ünnepeljük, az évtizedek során fel-
merülő (és elsimuló) kon�iktusok ellené-
re azt is tudjuk, a település fejlődése szem-
pontjából felmérhetetlen jelentőségűvé vált 
az atomerőmű jelenléte a város lakóinak 
mindennapjaiban.” (Kernné Magda Irén – 
Bencze Barnabás – Kövi Gergő: Képeskönyv, 
a régi Paks, 2013)
Gyakran olvasgatom, nézegetem a régi Paks 
képeskönyvet. A képek, a szövegek kapasz-
kodókat jelentenek nekem, eligazodási pon-
tokat abban a városban, ahol az életem leg-
nagyobb részét töltöttem. Paradicsom- és 
lecsószezon van. Befőzök, dunsztolok – ké-
szülök a télre.

Tell Edit

„Minden város a saját nyelvén írja a tör-
ténetét. Az utcák, terek, épületek és mű-
emlékek önálló jelrendszert hoznak létre, 
amelyet, akár egy szöveget, megérthetünk, 
megtanulhatjuk olvasni a várost.”
Ficsor Benedek, újságíró
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Portré

Jó napot, mi újság?

Klenk Réka
Szent István ünnepén a Jézus 
Szíve templomban a szent-
misére és a városi ünnepség-
re megtelt a templom. A Him-
nusz eléneklése után az ünne-
pi csendben felcsendült egy 
hang. Megejtően szép üzene-
tet hozott közénk. Államala-
pító királyunkét és egy �atal 
lányét, Klenk Rékáét.

Minden településen vannak 
olyan emberek, akik már kis-
gyermek korukban valamivel 
kitűnnek a társaik közül. Úgy 
gondolom, Klenk Réka közé-
jük tartozik. Négyévesen kez-
dett zongorázni, majd nagy-
csoportos korában néptáncra is 
beíratták a szülei. Ez még átla-
gosnak számít, ám Réka egye-
disége már az óvodában meg-
mutatkozott. Szófogadó volt és 
valódi csapatjátékos. Elfogadó, 
érzékeny, csupa szív kislány, aki 
sokat mosolygott. Tisztelettudó 
volt és szolgálatkész.

– Klasszikus zene tanulásával 
indult a kisgyermekkorom – 
mesélte Réka. Aztán a Tűzvirág-
ban kezdtem táncolni, és a zene-
iskolai évzárókon, már alsó ta-
gozatos koromban �gyeltem fel 
a Kalinkó népzenei együttesre, 
és citerázni kezdtem. Hallgat-
tam Borzavári Rózát, Varga Ale-
xandrát, és azon elmélkedtem, 
vajon hogyan, honnan jön belő-
lük az a gyönyörű énekhang? És 
énekelni kezdtem. Sokáig hallás 
után, a kotta jóval később jött. 
A néptáncon a népdalok ének-
lése is sokat segített a saját han-
gom felfedezésében. Aztán fel-
ső tagozatos koromban Padosné 
Magdika segítette az énektanu-
lásomat.
És elérkezett a középiskola ideje. 
Réka a kilencedik évfolyamot a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium-
ban kezdte. Aztán a családhoz, 
az édesanyához rendkívüli mó-
don kötődő kamasz karácsony 
este megosztotta gondolatait a 

szüleivel: iskolát szeretne válta-
ni. Akkor már egyre inkább úgy 
érezte, hogy hiányzik az életéből 
a zene.
– A szüleim meglepődtek, hi-
szen nagyon anyás vagyok. Ha 
távol voltam a családtól, akármi-
lyen rövid időre is, mindig hon-
vágyam volt. Mégis arra kértem 
őket, engedjék meg, hogy fel-
vételizzek a Pikéthy Tibor Ze-
neművészeti Szakközépiskolá-
ba, és ha sikerül, ott kezdhes-
sem a tizedik évfolyamot, népi 
ének szakon. A felvételi sikerült, 
a második középiskolás évemet 
Vácon kezdtem. Természetesen 
az első három hét iszonyúan ne-
héz volt – a honvágy miatt. Majd 
szeptember végén, a születésna-
pomon – ahogy az ebben az is-
kolában szokás – az iskola tanu-
lói megköszöntöttek. Ez volt az a 
lélektani pillanat, amikortól ott-
hon éreztem magam közöttük, 
és ez így is maradt az ötödik év 
végéig.

Réka a közismereti tárgyak mel-
lett népzenei, klasszikus zenei 
oktatást kapott, a szolfézs, zene-
elmélet, zeneirodalom tanulása 
mellett továbbra is zongorázott. 
Az osztályközösség, ahová járt, 
egy „komplett vonós banda” volt, 
és rengeteg alkalom volt a közös 
örömzenélésre, éneklésre. A ti-
zenkettedik évfolyam végén je-
lentkezett a Zeneakadémiára – si-
kertelenül. Nem volt nekem való, 
így mesélte. Ezután következett 
az ötödik váci év, majd az ELTE 
óvodapedagógus szakára felvéte-
lizett, ahol az alkalmassági vizs-
gán megfelelt, de az utolsó pilla-
natban visszavonta a jelentkezé-
sét, és a Nyíregyházi Egyetemet 
célozta meg, a citera szakot.
– 2017-ben kezdtem meg az 
egyetemet, ez öt évet jelent 
Nyíregyházán, ének-zene tanár 
szakon, alapfokon citeraokta-
tó végzettséggel a végén. Min-
denképpen tanítani szeretnék – 
mondja. Legszívesebben alsó ta-
gozatosokat. 
Sokat beszélgettünk még. Jó volt 
hallani, ahogy lelkesen, mély 
meggyőződéssel, hittel beszél a 
választott hivatásáról. A jövő-
beni munkájáról. A hit segítet-
te. A keresztény ember alkotó 
hite – mondta. Vácon olyan em-
berek között élt, akik mellett, és 
akikkel közösen élhette meg Is-
tenhez való viszonyát. A közös 
zenélések szabadsága, a klasszi-
kus középiskolai kalandok mel-
lett a hit jelentette a korlátot, ez-
zel a biztos mozgásteret ezek-
hez az évekhez. Szerencsés volt 
a tekintetben is, hogy váci ne-
velőtanára példaértékű ember 
volt számára, akivel mindezeket 
meg lehetett beszélni. Már csök-
kent a honvágya, de azért szin-
te minden héten vállalja a félna-
pos utazást az egyetemtől az ott-
honáig, a családjához. Szeretne 
visszatérni Paksra, itt tanítani, 
élni. Bízik abban, hogy a művé-
szeti oktatás, az ének, a zene újra 
teret hódít az oktatásban.
Talán ezeket a gondolatait lehe-
tett érezni a templomban, érteni 
a dallamok, a tiszta hang mögött. 
Ezt a biztatást érezhette minden-
ki, aki hallotta Rékát énekelni 
Szent István-napon.         Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Közélet Mozaik

Paks az én városom

Klopcsikné Somorjai Mária 
életét a sport határozza meg, 
ennek köszönheti azt is, hogy 
Paksra került: férje az atomerő-
mű sportegyesületében futbal-
lozott. – Gyerekkoromtól ak-
tívan sportoltam, a családom 
is, ami maximálisan meghatá-
rozta az életemet. Örülök neki, 
hogy Paks a sport városa, így 
ezen a téren nagyon sokat tu-
dok tenni a diákokért, mindkét 
nagy helyi sportegyesületben 
tevékenykedem. Tolnáról jöt-
tem, ami Pakshoz képest kis-
város, de úgy gondolom, hogy 
hamar beilleszkedtem. A te-
lepülés az eltelt évek alatt so-
kat fejlődött, egyre több lett a 

– Pakson születtem, itt nevelked-
tem, ezért kötődöm az itt élő és 
egykor élt emberekhez. Ha kime-
gyek a temetőbe, nagyon sok em-
lék eszembe jut – mondja Pámer 
Zoltán. A gazdasági szakember 
itt járt általános, majd középisko-
lába, Pécsett végezte el a közgaz-
dasági egyetemet, majd Budapes-
ten tanult. Az atomerőmű „hívta 
vissza” Paksra, de egyebek között 
dolgozott a konzervgyárban is, 
főkönyvelőként. – Minden olyan 
jellegű szolgáltatás megvan a vá-
rosban, ami a színvonalas életet 
biztosítja az itt lakóknak. Nyolc 
éven át voltam önkormányza-
ti képviselő Pakson. Ez harc és 
küzdelem, de bizonyos fokig 

lehetőség a �atalok és az idő-
sek számára egyaránt. Úgy lá-
tom, hogy utóbbiakat most is 
sok szórakozási lehetőség vár-
ja, a �atalabbaknak viszont ke-
vesebb jut: hiányolok egy mo-
zit, klubot, ahol társasági éle-
tet tudnának élni – mondja 
Klopcsikné Somorjai Mária. 
Arról is beszélt, hogy a sport-
ágválasztókon látható, hogy 
több mint húszféle sportág ad 
rendszeres mozgási lehetőséget 
Pakson. – Fennáll a bőség zava-
ra, de a tanárok, edzők igyekez-
nek a gyerekeket a képességeik-
nek megfelelő irányba terelni – 
jegyezte meg. Kiemelte, hogy 
imád tanítani, szereti a Deák 
Ferenc általános iskolát, a gye-
rekeket, akikkel tanórán kívül 
is szívesen foglalkozik, és re-
méli, még jó néhány évig meg-
teheti. Paksot élhető, biztonsá-
gos városnak tartja Kopcsikné 
Somorjai Mária. Azt mondja, 
hogy az atomerőmű bővítése 
miatt ideérkezők révén megis-
merünk más kultúrákat, ami a 
város hasznára válhat.

öröm forrása is. Szívesen emlék-
szem arra, hogy annak idején mi 
hirdettük meg a pályázatot az új 
egészségügyi intézmény létreho-
zására, sikerült a strandot bővíte-
ni, több utat megépíteni. Viszont 
több elképzelést nem tudtunk 
megvalósítani, az úthálózat re-
konstrukciójára, az elkerülőútra 
gondolok, aminek létrehozása 
mindenképpen fontos. Régi vá-
gya több paksinak, hogy a Duna-
parti sétányt meghosszabbítsák a 
Duna-korzótól a buszpályaudvar 
mögötti területig. Kedves emlé-
kem, hogy a Duna túlsó partjára 
jártunk fürödni, legénykorom-
ban többször lesétáltunk a part-
ra, most az unokákkal jövünk, 
ők is szeretnek kavicsot dobni a 
vízbe – idézte fel emlékeit Pámer 
Zoltán. Azt is elmondta, hogy a 
felesége pécsi származású, és an-
nak idején nehezen vette tudo-
másul, hogy ideköltöznek, de 
megszerette ezt a várost. – Ez 
alapján is úgy gondolom, hogy 
Paks másnak is ajánlható hely – 
zárta gondolatait Pámer Zoltán.

Sólya E.

Fotók: TelePaks

A Z generáció, a digitális korszakban szüle-
tettek online üzemmódban léteznek, tagjai 
egyszerre tanulnak, csetelnek, közben ellő-
nek egy-egy szel�t is, és kívülről fújják az 
összes vlogger nevét. Szülőként ennek le-
het örülni is, meg nem is, de tiltani a net-
től nem érdemes a kamaszokat, el kell fo-
gadnunk, hogy a számítógép az életük ré-
sze, és már az iskolai feladatok egy része is 
a világhálón található meg. Érkezik azon-
ban onnan más is. A legnagyobb közössé-
gi oldalon terjedő Kék bálna kihívás ön-
gyilkosságra buzdító feladatai után fel-
bukkant Momó, ez a csirkelábú, vigyorgó, 
gülüszemű szörnyeteg. Momó sem kispá-
lyás: erőszakos képeket, fenyegető üzenete-
ket küld a gyerekeknek, és arra szólítja fel 
őket, hogy bántsák magukat. Momó a gye-
rekek szemében valóságos, hiszen nem arc-
talan, mint a mi gyermekkorunk mumu-
sa, akivel ijesztgettek, ha rosszalkodtunk. 
Momó a legmélyebb gyermeki félelem-
re épít: ott fogok állni éjjel az ágyad mel-

lett és megcsonkítalak. Szerencsére nem 
csak a momóféle szörnypro�lok, hanem a 
szakemberek is haladnak a korral. Rend-
őrök tartanak iskolai előadásokat, szóróla-
pok terjednek arról, mire �gyeljünk, amint 
gyermekünk a világháló közelébe kerül. 
Nagyon nehéz azonban az ellenőrzés, sok-
szor nem elég a szűrőprogramok használa-
ta, a számtalan csel, amivel a szülő követ-
heti csemetéje ténykedését. A gyerekek rá-
adásul egymást is ijesztgetik: ha Pistike nem 
találkozott még Momóval a neten, majd Jó-
zsika felvilágosítja arról, hogy mit művel 
vele a csirkelábú. A legapróbb jelre is �gyel-
nünk kell. Az én �am például – akinek �-
gyelmét a bátyja, az övét pedig a haverjai 
hívták fel a Momó-jelenségre – a száját hú-
zogatta a füléig a tükör előtt. Nekem ez vált 
gyanússá. Felháborodásomat hosszas felvi-
lágosítás követte a Momó-jelenségről, a 7, 
11 és 14 évesekre jellemző gyermeki gon-
dolkodás szintjein. Azóta már minden nap 
akár többször beszélgetek három gyerme-

kemmel arról, ki mit látott, kinek mire hív-
ták fel a barátok a �gyelmét, és igyekszünk 
helyretenni a dolgokat. Nem egyszerű, de 
ahogy bizonyosságot akarunk arról, hogy 
kincsünk biztonságban van, amikor elen-
gedjük a játszótérre, úgy el kell magyaráz-
nunk akár ezerszer is, hogyan viselkedjen, 
mit vegyen, és mit ne vegyen komolyan a 
kibertérben, hogy ott is biztonságban le-
gyen. Z generáció. Digitális őslakosok, míg 
mi csak bevándorlók lehetünk. Már há-
romévesen ki tudják választani a telefo-
nunkon az őket érdeklő meséket. De a jó 
választáshoz mi is kellünk. Ha a kíváncsi-
ságuk vagy mások rosszindulata (legyen az 
akár a japán szoborból kreált Momo) téves 
útra viszi őket, legyünk ott, és tereljük őket 
vissza. Nem állhatunk folyamatosan mö-
göttük, amíg a kütyüjeiket nyomkodják, de 
megoldás lehet a rájuk leselkedő veszélyek 
kiküszöbölésére, ha beszélgetünk velük. 
Sokat és mindenről. Lehetőleg nem online.                                            

Sólya Emma

Modern mumusok az interneten
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„…még a sisakjukat sem illeszthették a fe-
jükre…”
Iulius Ceasar, A gall háború 2. könyv 21, 5. 
(Szepessy Tibor fordítása) 
Paks korai története szempontjából ki-
emelten fontos a dunakömlődi Bottyán-
sáncon egykor volt római erőd, amely-
nek antik neve Lussonium volt. Az erőd-
ben folytatott feltárásokból nagyszámú, a 
római hadsereghez köthető régészeti tár-
gyi emlék került elő. A katonai leletanyag 
legjellegzetesebb csoportját a fegyverzet 
jelenti. Lussoniumból a talajtani adottsá-
gok, a biológiai folyamatok miatt – a töb-
bi magyarországi lelőhelyhez hasonlóan – 
a szerves részek lebomlásával, szinte kizá-
rólag a fegyverzet fémből készült elemeit 
ismerjük: vas fegyvereket (pl. lándzsák, 
nyílhegyek, kardkoptató) és a vasból, il-
letve bronzból készített katonai felszere-
lés elemeit (pl. kötényszíj-veret, ruhakap-
csoló tűk).
Az erődből származó régészeti korú vastár-
gyak ismételt áttekintése során egy újabb 
fegyveralkatrészt sikerült azonosítani. A pár 
milliméteres vastagságú, lapos, felül vízszin-
tesen lezárt, hosszúkás formájú lemez bal ol-
dala az arccsont vonalát követve, ergonomi-
kus alakú, jobb oldalán függőleges futású, 
alsó harmadában félkörívesen záródó vasle-
mezt egy római sisak szinte teljes épségben 
fennmaradt arcvédő részeként azonosíthat-
juk. (A lemez felső peremén egy szegecsma-
radvány is meg�gyelhető, valószínűleg ezzel 
rögzítették az arcvédő lemezt a sisaktesthez.)
A lussoniumihoz nagyon hasonló formá-
jú és kialakítású tárgy már egy évszázada 
ismert Intercisa/Dunaújváros erődjéből, 
ahol egy késő római (Kr. u. 4. század) fegy-
verraktár-leletből depóból több tucat sisak 

került elő – itt szerencsés módon az arcvé-
dő lemez mellett a hozzá kapcsolódó, több 
elemből álló, sisaktaréjjal ellátott vas sisa-
kot is sikerült restaurálni. A dunaújvárosi 
lelet alapján valószínűsíthető, hogy a paks-
dunakömlődi példány is ilyen típusú sisak-
hoz tartozhatott.

A késő római időszakban a római vé-
dőfegyverzet és a sisakfejlődés új irányt 
vett. A korábban egyrészes, zárt bronz si-
sakharangot újabb formák, több részből 
(gömbnegyedből) összeállított vas sisaktí-
pus váltotta fel. A sisak középrészén egy me-
revítő pántra emlékeztető elem, úgynevezett 
taréj helyezkedett el, aminek célja a sisakré-
szek egymással való összekapcsolása, ezáltal 
a sisak megerősítése volt. Néhány sisaktípus 
esetében a sisak testét – az arc sebesülését 
kivédendő – további védőeszközökkel, két-
oldalt arcvédő lemezekkel látták el.
Fel kell hívnunk a �gyelmet, hogy Lus-
soniumból nem ez az egyetlen ismert sisak-
töredék. A szisztematikus ásatások megin-
dulásakor (1987-1989) az erőd északi részén 
feltárt tároló veremből három hasonló tí-

pusú, teljesen ép taréjpántos vas sisak látott 
napvilágot. Az újonnan azonosított arcvédő 
lemezzel immáron négy vas sisakot sikerült 
azonosítani, ami azért is jelentős tény, mert 
a birodalom területéről csak két lelőhelyről 
ismerünk több sisaktöredéket (Con�uentes/
Koblenzből, a mai Németország területéről, 
és a már említett Intercisa/Dunaújvárosból), 
ami jól alátámasztja a lussoniumi sisakleletek 
jelentőségét a római fegyvertörténet számára.
Az arcvédő lemez előkerülési helyét �gye-
lembe véve – amely a késő római erőd dél-
nyugati kaszárnyasorának egyik helyisé-
ge – valószínűsíthető, hogy egy, az erődben 
szolgálatot teljesítő késő római katona fegy-
verzetének részét képezte. A barakk építés-
történetét �gyelembe véve földbe kerülésére 
feltehetően a kaszárnya átépítésekor vagy fel-
számolásakor (Kr. u. 4. század második fele, 
vége) kerülhetett sor.
A fentebb bemutatott vas sisakalkatrész (arc-
védő) reményeink szerint jól mutatja, hogy 
egy látszólag „átlagos” régészeti lelet is fon-
tos információkat hordoz, a kutatási eredmé-
nyek felhasználása és bemutatása révén akár 
izgalmas tárgy-történetek is rekonstruálha-
tóak.
A római hadsereg számtalan történelmi mo-
zi�lm, „hollywoodi klasszikus” tárgyát ké-
pezte, és képezi a jövőben is. A római had-
sereg fegyverzete, felszerelése iránt érdeklő-
dő nagyközönség �gyelmébe ajánljuk a Paksi 
Városi Múzeum új állandó tárlatának, a Paksi 
Metszetnek a régészeti hagyatékot bemutató 
egységét (Régiségtár). A modern, informati-
kai bemutatóeszközökkel felszerelt Régiség-
tár kiemelten foglalkozik a római hadsereggel 
és fegyverzetével, ahol az említett késő római 
sisakok, sisakalkatrészek és rekonstrukciójuk 
is megtekinthetők.                          Fazekas Ferenc

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Molnár Gyula
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Mozaik

Hétköznapi hit: D. Nagy Gyöngyi
D. Nagy Gyöngyi óvodapeda-
gógusként dolgozott Budapes-
ten, azért hagyta ott az állását, 
hogy megnyissa az ország első 
Adomány Szigetét Pakson. A 
férje révén érkezett a városba, 
akit a Paksi Pünkösdi Gyüle-
kezethez hívtak lelkipásztor-
nak.

– Miután a férjem elvállalta a 
gyülekezet vezetését, sok időt 
töltöttünk Pakson, igyekeztem 
én is megtalálni itt a helyemet. 
Négy évvel ezelőtt a gyülekezet 
szeretett volna valahogy nyitni a 
paksiak felé. Akkoriban tettünk 
látogatást Svédországban, ahol 
bemutatták az ottani missziós 
területeket. Így ismertük meg a 
náluk évek óta jól működő ado-
mányboltot, ami elsőre egyálta-
lán nem fogott meg, de aztán na-
gyon megtetszett, hogy van egy 
hely, ahova az emberek bevihetik 
a feleslegessé vált dolgaikat. Rö-
vid időn belül felmondtam bu-
dapesti munkahelyemen, és el-

döntöttem, hogy elindítom az 
Adomány Szigetet Pakson – em-
lékezett vissza a kezdetre D. Nagy 
Gyöngyi, aki azt is elmondta, 
hogy az első árukészletet svéd-
országi testvérgyülekezetüktől 
kapták 2014-ben. Egy évig tesz-
telte az üzletet, hogy fenntartha-
tó-e. Meglepetésére hamar is-
mertté vált az Adomány Szi-
get, és kialakult egy törzsgárda. 

– A bolt nevében egyrészt azért 
szerepel az adomány szó, mert 
az árukészlet felajánlásként ér-
kezik hozzánk főleg külföld-
ről, de paksiaktól is, másrészt 
a bevételt részben adomány-
ként továbbítjuk. A sziget pe-
dig azért, mert szerettünk vol-
na egy olyan helyet kialakítani, 
ahol az emberek jól érzik magu-
kat. Úgy tűnik, ez megvalósult, 

mert gyakran mondják az idelá-
togatók, hogy kikapcsolódnak, 
miközben úgymond kincsek-
re vadásznak. Szeretnek keres-
gélni, és akár több órát is szíve-
sen eltöltenek nálunk – magya-
rázta Gyöngyi. Kiemelte, hogy 
a munkát nem egyedül végzi, 
a gyülekezet önkéntesei segíte-
nek az üzemeltetésben. – A kö-
zös munka, ami akár reggeltől 
éjfélég tart, összekovácsol min-
ket. Feladat mindig van, és ki-
nőtte magát a sziget. Ennek örü-
lünk, mert támogatni tudjuk a 
paksi családokat az iskolakezdés 
idején vagy karácsonykor az ön-
kormányzat közreműködésével. 
Tavaly például felújítottuk egy 
nehéz sorsú paksi család fürdő-
szobáját. Emellett folyamatosan 
fejlesztjük az üzletet – mondta 
Gyöngyi. Mivel az önkéntesek-
nek is szükségük van pihenésre, 
az Adomány Sziget augusztus-
ban zárva tart, szeptember ele-
jén azonban ismét megnyitják 
kapuit.                                          -wph-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mesterek: Oláh József kárpitos

Több mint fél évszázada dolgo-
zik kárpitosként Oláh József, de 
kitanulta az üvegezést is. Mes-
terei szerint jó keze van mind-
kettőhöz. – Szekszárdon, az 
505-ös ipari iskolában tanul-
tam a kárpitosszakmát, majd 

1960-ban mentem inasnak Bu-
dai János mester mellé. Jó ok-
tató volt: amellett, hogy meg-
követelte a munkát, alaposan 
megtanította a szakmát. Tol-
náról Szekszárd felé nem volt 
olyan korai időpontban busz-

járat, amire szükségünk lett 
volna, ezért minden nap gya-
log mentünk munkába, oda-
vissza harminc kilométer volt 
az út. Emlékezetes évek ezek 
– mondta Oláh József, aki ar-
ról is beszélt, hogy paksi szár-
mazású lányt vett el, ezért az-
után helyben keresett magának 
munkát, hogy ne kelljen ingáz-
nia. – A kárpitozás technoló-
giája és technikája is sokat vál-
tozott. Régebben még kötöz-
tük a bútorokat, és bútorrugót 
használtunk. Ez kemény �zi-
kai munka volt, de elegen vol-
tunk rá, huszonnégyen dol-
goztunk a műhelyben. Eleinte 
epedarugót használtunk, aztán 
megszűnt a sokkolás és a kötö-
zés, végül rugóra ragasztottuk a 
szivacsot. A mai kor vívmányai, 
a szegezőpisztoly és a ragasztás 
felgyorsították a munkát, sze-
rencsére manapság már nem 

tizenhatos és huszonötös szeg-
gel kell szegelni. A műhelyem-
ben van szegezőpisztoly, kala-
pács, ragasztó- és fújópisztoly, 
valamint levegőfújó, ezekkel 
nap mint nap dolgozom – ma-
gyarázta Oláh József, aki azt is 
hozzátette, hogy sokféle mun-
kát kell elvégeznie egy kárpi-
tosnak: ülőgarnitúrák, heverők, 
rekamiék kárpitozását, javítá-
sát, régebben pedig függönyöz-
tek is. – Egy alkalommal Bu-
dapesten kellett kárpitoznunk, 
az orvoskongresszus tolmács-
fülkéit hangszigeteltük. Nosz-
talgiával tölt el, amikor a régi 
munkatársaimra gondolok, so-
kan közülük a mai napig ebben 
a szakmában dolgoznak. Azt 
gondolom, hogy amit egyszer 
megtanultam, nem felejtem el, 
és igazán szeretem a szakmá-
mat – zárta gondolatait.

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks
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Az Örökségünk mozgalom 
révén érkezik Paksra a színtársulat
Különleges művészeti csoport 
vendégeskedik hamarosan Pak-
son: Ausztrália egyetlen magyar 
színi társulata Kárpát-medencei 
vendégszereplésének egyik állo-
mása lesz városunk szeptember 
13-án. Tartalmas és igen szoros 
programjukban Paks az Örök-
ségünk mozgalomnak köszön-
hetően szerepel. A magyar nyelv 
és kultúra ápolása terén elévül-
hetetlen érdemeket szerzett tár-
sulat Tamási Áron Hullámzó vő-
legény című háromfelvonásos 
darabját mutatja be, útjukról 
�lm is készül. 

A Brisbane-i Magyar Színtársu-
latot az ottani református gyüle-
kezet lelkipásztora, az Erdélyből 
származó Kovács Lőrinc hívta 
életre 2007-ben. Az Ausztráliá-
ban máig egyetlen amatőr ma-
gyar színjátszó csoport évek óta 
nagy szolgálatot tesz a magyar 
nyelv és kultúra ápolásáért. Segít 
az emigrációban élő idősebb és 
�atalabb generációknak az élő 
nyelv, a szép magyar kifejezések 
megőrzésében, a színdarabok 
előadása által megismerkednek 
magyar hagyományaikkal, nép-
viseleteikkel, a különböző vidé-
kek mai és régebbi szokásaival, 
és ami a legfontosabb, mindezt 
átadják a jövő nemzedékének – 
mondta Sipos Ika, a társulat ve-
zetője, egyben a Queenslandi 
Magyarok Kulturális Szövetsé-
gének, valamint az Ausztráli-
ai Magyar Szövetség elnöke, az 
Örökségünk mozgalom auszt-
ráliai nagykövete. Azt is elmond-
ta, az Örökségünk mozgalom-
nak köszönhető, hogy a társulat 
Délvidéket, Felvidéket, Erdélyt 
és Magyarországot érintő turné-
ja során Paksra is ellátogat. Szep- 
tember 9-e és 23-a között olyan 
településeken fordulnak meg, 
amelyekhez kötődnek a társaság 
tagjai, így Hertelendifalvától Ri-
maszombaton át Farkaslakáig, a 

darab írójának szülőfalujáig men-
nek. A Brisbane-i Magyar Szín-
társulat legújabb álmáról, nagy 
tervéről, miszerint az amatőr szí-
nészek közösségépítő sikereiket 
és a magyar kultúra terjesztésé-
nek eredményeit megosztják a 
Kárpát-medencében élő magyar 
testvéreikkel is, dokumentum-
�lm készül. A �lm szerkesztő-
je, operatőre és egyben rendező-
je Vladucz Zoltán. Ő volt annak a 
videóklipnek az operatőre, amely 
az Örökségünk mozgalom pá-
lyázatán a legnívósabb munkáért 
járó díjat kapta. – Filmünk szerep-
lői mindannyiunk számára példát 
mutatnak, hiszen igazán szívhez 
szóló, jelképes értelme és különle-
ges értéke van annak, hogy a világ 
legtávolabb élő magyar közössé-
ge hazaviszi Székelyföldre és ma-
gyarul adja elő Tamási Áron mu-
latságos, népi-�lozo�kus játékát. 
A dokumentum�lm nyomon kö-
veti az előadásokat, a közönség-
gel való találkozásokat, azt a ke-
mény szellemi és �zikai munkát, 
amit a civil foglalkozásúakból álló 
színjátszó csoport évek óta szív-
vel-lélekkel végez, hogy távol az 

óhazától, a következő generáci-
óknak is megőrizzék az anyanyel-
vüket, a hagyományaikat, a ma-
gyar irodalom és színjátszás leg-
kiválóbb műveit – fogalmazott 
Vladucz Zoltán, aki Brisbane-től 
Farkaslakáig kíséri majd a színé-
szeket, és reméli, hogy a társulat-
ról szóló dokumentum�lm a ma-
gyarság megőrzésének hű lenyo-
mata lesz. A társulat szeptember 
13-án 19 órakor lép színpadra a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. Tell Edit igazgató azt 
mondta, a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ munkatársai szíve-
sen fogadnak Magyarország ha-
tárain túlról érkező magyar ven-
dégeket, különösen akkor, ha 
színházi előadásról, vendégsze-
replésről van szó. A Tamási Áron 
színdarab rendhagyó vállalko-

zás a Csengey színpadán, mél-
tó kezdete a 2018/2019-es szín-
házi évadnak. A munkaközösség 
egy emberként áll az ügy mellé: 
vállalja a színpadi eszközök, kel-
lékek beszerzését, a színházi elő-
adás jegyeinek árusítását. A szere-
tetvendégség sem maradhat el: az 
amatőr színészek vendéglátását is 
szívügyüknek érzik az intézmény 
dolgozói. Szabó Péter polgármes-
ter hasonló örömmel fogadta a 
Brisbane-i Magyar Színtársulat 
érkezésének hírét. Polgármesteri 
keretéből �nanszírozza a szeretet-
vendégség költségeit, fogadja, kö-
szönti a város nevében a vendé-
geket. Mint mondta, megtisztelő, 
hogy Paksra is ellátogatnak a di-
aszpórában élő, magyarságukat, 
nyelvüket őrző magyar amatőr 
színészek.                                      -ph-

Fotó: magánarchívum

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
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Könyvjelző - Folyóirat-gyűjtemény a Paksi 
Pákolitz István Városi Könyvtárban

A könyvtárak állományának régóta fontos ré-
szét képezik a rendszeres időközönként meg-
jelenő kiadványok. Annak ellenére, hogy a 
nyomtatásban megjelenő újságok példány-
száma általában csökkenő tendenciát mutat, 
a hírportálok emelkedő látogatottságában 
vagy a digitális magazinok növekvő népsze-

rűségében továbbra is jól érzékelhető a perio-
dikus rendszerben közzétett tartalmak iránti 
igény. Az olvasóközönség egy része az elekt-
ronikus dokumentumok és adatbázisok jól 
kiaknázható előnyeinek ismeretében is ra-
gaszkodik újságolvasási szokásaihoz, ezért 
indokolt még a papíralapú sajtótermékek 
megrendelése. A Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtár mindhárom intézményegységében 
találhatnak a látogatók lapokat, de a legna-
gyobb kínálattal a felnőttkönyvtár földszint-
jén találkozhatnak az érdeklődők. Az itt ta-
lálható címek jelentős részéhez díjmentesen 
jut hozzá az intézmény a Nemzeti Kulturális 
Alap (NKA) támogatásával. A paksi megje-
lenésű újságok és folyóiratok, a megyei és or-
szágos érdekeltségű napilapok; közéleti he-
tilapok; �lm-, színház-, építő-, ipar- és kép-
zőművészeti, irodalmi, politológiai, illetve 
történettudományi folyóiratok; divat-, élet-
mód-, sport-, autós, kézműves, pénzügyi, 
nyelvtanulási, vadászati, növénytermesztési, 
lakberendezési, természetgyógyászati, sci-� 
és számítástechnikai magazinok legfrissebb 

számai közül egyszerre több mint száz pél-
dánnyal várják olvasóikat. Erre a dokumen-
tumtípusra is ugyanazok a kölcsönzési felté-
telek vonatkoznak, mint a könyvekre, vagyis 
a 30 napos kölcsönzési időszak két alkalom-
mal, egyenként 30-30 nappal meghosszabbít-
ható, akár az online katalógus olvasói felüle-
tén, akár e-mailben vagy telefonon. Az NKA 
jóvoltából kapott folyóiratok – a számok el-
térő megjelenési időpontjainak függvényé-
ben – évente néhány alkalommal együtt, a 
könyvtár által elő�zetett lapok pedig folya-
matosan érkeznek a polcokra. Bár a kiadók 
változó ajánlatai miatt sok újság elő�zetése 
nem jár le a naptári év végén, ez nem jelen-
ti azt, hogy év közben ne várnának tanácso-
kat, javaslatokat a beszerzendő címeket ille-
tően. Korlátozott számban korábbi évfolya-
mok példányait is megtartja a könyvtár, sőt 
az Arcanum Digitális Tudománytár adatbá-
zisa is rendelkezésre áll. Ha kávéházi hangu-
lattal nem is szolgálhatnak, de széles válasz-
tékkal várják az olvasókat.

Takács Gyula

Fotó: Molnár Gyula

Kiállítással zárták a természetfotós tábort
Kiállítás látható az Atomenergetikai Múze-
umban azokból a fotókból, amelyeket a ma-
gyar természetfotós tábor résztvevői, orosz 
és magyar �atalok készítettek. A megnyitón 
Vincze Bálint természetfotós, szervező el-
mondta, hogy a tábor a Paksi Atomerőmű és 
a Rosenergoatom támogatásával valósult meg. 
Kiemelte, hogy igyekeztek a tábori progra-
mot változatossá, mozgalmassá tenni, így sok 
kollégája, ismerőse közreműködött, meghív-
ták például Ritzel Zoltán természetfotóst, és 
az Atomenergetikai Múzeum kollektívájára is 
számíthattak. A közel két hét alatt jártak töb-
bek között Óbányán, Németkéren, Cseresz-
nyésben, Pörbölyön, a Gemencben. – Ami-
kor megkérdeztem, ki vállalkozna arra, hogy 
kimennénk hajnali öt órakor fotózni, és reg-
gelire, azaz hét órára visszajönnénk, egyszer-
re emelte mindenki a kezét a magasba, ebből is 
látszott, hogy ezeket a �atalokat tényleg érdekli 
a fotózás, szívesen csinálják, tanulják – idézett 
fel egy tábori emléket Vincze Bálint. A tábo-
rozók megismerhették a környék élővilágát, 
előadásokat hallgattak, elméleti foglalkozá-
sokon vettek részt és természetesen sokat fo-
tóztak terepen. A szabadidős programok so-

rában paksi és budapesti látogatás szerepelt, 
és jártak a Balatonnál is. A tábort megelőző-
en oroszországi fotópályázatot hirdettek, en-
nek dobogósait hívták meg, hozzájuk a TEIT 
településeken élő, a fotózás iránt érdeklődő 
�atalok csatlakozhattak, a harminchat 12-17 
éves �atal közül huszonhét jött Oroszország-
ból. Első alkalommal tavaly nyáron volt ilyen 

tábor Oroszországban, akkor csak ottani gye-
rekeknek, akiket Vincze Bálint és Bodajki 
Ákos tanított, ezt szintén pályázat előzte meg. 
A múzeumban várhatóan az év végéig látha-
tó kiállításon azok a képek tekinthetők meg, 
amelyeket az említett pályázat helyezettjei ké-
szítettek, illetve merítést ad a tábor ideje alatt 
készített fotókból.                                            -kgy-

Fotó: Molnár Gyula
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Csajági Sándor a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium új intézményvezetője

Minőségi tartós élet
Közeledik az ősz, az iskolakezdés ideje. 
Gondolom, minden szülő azt szeretné, ha a 
gyermeke minél kevesebbet hiányozna be-
tegség miatt az iskolából, óvodából. Ehhez 
szeretnék néhány hasznos tanácsot adni. A 
legfontosabb – ahogy arról a sorozatban már 
írtam –, hogy folyamatosan oda�gyeljenek a 
tudatos étkezésre. Tudom, milyen nagy kihí-
vás ez a munka és sok egyéb tennivaló mel-
lett, ezért azt javaslom, hogy előre tervezzék 
meg a heti étrendet egy táblázatban, �gye-
lembe véve, hogy mit szeret a család. Érde-
mes minden héten kipróbálni valamilyen új 
ételt, például egy pástétomot vagy zöldségfé-
lét, ami korábban nem volt a családi étkezé-
sek része, aztán ha megkóstolták, együtt el-

dönthetik, hogy maradjon-e a kipróbált étel 
a rendszeresen asztalra kerülők között. Na-
gyobb oda�gyelés szükséges, ha már isko-
lás a gyermek, és a szülő csomagol neki tíz-
órait és uzsonnát. Érdemes beiktatni az ét-
rendbe agyserkentő ételeket, ilyenek például 
a sötét színű gyümölcsök, sötét levelű zöldsé-
gek. Ezekben antioxidáns van, ami megköti 
a méreganyagokat a szervezetben, illetve se-
gít kivezetni azokat. Ha nehezebb napja lesz 
a gyermeknek, esetleg fáradt, akkor jó minő-
ségű étcsokoládét is csomagoljanak a tízórai-
hoz, ami egy kis plusz energiát ad majd, illet-
ve 100 százalékos narancslevet, ami biztosít-
ja a C-vitamint. Készítsenek mondjuk csokis 
zabkekszet, és mellé adják a gyümölcslevet. 

Ha már nagyobbacska a gyermek, akkor a 
reggeli tea lehet zöld tea, de csak 2-3 percig 
áztassák a forró vízben a teafüvet, különben 
heves szívdobogást okozhat. Ízesíthetik méz-
zel és citromlével. Ha már a teáknál tartunk, 
�gyelmükbe ajánlok egy igen �nom, egész-
séges, immunerősítő gyógyteakeveréket. Ke-
verjenek össze 2 evőkanál kamillavirágzatot, 
3 evőkanál kakukkfüvet, 1 evőkanál hársfa-
virágot, 1 evőkanál bodzavirágot, 1 evőkanál 
apróbojtorjánt, 2 evőkanál bíborkasvirágot és 
1 evőkanál apróra összezúzott csipkebogyót. 
Ebből a keverékből 1 evőkanálnyit forrázza-
nak le 1,5 liter vízzel, majd tíz percig hagy-
ják ázni, aztán szűrjék le. Mézzel édesíthetik.

Nagyné Szalai Melinda

– Legalább ötven százalék-
ban az intézményvezetőn mú-
lik, hogy milyen egy isko-
la – mondja Csajági Sándor, 
akit öt évre megbízott az em-
beri erőforrások minisztere a 
Szekszárdi Tankerületi Köz-
pont fenntartásában műkö-
dő Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium vezetésével. Csupán né-
hány napja látott munkához, 
amikor ellátogattunk hozzá. 

Csajági Sándort, a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium új intéz-
ményvezetőjét nem kell bemu-
tatni Pakson, hiszen immáron 
harminchárom esztendeje pe-
dagógus, pályafutása első há-
rom évében a gimnáziumban 
tanított, aztán – mai nevén – 
az Energetikai Szakgimnázium 
és Kollégiumban, ahol tizen-
hét éven át igazgatóhelyettes-
ként is munkálkodott. Csajági 
Sándor azt mondja, intézmény-
vezetőként az egyik legfonto-
sabb számára az, hogy a tantes-
tület tagjaival jó munkakapcso-
latot alakítson ki, meglegyen a 
bizalom és a megértés, a belső 
és külső kommunikáció is kivá-
lóan működjön. – Egy igazgató 
akkor tudja kialakítani a saját 

koncepcióját, ha jól megisme-
ri a tantestületet, tisztában van 
azzal, hogy a munkatársai mi-
lyen kvalitásokkal, pedagógiai 
elképzelésekkel rendelkeznek, 
hova szeretnének szakmailag 
fejlődni. Ha mindez megvan, 
együtt haladva fel lehet építeni 
egy olyan iskolát, mely minden 
szempontból megfelel a kor kö-
vetelményeinek, és az országos 
átlag fölé tud emelkedni – fej-
tegette Csajági Sándor, hozzá-
téve, ahhoz, hogy érzékelhető 
legyen ennek a folyamatnak az 
elindulása, kettő-három, ah-
hoz pedig, hogy egyértelmű-
en láthatóvá váljon a változás, 
hat-nyolc év szükséges. Kiemel-
te, a legfőbb célja, hogyha egy 
családban azon gondolkodnak, 
hogy melyik gimnáziumban ta-
nuljon tovább a gyermek, egy-
értelmű legyen számukra, hogy 
nem egy vidéki iskolába felvéte-
lizik, hanem a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnáziumba. – A pályá-
zatom hangsúlyos eleme egy új 
pedagógiai program kidolgozá-
sa, amiben elsősorban az intéz-
ményvezető-helyettesekre és a 
munkaközösség-vezetőkre sze-
retnék támaszkodni, de fontos 
minden kolléga és a szülők vé-

leménye, igénye is, illetve �gye-
lembe kell venni a kor követel-
ményeit. A 9. és 10. évfolyamon 
a képzési iránynak megfelelő 
tantárgyakat tanulják a diákok 
többletórában. Továbbra is cé-
lunk marad, hogy a 11. és 12. 
évfolyamon a diákok az erede-
ti képzési iránytól függetlenül 
is választhatnak specializációt. 
Szakmódszertani változásra is 
szükség van, el kell mozdulni a 
digitális oktatás irányába. Sze-
retném elérni, hogy a digitális 
eszközök (pl. mobiltelefon) ér-

telmesen felhasznált taneszkö-
zök legyenek a tanórákon, ami 
szintén többéves folyamat lesz, 
az igényeket követő eszközfej-
lesztéssel társítva. – Az átadás-
átvétel megtörtént, a helyettese-
immel már találkoztam, a teljes 
tantestülettel augusztus 27-én 
ülünk össze. Bár a rákövetke-
ző öt munkanapon nagyon sok 
feladatunk lesz, a tanévnyitóra 
minden adott lesz ahhoz, hogy 
zökkenőmentesen kezdődjön az 
új tanév – mondta Csajági Sán-
dor.                                        -gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Megkezdte a felkészülést az Atomerő-
mű SE férfi kosárlabdacsapata

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

Megkezdte a felkészülést a 2018/2019-es baj-
noki szezonra az Atomerőmű SE NB I/A-as 
fér� kosárlabdacsapata augusztus 15-én az új 
vezetőedző, Szrecsko Szekulovics irányításá-
val. Az alapozó munkát az új erőnléti edző, 
Ivan Brankovic vezényli. Augusztusban a já-
tékosok erőnlétének javításán, formába hozá-
sán, a gyakorláson lesz a hangsúly, szeptem-
berben pedig hét mérkőzés vár a társaságra a 
29-i, Jászberény elleni rajtig. Tóth János szak-
osztályelnökkel beszélgettünk.
– Sikerült-e azokat a játékosokat Paksra hozni, 
akiket szerettek volna? Milyen játékosmozgásra 
lehet még számítani?
– Nagy örömmel tölt el – nem is emlék-
szem, mikor volt utoljára ilyen -, hogy min-
den szerződtetett játékos megérkezett a fel-
készülés kezdetére. Ha az egész keretet néz-
zük, van négy olyan meghatározó, komoly 
játékerőt képviselő játékos a magyarok kö-
zött, akikre támaszkodhatunk. Eilingsfeld Já-

nos, Ruják András és Medve Máté már ta-
valy is itt volt, míg Kovács Ákos egy kitérő 
után visszatért. Úgy gondolom, vele erősöd-
tünk, van egy viszonylag szívós, erős magyar 
mag. Csatlakozott hozzájuk a 21 éves Hor-
váth Kristóf, aki Kecskemétről érkezett, úgy 
vélem, ő is erősítést jelent. Kristóf azzal lop-
ta be magát a szívünkbe, hogy nagyon sze-
ret dolgozni, és nálunk most a legfontosabb 
jelszó: munka, munka, munka. Ezenkívül 
vannak még a �atalok, Kalmár Viktor, Pa-
jor Dávid és Szalai Milán, akik már tavaly is 
ott voltak a csapat körül, velük teljes a keret.                                                                                  
Tekintettel arra, hogy vannak viszonylag ko-
moly magyar játékosaink, úgy döntöttünk, 
hogy megpróbáljuk négy légióssal indíta-
ni a szezont. Úgy alakítottuk ki a külföldiek-
kel a keretet, hogy lehetőleg kiegyensúlyozott 
legyen, viszont a későbbiek során, ha kell, el 
tudjuk dönteni, akarunk-e újabb légióst, és 
melyik posztra.

A külföldiek közül a védőposztra érkezett 
Shannon Evans újonc, nagyon jó játékos, jó 
egyetemről, nagyon jó mutatókkal. Nagy lel-
kesedéssel jött hozzánk, az első benyomás 
pozitív róla, rookie létére be fog tudni illesz-
kedni a csapatba. A négyes és ötös poszton 
is bevethető Bojan Trajkovski az Adria Ligá-
ban szereplő MZT Skopje csapatától érke-
zett. Már körülbelül két és fél éve kiszemel-
tük, jött is volna, de végül nem tudott, akkor 
Fomin érkezett helyette. Harmadik külföldi 
játékosunk Nikola Jevtovic, az Adria Ligában 
is szereplő Igokea csapatától érkezett, ő is 208 
cm magas, mint Trajkovski. Úgy gondolom, 
hogy a Trajkovski, Jevtovic, Eilingsfeld trió 
nagyon erős lesz a palánk alatt, ami jó alap 
lesz arra, hogy felvegyük a versenyt a közvet-
len riválisainkkal. Ne feledkezzünk meg az 
új vezetőedzőnkről, Szrecsko Szekulovicsról 
sem. Továbbra is úgy gondolom, hogy jelen-
leg ő a legjobb edző Magyarországon, meg-
vannak a módszerei, játékrendszerei. Ezt 
megtapasztalhattuk a rájátszás során: olyan 
csapatot rakott össze, amelyik a döntőig ju-
tott.     
– Hiányzik még egy légiós. Mikor várható?
– Hármas posztra keresünk még egy külföldi 
játékost, de nincsenek sokan a piacon. Több 
ajánlatot tettünk, de nem akarunk kapkodni. 
Abban bízom, hogy augusztus végére betölt-
jük a helyet.  
– Most, hogy már szinte összeállt a csapat, mi-
lyen célokat tűznek elé?
– Első nekifutásra nem mertem sokat ígér-
ni, csak azt, hogy két év alatt visszakerül az 
ASE kosárcsapata arra a szintre, ahol koráb-
ban volt. Régebben a célkitűzés az volt, hogy 
a rájátszásban bekerüljünk a legjobb négy-
be. Szeretném, hogy ismét odakerüljünk, de 
tudjuk, hogy a mezőny nagyon kiegyensú-
lyozott, több olyan csapat van, amely komoly 
anyagi támogatást kap. Bízom benne, hogy az 
első 5-6 helyre vagy még előrébb kerülünk. 
Ígérni nem tudok, majd meglátjuk, ha bein-
dult a bajnokság.

 Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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Lovas napo-
kat rendeztek

Csertői Aurél: azt kértem, 
látszódjon az akarás, a tűz

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

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)

Sport

Öt forduló eltelt, de továbbra is várat ma-
gára a Paksi FC OTP Bank Ligában sze-
replő labdarúgócsapatának első győzelme 
a 2018/2019-es szezonban. A zöld-fehérek 
jelenleg három ponttal a tizedik helyen áll-
nak. Csertői Aurél együttese az első fordu-
lóban Mezőkövesden 3:1-es vereséget szen-
vedett, majd négy olyan gárda következett, 
amelyek mind nemzetközi kupaindulást je-
lentő helyezést értek el az előző idényben. 
A Vidi FC ellen még a pályaválasztói jogot 
is felcserélte a PFC, mert akkor még nem 
készült el a Fehérvári úti stadion vendég-
szektora. A székesfehérvári bajnokkal 1:1-
es döntetlen, majd a Budapest Honvédtól 
1:0-s vereség következett. A negyedik for-
dulóban az Újpestet immár hazai környe-
zetben fogadta a zöld-fehér gárda, 1:1 lett 
a végeredmény, majd legutóbb a Ferenc-
város otthonában újabb 1:1 zárja az eddi-
gi eredménylistát. – Sokat elárul a csapat 
mentális helyzetéről, hogy sikerült a gyor-

san bekapott gól után felállni, ezek alapján 
megérdemelten visszük el az egy pontot a 
Groupamából. Ugyan mindhárom pont-
ra szükségünk lett volna, de az egy több, 
mint a nulla. Az elején azt kértem a játé-
kosoktól, hogy látszódjon rajtuk az akarás, 
a tűz. Ha nem is maradéktalanul, de telje-
sítették, erre lehet alapozni a folytatásban. 
Ugyanakkor a játékunkon van még mit ja-
vítani, de mint említettem, ebből a mai tel-
jesítményből ki lehet indulni. Az eddig 
gyűjtött három pontunk nem sok, de biz-
tos vagyok benne, hogy ennél több van a 
csapatban – összegzett a Groupama aréná-
ban lejátszott összecsapás után Csertői Au-
rél vezetőedző. A következő játéknapokon 
a „papíron könnyebb” ellenfelek jönnek, a 
Puskás Akadémia FC (08.25.) és az MTK 
Budapest (09.15.) hazai, valamint a DVTK 
(09.01.) elleni idegenbeli összecsapás, re-
mélhetőleg paksi győzelmekkel.

Faller Gábor 

A pónifogatok akadályhajtásával kezdődött 
a negyedik alkalommal megrendezett Paksi 
Lovas Napok az ürgemezei pályán. A megmé-
rettetés célja a versenyzők és a lovak verseny-
zési lehetőségeinek bővítése, a lovak sportban 
való rutinszerzése, a fogathajtósport népsze-
rűsítése, a hagyományőrzés és a tömegbázis 
megteremtése. Az első napon nemcsak pónik 
és a C kategóriás kettes fogatosok akadályhaj-
tása zajlott, hanem az úgynevezett szabad-
idős hajtás, valamint az élményhajtás kate-
góriák résztvevői is rajthoz álltak. A pálya-
építő Pákolitz István volt, a szabályos keretek 
betartására a versenybíróság elnöke, Goszto-
la Józsefné ügyelt. A kétnapos megmérette-
tés másnapján rendezték a tájékozódási ver-
senyt, majd a speniter hajtást két fordulóban, 
végül az ügyességi versenyt. A paksi esemé-
nyen a hazai hajtók összesen négy arany-, hat 
ezüst- és öt bronzérmet nyertek, ami nagyon 
jó eredménynek számít. 

-efgé-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Az ő tiszteletére – királlyá választásának 560. év-
fordulója alkalmából – 2018-at emlékévvé nyilvá-
nították. A megfejtéseket augusztus 31-ig küldhe-
tik 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: Örvösné Feil Mária. 
Gratulálunk!

Helyes megfejtésével a La-
tinovits-bérlet Zserbótangó 
című színházi előadására 
nyerhet belépőt.

www.posta.hu

A Magyar Posta Zrt.
Nyugat-magyarországi  Területi Igazgatósága

Paks 1 postára

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)

Fotó: Babai István/archív


