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Közel harminc témát tárgyalt 
a képviselő-testület

Az időközi képviselő-választás 
eredményéről Szabó Péter polgár-
mester tájékoztatta a képviselő-
testület tagjait, majd letette esküjét 
Ulbert Sándor, a Fidesz–KDNP 
kettes körzetben megválasztott 
egyéni képviselője. Így ismét 11 
fős lett a grémium, mely közel 
harminc témát tárgyalt szeptem-
beri ülésén. 
A Paksi Települési Értéktár Bi-
zottság első félévi munkájáról 
szóló beszámolójának elfogadása 
után negyedszer 

módosította a költségve-
tési rendeletet a testület. 
– A bevételi oldalon 92 millió fo-
rinttal nőtt az államháztartási tá-
mogatás, melyből 41 millió forint 
szolgálja a helyi közösségi fejlesz-
tési stratégia pályázat lebonyolítá-
sát, 51 millió a köznevelési, szo-
ciális és gyermekjóléti feladatok 
ellátására a Magyar Államkincs-
tár által utalt növekmény. 10 mil-
lió forint érkezett a magyar-orosz 
kapcsolatok támogatására, és si-
keresen pályázott az önkormány-
zat, így mintegy 45 millió forint 
szolgál 9 önkormányzati bérlakás 
felújítására – emelte ki a jelentő-
sebb bevételeket a 165 millió fo-

rintos költségvetési növekmény-
ből Szabó Péter polgármester. 
Hozzátette, hogy a kiadási olda-
lon a polgármesteri, alpolgármes-
teri keretek terhére augusztus 31-
ig történt kötelezettségvállalások 
átvezetése, a beruházási és felújí-
tási feladatok átcsoportosítása, 
pontosítása, illetve a tartalékokból 
megvalósuló munkákhoz hozott 
döntések átvezetése is indokolta a 
rendelet módosítását.
A napirend tárgyalásakor Hor-
váth Zoltán, a jogi, ügyrendi és 
pénzügyi bizottság javaslatát tol-
mácsolva azt mondta, hogy szük-
séges lenne újra áttekinteni a költ-
ségvetést, mivel a beruházások, 
felújítások nem megfelelő ütem-
ben teljesültek. Szabó Péter sze-
rint az országosan és helyben 
is tapasztalható munkaerőhi-
ány okoz csúszást a beruházások 
megvalósításában, de zajlanak a 
közbeszerzések, és év végéig elin-
dul minden idénre tervezett kivi-
telezés.
Megváltozott a jogszabályi kör-
nyezet, és több új utca jött lét-
re, néhányat átneveztek Pakson, 
ezért úgy döntött a testület, hogy 
új rendeletet alkot az egészség-
ügyi alapellátások körzethatárai-
nak megállapításáról. A szabályo-

zásban nem nevekhez kötötték, 
hanem számokkal látták el a kör-
zeteket és intézményeket, össz-
hangba hozva a rendszert a védő-
női körzetekkel. A változásról tá-
jékoztatták az orvosokat is, akik 
nyilatkoztak a módosítás elfoga-
dásáról.
Január elsejétől adókötelessé vál-
tak a közigazgatási területen el-
helyezett reklámhordozók, ezért 
szükségessé vált 

a helyi adókról szóló 
rendelet módosítása. 

– Mivel nem jelentene jelentős 
többletadót a városnak, és egyéb-
ként is helyfoglalási pénzt kell �-
zetnie a reklámoztatóknak, ezért 
nulla forint/négyzetméterben ál-
lapították meg az adó éves díját – 

hangzott el a polgármester indok-
lásában. 
Horváth Zoltán képviselő a haté-
konyabb munkavégzést segíten-
dő egy 

jogi osztály 
felállítását javasolta 

a polgármesteri hivatal szervezeti 
és működési szabályzatának mó-
dosításakor. Szabó Péter válaszá-
ban azt mondta, hogy megvizs-
gálják ennek szükségességét.  
Egyes anyakönyvi eseményeknek 

a víziszínpad 

is lehet már külső helyszíne – ezt 
tartalmazta az az előterjesztés, 
melyet véleményeztek és elfogad-
tak a képviselők az erre vonatko-
zó helyi szabályozás tárgyalása-
kor.  
2006-ban alkotta a testület a pak-
si �atalok életkezdési támoga-
tásáról szóló rendeletét, ami el-
avult, ezért újat készítettek. Eddig 
70 ezer forintot utalt az önkor-
mányzat az újszülöttek Start-
számlájára három részletben, és 
csak az állandó lakhellyel rendel-
kező és életvitelszerűen itt tartóz-
kodó szülők gyermekének járt a 
támogatás. Ez ellentétes a vonat-
kozó jogszabállyal. Most a korlá-
tozásokat kivezették, és egy ösz-
szegben kapják meg az érintettek 
a támogatást, illetve azok is, akik-
nek még nem utalták át mindhá-
rom részletet.  Ü

Fotók: Babai István
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Ü A szociális és gyermekjóléti 
ellátásokról szóló rendelet mó-
dosítása is szerepelt a napiren-
dek között. Hat területet érin-
tően határoztak változtatásról a 
képviselők, így 

jegyzői hatáskörbe 
utalták 

például a köztemetést, emel-
ték a jövedelemhatárt a rend-
szeres nevelési segély esetében, 
a rendkívüli települési támoga-
tások között növelték az egy-
szeri tűzifa-támogatás mértékét. 
– A megnövekedett igényeket 
�gyelembe véve ezentúl csalá-
donként öt mázsával több tűzi-
fa kérhető – tájékoztatott a pol-
gármester. 
Nyolc, a településrendezési esz-
közök módosításával kapcsola-
tos döntés szerepelt az ülésen. 
Elsőként a Balogh Antal isko-
la telepítési tanulmánytervét vé-
leményezték a képviselők. El-
hangzott a kérdések között, 
hogy a Templom téri sportpálya 
eladása esetén garantálható-e a 
visszavásárolhatósága, az eset-
leges megközelíthetőségi, par-
kolási nehézségek és az is, hogy 
használhatják-e majd a paksi-
ak a felújított pályát, ha a pécsi 
egyházmegye birtokába kerül a 
terület. Szabó Péter azt mond-
ta válaszában, hogy a püspökség 
biztosította a várost arról, hogy 
iskolaidőn kívül 

használhatják a 
paksiak a területet, 

ahol két kosárlabdapálya lesz, és 
parkként is funkcionálhat, vala-
mint hogy az egyházmegye által 
elkészítetett tanulmánytervben 
be kellett mutatni a közlekedés-
re és a környezetre gyakorolt ha-
tást, melyeket megvizsgált vá-
rosunk főépítésze. Az előterjesz-
tést a polgármester módosító 
javaslatával fogadták el, ami sze-
rint csak akkor dönt az ingatlan 
értékesítéséről a testület, ha az 
forgalomképessé válik. 
A Liget utcában épülő lakó-
park ügyében kompromisszu-
mos megoldás született, tekintet-
tel a lakosság és a beruházó igé-
nyeire. A döntés arról szól, hogy 
a lakóparkban épülő lakások szá-
ma nem lehet több, mint kilenc-
ven, ugyanakkor engedélyez-
ték az épületmagasság növelését, 
így plusz egy szint épülhet mind-
egyik házra. 
A településrendezési eszközök 
módosításakor a képviselők el-
fogadták az új városközpont te-
lepítési tanulmánytervet, ki-
emelt fejlesztési területté nyilvá-
nították 

a Duna-parti 
gesztenyesort,

valamint az új inert hulladék-
lerakó számára kijelölt önkor-
mányzati területet, és technikai 
módosításokat engedélyeztek a 
korábban Csámpán belterület-
be vont területtel kapcsolatban. 
130 hagyományos és 14 iparo-
sított technológiával épült épü-
let energiatakarékos felújításá-
ra érkezett pályázatot támogat 

idén az önkormányzat, az ehhez 
szükséges forrást a keretösszeg 
átcsoportosításával biztosították 
– erről is tájékoztatást adott az 
ülésen a polgármester, aki azt is 
elmondta, örvendetes, hogy 
a legtöbb panelos épület már 
megújult Pakson, és egyre több 
családi ház is megfelel már a kor 
követelményeinek energetikai 
szempontból, ehhez a következő 
években is biztosít majd támo-
gatást az önkormányzat. 
A polgármesteri hivatal nyílás-
záróit újakra cserélik, hő- és te-
tőszigetelést, valamint új nap-
elemeket is kap az épület annak 
a TOP-os pályázatnak köszön-
hetően, melyen 209 millió fo-
rintot nyert Paks a megvalósí-
tásra. A beruházáshoz szükséges 
78 millió forintos önerő biztosí-
tásáról ezen az ülésen döntött a 
képviselő-testület. 
Alapítványi támogatásról is ha-
tároztak a városatyák. Arról 

döntöttek, hogy a polgármeste-
ri és alpolgármesteri keretek ter-
hére 

négyszázezer forinttal 
segítik 

az Önzetlenül Segítők Paks Ala-
pítvány tevékenységét. 
Az ülésen módosították a nem-
zetközi eredményeket elérő pak-
si sportolók támogatásáról szó-
ló rendeletet is, azért hogy minél 
szélesebb kör részesülhessen az 
önkormányzati támogatásból. 
Utolsó napirendi pontként Sza-
bó Péter polgármester egy mun-
kacsoport létrehozására tett ja-
vaslatot. 
A grémium ipari parkként hasz-
nálható területek keresésére és 
kialakításának előkészítésére ka-
pott megbízást. A csoport tagjai 
Bana János, Spiesz József, Bagdy 
László és dr. Blazsek Balázs lesz-
nek.                               Dallos Szilvia
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Kiegyensúlyozott 
a város gazdálkodása  

Szakmai elismerés 
az önkormányzatnak

A Vácikában építendő víziközmű- és 
közvilágítási hálózatról tájékoztattak

Útburkolat-építés, új ivóvíz gerinc- és bekötő-
vezeték, valamint közvilágítási hálózat kiépí-
tése –  többek között ezek szerepelnek a Paks 
Vácika területén lévő, „N” jelű utca átalakítá-
sában. A műszaki tartalomról és tervekről tájé-

koztatót tartott a műszaki osztály a közelmúlt-
ban az érintetteknek. Hum Ferenc, az osztály 
vezetője úgy tájékoztatott, hogy az ingatlantu-
lajdonosok megállapodást kötöttek a várossal, 
miszerint a közterületre vonatkozóan az ingat-

lan tulajdonjogát átadják az önkormányzat-
nak, amely ennek fejében vállalta a közművek 
megtervezését. A találkozón ezeknek a tervek-
nek az egyeztetése történt meg. Jelenleg az en-
gedélyezési tervek elkészítése van folyamat-
ban. Ezek tartalmazzák az új ivóvíz gerinc- 
és bekötővezeték, az új szennyvíz gerinc- és 
bekötővezeték-hálózat, valamint a csapadék-
víz elvezető rendszer kiépítését, és a közvilá-
gítási hálózat kialakítását. A tervekben szere-
pel útburkolat-építés is, amivel kiváltják a je-
lenlegi zúzott köves megoldást, az utca végén 
pedig fordulót alakítanak ki. Hogy mennyibe 
fog kerülni a beruházás, a kivitelezési tervek 
elkészülte után derül ki. Mint arról korábban 
beszámoltunk az önkormányzat helyi ren-
delettel létrehozott egy pályázati rendszert, 
aminek keretében lehetősége van az építőkö-
zösségeknek, hogy megpályázzák a kivitele-
zési munkát, és annak bizonyos százalékát el-
nyerjék.                                          Lovász Krisztián

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az önkormányzat gazdálkodása, 
költségvetésének pénzügyi hely-
zete az I. félévben kiegyensúlyo-
zott volt és a jóváhagyott költség-
vetés keretein belül kedvezően 
alakult, áll a tanácsadói vélemény-
ben, melyet  Szabó Péter polgár-
mester ismertetett a szeptember 
12-i testületi ülésen. A költség-
vetési bevételek összességében 
a módosított előirányzathoz ké-
pest 42,3 százalékra realizálódtak, 
a működési bevételek 53,1 száza-
lékra, a felhalmozási bevételek 2 
százalékra teljesültek. Ennek in-
doka, hogy a felhalmozási bevéte-
lek közül a meghatározó EU-s és 
egyéb központi támogatásoknál 
(TEIT támogatás) a pénzügyi tel-
jesítés a második félévben várha-
tó. Az éves szinten rendelkezésre 
álló költségvetési kiadási előirány-
zatoknak 30,9 százalékát használ-
ták fel, melyet elsősorban a fel-
halmozási kiadások arányosnál 
alacsonyabb teljesítése és a kimu-

tatott, valamint fel nem használt 
tartalékok nagysága befolyásolt. 
A működési kiadási előirányzatok 
az önkormányzatnál, az intézmé-
nyeknél és a hivatal költségveté-
sében megtervezett feladatoknál 
együttesen 47,5 százalékra telje-
sültek, ugyanakkor a beruházá-
soknál, felújításoknál, egyéb fel-
halmozási célú ráfordításoknál az 
előirányzatok arányostól elmara-
dó (16,1 százalékos) felhasználá-
sa valósult meg. A város intézmé-
nyei összességében az előirányzat 
43,7 százalékos felhasználásával, 
mely 1.183.074 ezer forintot je-
lent, látták el feladataikat. A be-
számolót a 2018. június 30-i álla-
potnak megfelelő bevételi és ki-
adási teljesítések alapján állították 
össze. További információt a vá-
ros költségvetésének első félévi 
végrehajtásáról a www. paks.hu 
honlapon az önkormányzat fül 
alatt találnak, a testületi anyagok 
menüpontban.                            -dsz-

Jutalomban részesítette a Nem-
zetgazdasági Minisztérium a 
Paksi Polgármesteri Hivatal 
pénzügyi osztályának dolgozó-
it. A központi költségvetés rend-
szeresen támogatást biztosít az 
államháztartási adatszolgálta-
tásokat kiváló minőségben tel-
jesítő települési önkormányza-
toknak. 

A „Jó adatszolgáltató önkormány-
zatok támogatására” kiírt pályáza-
tot februárban jelentette meg a 
Pénzügyminisztérium 50 millió 
forintos keretösszeggel, amely – a 
nagy érdeklődésre való tekintettel 
– 100 millió forintra bővült. Azok 
a települések jelentkezhettek, 
amelyek határidőben és megfe-
lelő minőségben teljesítették a 
2017. év végi pénzügyi beszámo-
lóra és a IV. negyedéves mérleg-
jelentésre vonatkozó államház-
tartási adatszolgáltatásokat. A 
lehetőséggel 355 települési önkor-

mányzat élt, ebből 343 pályázat 
volt érvényes. Ezt követően szak-
mai, könyvvezetésre vonatkozó 
teszten mérettettek meg a pályá-
zók, ahol a legalább 70 százalékos 
eredményt elért önkormányzatok 
kaphattak támogatást. A teszt ki-
értékelése után a 343 pályázó szá-
ma 120-ra csökkent, ezután ezen 
önkormányzatok teljesítményét 
rangsorolták. – Örömmel olvas-
tuk a pályázati kiközlésben, hogy 
Paks Város Polgármesteri Hivata-
la 7 másik önkormányzattal a leg-
jobb eredményt elérők kategóriá-
jába került, és így a legmagasabb 
díjazásban részesült. Kimagasló 
eredménynek tartjuk, hogy Paks 
Város Önkormányzata az utóbbi 
három évben szerepel a díjazot-
tak között – mondta Szabó Péter 
polgármester. A pénzügyi osztály 
díjazott munkatársai: Dóczi Gab-
riella, Keresztes Éva, Maros� An-
namária és Némethné Szabó Éva. 

-kgy-
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Új buszmegállókat építenek 
a város több pontján

Pályázatok a 
humánpolitikai 
bizottságtól

Álláspályázatokat hirdetett a PFV Zrt. 
és a műszaki osztály is

KözéletKözélet

Két állást hirdetett a Paksi Fejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.), amely-
nek  pro�lja a városfejlesztéshez fűződő fel-
adatok ellátása és a fejlesztések során létre-
jövő vagyonelemek kezelése.
Az egyik állásajánlat beruházási igazgató 
pozícióra szól. Elvárás az egyetemi szintű 
mérnöki végzettség (preferáltan építőipari 
területen), minimum öt év tapasztalat beru-
házások vagy projektek vezetésében, építési 
beruházások lebonyolításában igazolt refe-
renciák. Előnyt jelent többek között a mély- 
vagy magasépítési szerkezetek tervezésében, 
kivitelezésében szerzett jártasság, a modern 
kivitelezési technológiák, valamint az építő-
ipari szabályozások és szabványok ismerete, 
tárgyalási szintű angol nyelvtudás. A mun-
kavégzés helye Paks.
A társaság közbeszerzési referenst is keres. 
Elvárás a közbeszerzési referensi végzett-

ség, büntetlen előélet, minimum három év 
tapasztalat közbeszerzési területen. Előnyt 
jelent a jogi egyetemi végzettség, a közbe-
szerzési tapasztalat ajánlatkérői oldalon, be-
ruházások területén szerzett közbeszerzé-
si referensi tapasztalat, azonnali kezdés. A 
munkavégzés helye Paks.
Mindkét esetben a fényképpel ellátott szak-
mai önéletrajzot a bérezési igény megjelö-
lésével, valamint a végzettségeket tanúsító 
okirat(ok) hiteles másolatát magyar nyel-
ven elektronikusan a pfvzrt@paks.hu e-mail 
címre kérik elküldeni. Csatolandó a pályázó 
hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy pályá-
zati anyagát, személyes adatait a vonatkozó 
jogszabályok szerint erre jogosult PFV Zrt. 
munkavállalói harmadik személyként meg-
ismerhetik. A jelentkezés határideje 2018. 
szeptember 28. 
A paksi polgármesteri hivatalba városüze-

meltetési csoportvezetőt keresnek. A mun-
kakör betöltésének feltételei többek kö-
zött egyetemi vagy főiskolai szintű közle-
kedés-építőmérnöki végzettség útépítés és 
fenntartás vagy útgazdálkodás és fenntar-
tás szakiránnyal, vagy vízépítő mérnök víz-
gazdálkodás vagy vízellátás-csatornázás 
szakiránnyal. Előnyt jelent többek között a 
közigazgatási szakvizsga megléte, szakmai 
(tervezői, kivitelezői, beruházói) gyakorlat, 
közigazgatási gyakorlat.
A jelentkezés határideje postai úton 2018. 
október 1-jei postabélyegző, személyesen 
2018. október 1. 15 óra. A pályázatot dr. 
Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell be-
nyújtani (7030 Paks, Dózsa Gy. út 55-61.). 
Az álláshirdetések további fontos részletek-
kel a www.paks.hu honlapon a lakossági pá-
lyázatok címszó alatt megtalálhatók. 

Kohl Gyöngyi

Négy pályázatot hirdetett Paks 
Város Önkormányzata képvise-
lő-testületének humánpolitikai 
bizottsága. A kulturális célú, az 
esélyegyenlőség megteremtését 
célzó és az egészségügyi-szo-
ciális célú pályázat bejegyzett 
alapítványoknak, közalapítvá-
nyoknak, egyesületeknek, tár-
sadalmi szervezeteknek szól, a 
benyújtás határideje szeptem-
ber 28. 12 óra. A negyediket a 
�atal szakképzett pályakezdők 
Pakson történő letelepedésé-
nek támogatására írta ki a gré-
mium, itt a pályázatok beérke-
zésének határideje személyesen 
szeptember 28. 12 óra, postán 
szeptember 28-i postabélyegző. 
A részletes pályázati kiírások 
további fontos információkkal, 
valamint a pályázati adatlapok 
megtalálhatók és letölthetők a 
paks.hu honlapról a lakossági 
pályázatok címszó alatt. 

-kgy-

Az Intermédia K�.-vel 1993-
ban kötött szerződést az önkor-
mányzat, aminek értelmében a 
cég buszvárókat telepített a város 
közterületein. A társaság jogutód-
ja, a JCDecaux Hungary Zrt. idén 
februárban buszvárók felújításá-
ra és újak létesítésére tett javasla-
tot, amit a képviselő-testület elfo-
gadott akkori ülésén. A multicég 
vállalta a város területén hat busz-
váró teljes felújítását, illetve hat új 
létesítését, így a Kishegyi úton, a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általá-
nos Iskolánál mindkét oldalon, a 
Széchenyi tér 8. számnál, a Fehér-
vári úton, valamint Biritón, az Is-
kola utcánál is lesznek a jövőben 
utasvárók. Az önkormányzat a 
közterület használatát illetve az 
érintett járdaszakaszok burkola-
tának szükségszerű javítását, ki-
alakítását biztosítja. A buszvárót 
a szerződő fél létesíti. – A meg-
állapodás szerint a JCDecaux ti-
zenöt évre vállalta a buszvárók 
tisztán és karbantartását – tá-

jékoztatott dr. Glöckler Ferenc. 
Paks aljegyzője azt is elmond-
ta, hogy a reklámvitrinekből lesz 
pro�tja a cégnek. A buszvárókon 
elhelyezett reklámvitrinekben az 
önkormányzat kedvezményesen 
hirdethet, továbbá valameny-

nyi utasváróban infovitrineket 
helyeznek el, ahol a menetrend 
mellett olyan hirdetmények és 
információk is helyet kapnak, 
amelyek a város lakosságának 
fontosak lehetnek.                 

-wph-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Közös projektet indít a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ, a 
Pákolitz István Városi Könyvtár 
és a Paksi Városi Múzeum-Paksi 
Képtár. Az Egy „CSEPP” a nevelé-
sért elnevezésű pályázat célja az is-
kolán túli tudás gyarapítása és az 
oktatási, nevelési munka segítése.
– Mindegyik kulturális intéz-
ményben szervezünk a pályázat-
hoz kapcsolódó programokat, ki-
használva a helyi sajátosságokat. 
A projektbe beépítettük a koráb-
ban jól bevált rendezvényeket is, 
illetve kiegészítettük olyanokkal, 
amelyek révén a diákok a tanórán 

túl megfelelő kulturális nevelés-
ben részesülhetnek – mondta Tell 
Edit. A Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ ügyvezető igazgatójá-
tól azt is megtudtuk, hogy a paksi-
ak mellett kistérségi intézmények 
hátrányos helyzetű diákjait is be-
vonják a mintegy másfél éves pro-
jektbe. Az óvodásoktól a közép-
iskolásokig minden korosztály 
számára kínálunk programokat – 
tette hozzá.
Dömötörné Göttinger Eszter, a 
projekt vezetője hangsúlyozta, 
fontosnak tartjuk, hogy az óvo-
dások játékos formában ismer-

kedjenek meg a könyvtár műkö-
désével, valamint segítsük őket 
bekapcsolódni a múzeumi és a 
képtári tevékenységekbe is. Az is-
kolások esetében havi szakkörö-
ket, tehetséggondozó programo-
kat indítunk, emellett versenyeket 
és táborokat is szervezünk hátrá-
nyos helyzetű diákoknak. A prog-
ramba körülbelül 1300 diákot sze-
retnénk bevonni – tájékoztatott a 
projektvezető, aki azt is kiemelte, 
hogy reményei szerint a mintegy 
30 millió forintos projekt segíti az 
intézmények szakmai munkájá-
nak fejlődését is. – A városi múze-
um és a képtár közösen jelennek 
meg a projektben, a programo-
kat a két intézmény tematikusan 
osztja szét egymás között. Továb-
bi tizenkét intézmény is társult a 
kezdeményezéshez, pédául a Pro 
Artis művészeti iskola. Náluk a tá-
mogatásnak köszönhetően olyan 
technikákkal is megismertethetik 
a diákokat, amelyekkel korábban 
nem dolgozhattak – tette hozzá.
A Paksi Pákolitz István Városi 
Könyvtár vetélkedőket, valamint 
olyan szakköröket és kulturá-
lis órákat szervez, amelyek segí-
tik a könyvtárpedagógiai prog-

ramjuk megújulását. – A korábbi 
módszerünket megreformálva, 
sokkal tudatosabban és szer-
vezettebben szeretnénk segíte-
ni a gyermekek olvasáskultú-
rájának, beszédkészségének és 
kognitív funkcióinak fejleszté-
sét – mondta Pumerscheinné 
Bedekovity Zóra, az intézmény 
igazgatója. Terveik szerint 490 
főt vonnak be a programba, 
amely során könyvtári- és drá-
mapedagógiai foglalkozásokat 
is tartanak.
A Csengey Dénes Kulturális 
Központ programjain hét ok-
tatási intézmény vesz részt, el-
sősorban témanapokat és -he-
teket szerveznek a diákoknak. 
A szakemberek céljaikról szól-
va azt mondták a projektnyitó 
sajtótájékoztatón, hogy hosszú 
távú hatást szeretnének elérni a 
diákok nevelésében, illetve hogy 
a gyermekek otthonosan mo-
zogjanak a helyi kulturális in-
tézményekben most és majdan 
felnőttként is. A projekt elneve-
zésében szereplő CSEPP moza-
ikszó a résztvevő kulturális in-
tézmények kezdőbetűiből állt 
össze.                       Weller P. Hanna

Egy „CSEPP” a nevelésért – összefogásban
a paksi kulturális intézmények 

Autómentes napra invitálják a lakosságot

 Közélet

Tizenhetedik alkalommal rende-
zik meg az európai mobilitási he-
tet és ennek keretében az autó- 
mentes napot, amihez Paks is 
csatlakozott. A program célja a 
környezetbarát és fenntartható 
városi közlekedés, az elektromos 
közlekedési eszközök, valamint 
az egészséges életmódhoz elen-
gedhetetlenül szükséges moz-
gás (gyaloglás, kerékpározás) 
népszerűsítése. A Protheus Hol-
ding Zrt., a Paksi Közművelődési 
Nonpro�t K�. és a TelePaks Mé-
diacentrum Nonpro�t K�. közös 
szervezésében szeptember 22-
én 9.30-tól 14 óráig várják a la-
kosságot a strand mögötti sza-

badidőparkba. Ezen a napon te-
kinthetők majd meg a Protheus 
Holding Zrt. által meghirdetett 
buszkifestő rajzpályázatra be-
nyújtott alkotások. A program 
ideje alatt tesztelni lehet elekt-
romos járműveket: robogó, ke-
rékpár, gyermek cross motor, 
hoverboard, chopper bicikli, rol-
ler, busz, autó. A rendőrségi sá-
torban ki lehet majd próbálni a 
részegszemüveget, illetve lehe-
tőség lesz kerékpárok karban-
tartására, ingyenes vizsgálatára. 
Egészségügyi szűréseket is igény-
be vehetnek a helyszínen az ér-
deklődők, bemutatkozik a Cse-
resznyéskert Erdei Iskola, és lesz 

színpadi műsor is 10 órától, fel-
lép a Paksi Twirling és Botfor-
gató Kulturális és Sportegyesü-
let, a Főnix Táncegyesület, a Csil-
lag Show Dance Team, a Pódium 
Táncstúdió, valamint a Destiny’s 
Dancers Táncegyesület. Mind-
ezek mellett lesz akadálypálya 
helyben használható gyerekbi-
ciklikkel, futóbiciklikkel, ki le-
het próbálni teherkerékpárokat, 
kitölthetnek mobilitás totót, sze-
repel a kínálatban kincskeresés 
kicsiknek, buszsofőrtoborzó sá-
tor, teljesítménytúra az Ökocsiga 
Közhasznú Egyesülettel, és „Ke-
rék-bár” üzemel majd, ahol min-
den gyermek őszi gyümölcsöket, 

müzlit és lu�t kap ajándékba. Az 
európai mobilitási hét települé-
si rendezvényeinek támogatási 
keretét a tavalyi összeg duplájá-
ra, 140 millió forintra emelte az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium. A tárca Európa leg-
nagyobb közlekedési-környezet-
védelmi kampányának nemzeti 
koordinátoraként 2015 óta se-
gíti vissza nem térítendő forrás-
sal is a helyi szervezők munkáját, 
felkészülését. A paksi programra 
918 ezer forint támogatást nyert 
a Protheus Holding Zrt.. Kedve-
zőtlen időjárás esetén a rendez-
vényt szeptember 29-én tartják 
meg.                                    Kohl Gy.

Fotó: TelePaks
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Két települést látott vendégül az erőmű

A Roszatom is ott 
volt a szimpóziumon

Kis vízhozamnál is 
garantált a biztonság

Atomerőmű

– A paksi atomerőmű a legkisebb 
eddig mért extrém vízállás mel-
lett is biztonságosan üzemeltet-
hető volt – mondta az atomerő-
mű kapacitásának fenntartásáért 
felelős államtitkár Visegrádon, a 
Magyar Elektrotechnikai Egye-
sület 65. vándorgyűlésén, írta az 
MTI.
Aszódi Attila hozzátette, hogy az 
épülő Paks II. esetében a hűtővi-
zet biztosító szivattyúk a jelenle-
gi – szintén biztonságos szinten 
épült – berendezésekhez képest 
is két méterrel mélyebben lesz-
nek kiépítve a Dunában. Mind-
két erőmű az igen kis vízhozam, 
300 köbméter/másodperc eseté-
ben is biztonsággal üzemeltethe-
tő. Kitért arra, hogy az atomerő-
mű olyan magasra épült, hogy az 
áradások nem fenyegetik.
Az államtitkár arról is beszélt, 
hogy az idén tapasztalható kirí-
vóan meleg időjárás milyen fel-
adatok elé állította az energetikai 
szektor európai szolgáltatóit. Pél-
daként említette, hogy a német 
nagy atomerőművek nagyon jól 
teljesítettek, míg az időjárásfüg-

gő energiatermelés visszaesett. 
Az európai vízerőművek terme-
lése csökkent, a szélerőművek 
12-14 százalékos, a naperőmű-
vek pedig 18 százalékos kihasz-
náltsággal működtek, ehhez ké-
pest az atomenergia termelése 
meghaladta a 80 százalékos ki-
használtságot.
Grabner Péter, a Magyar Energe-
tikai és Közmű-szabályozási Hi-
vatal energetikáért felelős elnök-
helyettese előadásában arról be-
szélt, hogy hol tart az egységes 
európai villamosenergia-rend-
szer kiépítése, és milyen utat kell 
még bejárni a teljes megvalósulá-
sig. Kitért arra is, hogy Magyar-
országon 2010-ben még csak két 
kis naperőmű volt, 2017-ben vi-
szont már 304.
Kaderják Péter, az Innováci-
ós és Technológiai Minisztéri-
um  energiaügyekért és klíma-
politikáért felelős államtitkára 
azokról a törekvésekről beszélt, 
amelyek a tiszta, okos és meg�-
zethető energia megvalósulását 
szorgalmazzák.          
(forrás: MTI)

A Roszatom orosz állami atom-
energetikai konszern ötven tagú 
küldöttséggel vett részt a Nukleá-
ris Világszövetség 43. szimpóziu-
mán Londonban. A rendezvényt 
Kirill Komarov, a Roszatom nem-
zetközi üzletfejlesztési vezérigaz-
gató-helyettese, a Nukleáris Vi-
lágszövetség Igazgatótanácsának 
elnöke nyitotta meg. 
A Roszatom a szimpózium ke-
retében tartott ágazati kiállítás 
egyik fő partnereként volt jelen 
a rendezvényen. A vállalat az 
orosz nukleáris energetikai ipar 
területén elért legújabb tech-
nológiai vívmányokat mutatta 
be, köztük a Roszatom innová-
ciós projektjét, a Lomonoszov 
akadémikus nevét viselő úszó 
atomerőművi blokkot, amely a 
világ első és egyetlen kis telje-
sítményű mobil atomerőművi 
blokkja.
A rendezvény résztvevői beszá-
moltak a Nukleáris Világszövet-
ség tavaly szeptemberi szimpó-
ziuma óta elért ágazati sikerek-
ről. Nyolc atomerőművi blokkot 
kapcsoltak a hálózatra – kettőt 

Oroszországban és hatot Kíná-
ban. Öt atomerőmű építési terü-
letén öntötték be ünnepélyesen 
az első adag betont az alaptest-
be – Oroszországban, Indiában, 
Törökországban és Banglades-
ben. 
A Nukleáris Világszövetséget 
2001-ben hozták létre London-
ban, jelenleg 38 ország 170 vál-
lalatát tömöríti. A tagok között 
van Franciaország, Indonézia, 
Csehország, Finnország, Japán, 
Korea, az USA és sokan má-
sok. A Nukleáris Világszövetség 
a legtekintélyesebb olyan nem-
zetközi szervezet, amely egyesí-
ti a nukleáris üzemanyagciklus-
termékek és szolgáltatások gyár-
tóit és felhasználóit, az atomipari 
mérnöki, reaktorgyártó vállala-
tokat. A WNA Igazgatótanácsa 
határozza meg a szervezet stra-
tégiai célkitűzéseit, és részt vesz 
a Harmónia program megvalósí-
tásában, amelynek célja, hogy az 
atomenergia részarányát 2050-re 
25 százalékra növelje a globális 
energiamixben.                  

Kohl Gy.

Több mint háromszázan érkez-
tek az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. hagyományos nyílt napjá-
ra: A cég minden évben vendé-
gül lát néhány közeli települést, 
idén Uszódról és Dunaföldvár-
ról érkeztek a vendégek. – Uszód 
volt az első meghívott település a 
programban. Azok a gyermekek, 
akik akkor látogattak ide, ma már 
szinte felnőttként tértek vissza – 
mondta Kovács Antal köszöntőjé-
ben. Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója 
hozzátette, hogy az atomerőmű 
célja a kezdet óta nem változott: 
a nyitottság jegyében szeretné-
nek fogadni minden érdeklődőt. 
Dunaföldvárról több civilszer-
vezet és egyesület érkezett a nyílt 

napra annak érdekében, hogy új 
információkkal és élményekkel 
gazdagodjanak. – Annak ellené-
re, hogy a szomszédos települé-
sen lakom, még sosem jártam az 
atomerőműben – mondta Lip-

ták Tamás, dunaföldvári önkor-
mányzati képviselő, aki arról is 
beszélt, hogy a csoporttal érke-
ző gyerekek számára ez az alka-
lom felfogható pályaorientációs 
látogatásnak is. Uszódról mint-

egy százötvenen érkeztek a ren-
dezvényre. Bedi Gyula, a tele-
pülés polgármestere elmondta, 
hogy TEIT településként rend-
szeresen látogatják az atomerő-
mű létesítményeit. A vendégek 
szívesen bekapcsolódtak a kü-
lönböző programokba, az uszódi 
sportegyesületből többen nevez-
tek a horgászversenyre, a tánccso-
port műsorral színesítette a dél-
előttöt, valamint babakiállítást is 
rendeztek. Kun Gáborné uszódi 
népi iparművész alkotásait a Tá-
jékoztató és Látogatóközpontban 
tekinthették meg az érdeklődők. 
A települési nyílt napot másnap 
a családi nyílt nap követte, ahova 
az atomerőmű dogozóit és család-
tagjaikat várták.                           -wph-

Fotó: TelePaks
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Kalocsát és Paksot hamarosan egy híd köti 
majd össze, amely tovább erősíti a két vá-
ros eddig is virágzó kapcsolatát – fogalma-
zott köszöntőjében Süli János a XXIX. Kalo-
csai Paprikafesztiválon. A paksi atomerőmű 
két új blokkja tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért felelős tárca nélkü-
li miniszter azt is elmondta, hogy hamaro-
san befejeződik a beruházás tervezési sza-
kasza, majd indul az engedélyeztetés, és ezt 
követően elkezdődhet az építkezés, a híd-
nak ugyanis legkésőbb 2020-21-re a ráveze-
tő utakkal együtt el kell készülnie.
– Összekötnek bennünket a barátok, iskola-
társak, élő a kapcsolat a két város között, és 
ez még inkább így lesz, ha elkészül a két te-
lepülést összekötő híd. Ennek köszönhető-
en összeadódhat Paks és Kalocsa turizmusa 

is – vélekedett Süli János, aki szerint a jövő 
közös, és olyan fejlődés biztosítható a tér-
ségnek, amely munkát, vendégeket, bevé-
telt jelent, ami segít itt tartani a �atalokat. 
Paks II. felépítésének is ez az egyik legfonto-
sabb célja. A két új paksi blokkal és az autó-
pálya-csatlakozási lehetőséggel Kalocsa tér-
sége előtt is új fejlődési lehetőség nyílik meg 
– hangsúlyozta. 
A tárca nélküli miniszter a megnyitón az 
egyik legnagyobb hazai rendezvénynek ne-
vezte a kalocsai Paprikafesztivált. Úgy fo-
galmazott, hogy a Paprika Lovagrend tagja-
ként is esküt tett arra, hogy a kalocsai papri-
kát népszerűsíti, amelynek rendszeresen és 
örömmel tesz eleget.
A rendezvényt követően dr. Bálint József 
Kalocsa polgármestere a város kitüntető dí-

ját adta át Süli János tárca nélküli miniszter-
nek a város fejlesztéséért végzett kiemelke-
dő munkájáért.                                            -dsz-

Atomerőmű

Az új Duna-híd tovább erősíti a kapcsolatot

HIRDETMÉNY 
 
Az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) közmeghallgatást tart a nyilvánosság és a közigazgatási hatósági eljárás ügyfelei 
számára a vélemények és észrevételek megismerése érdekében a „KKÁT 1-24 kamrás kiépítésének üzemeltetési engedély kérelme” 
tárgyú, OAH-2018-01687/2018 ügyszámú hatósági eljárásban.  
A Radioaktív Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonprofit Kft. kérelmére a paksi Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolója (KKÁT) 
1-24 kamrás kiépítésének üzemeltetési engedélyére vonatkozóan indult eljárásban ügyfélnek minősül a kérelmezőn kívül a 
létesítmény biztonsági övezetében levő valamennyi ingatlan tulajdonosa és az, akinek az ingatlanra vonatkozó jogát az ingatlan-
nyilvántartásba bejegyezték, továbbá a környezetvédelmi szakhatóság állásfoglalása vonatkozásában a környezet védelmének 
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (1) bekezdésében írtaknak megfelelő társadalmi szervezetek. 
 

A közmeghallgatás időpontja: 2018. október 9. (kedd), 16:00 óra 

A közmeghallgatás helyszíne:  Paks Város Önkormányzatának nagyterme 
                                                                       (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) 
 
A közmeghallgatás előkészítése céljából a közmeghallgatás menetéről, a hatósági eljárásról, a KKÁT 1-24 kamrás kiépítésének 
üzemeltetési engedélye iránti kérelemről és annak előzményeiről, valamint az engedélyezési eljárásban benyújtott dokumen-
tációról szóló közérthető összefoglalók 2018. szeptember 18-tól megtekinthetők Paks Város Polgármesteri Hivatalának 
hirdetőtábláján (címe: 7030 Paks, Dózsa György út 55-61.), az OAH hirdetőtábláján (az OAH 1036 Budapest, Fényes Adolf utca 4. 
cím alatti székházának portáján), az OAH honlapján (http://www.oah.hu/) és a közigazgatási hirdetmények portálján 
(http://hirdetmenyek.magyarorszag.hu/).  
Az ügyfelek az ügy valamennyi iratába személyesen, illetve a törvényes vagy írásban meghatalmazott képviselőjük útján 
– ügyintézőnkkel (tel.: +36 1 436 4881 vagy +36 1 436 4882) történő egyeztetés szerinti időpontban – betekinthetnek az OAH 
székházában. Az iratokról másolatot, kivonatot készíthetnek vagy másolatot kérhetnek. 
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Fotó: Paksi Hírnök/archív

A Szekszárdi Szüreti Napokat is Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter, a rendezvény fővédnöke nyitotta meg. Köszöntőjében elismerően szólt a szekszárdi borokról, borászatról, pin-
cékről, kiemelve, fontos, hogy a régiót ne csak az atomerőműről ismerjék, hanem erről az arcáról is. Arról is beszélt, hogy az új blokkok 
építése változatlan feltételekkel zajlik, az engedélyek megszerzése folyamatban van. Hangsúlyozta, hogy mivel közel száz évre meghatá-
rozó lesz az atomerőmű léte, nem a határidő az elsődleges szempont, hanem a biztonság, és hogy jó minőségben épüljön meg Paks II.

8 n Paksi Hírnök, 2018. szeptember 21.



Bemutatkoznak a fül-orr-gégész orvosok
EgészségKözéletMozaik

Dr. Vaszkun László egy éve, 
dr. Vincze Róbert pedig idén 
április óta rendelnek a Pak-
si Gyógyászati Központ fül-
orr-gégészeti szakrendelésén. 
Mindketten heti egy-egy na-
pon fogadják itt a pácienseket 
beutalóval és előjegyzéssel. Fő-
állásban a  dunaújvárosi  Szent 
Pantaleon Kórházban dolgoz-
nak.

– Meglepődtem, amikor dr. Bod-
nár Imre főigazgató bemutatta a 
Paksi Gyógyászati Központ fül-
orr-gégészeti szakrendelőjét: na-
gyon kevés ilyen szép és jól fel-
szerelt rendelőintézet van az 
országban. Itt minden rendelke-
zésre áll a biztonságos, jó beteg-
ellátáshoz – mondta dr. Vaszkun 
László, a dunaújvárosi Szent Pan-
taleon Kórház osztályvezető fő-
orvosa, aki egy éve rendel heti 
egy alkalommal a paksi szakren-
delésen. – Kiemelendő, hogy a 
szakrendelőbe csak beutalóval 
jöhetnek a betegek a háziorvo-
sokon keresztül. Ez sajnos szin-
tén nem általános Magyarorszá-
gon. Az előjegyzéssel együtt ez a 
szűrő biztosítja, hogy ne legyen 
túlzsúfolt a rendelés, és az or-
vosnak elegendő ideje maradjon 
a betegek vizsgálatára, kikérde-
zésére. Ez a minőségi munka, a 
nyugodt légkör, az emberi bá-
násmód alapfeltétele – tette hoz-
zá a főorvos. Dr. Vaszkun László 
1976-ban végzett a Szegedi Or-
vostudományi Egyetemen. Első 
munkahelyén, a miskolci Diós-
győri Kórházban húsz évig dol-
gozott, miközben megszerez-
te a felnőtt és a ráépített gyer-
mek fül-orr-gégész szakvizsgát 
is. Amikor elkezdődött az egész-
ségügy átszervezése és meg-
szűnt az osztály, már osztály-
vezető főorvosként került Esz-
tergomba, közel 18 éve pedig a 
dunaújvárosi Szent Pantaleon 
Kórház Felnőtt és Gyermek Fül-
orr-gégegyógyászati Összevont 
Osztályát vezeti. Dr. Vaszkun 
László kifejezetten büszke a 
szakmájára: szerinte az elmúlt 
negyven év alatt hatalmas fej-

lődésen ment keresztül. A mai 
műszereknek köszönhetően so-
kat rövidült a gyógyulási idő, a 
műtétek biztonságosak és megfe-
lelnek a nemzetközi élvonalnak. 
A következő lépés a kórházak-
ban is a robotizáció lesz – tekin-
tett a jövőbe a főorvos. – A du-
naújvárosi kórház osztályveze-
tőjeként az volt a célom, hogy 
az osztályunk a kórház minő-
sítésének megfelelően bármi-
lyen fül-orr-gégészeti problémát 
meg tudjon gyógyítani, amit si-
került is elérnem. Az országosan 
tapasztalható orvoshiány ellené-
re hat szakorvos és egy rezidens 
kolléga dolgozik nálunk. Leg-
újabb sikerünk, hogy 2018-ban 
megkaptuk a családbarát kórhá-
zi osztály címet – összegzett dr. 
Vaszkun László. A főorvos fele-
sége már nyugdíjas, két �uk és 
három kislány unokájuk van.
A paksi fül-orr-gégészeti szak-
rendelő kiváló felszereltségét 
dr. Vincze Róbert szakorvos is 
kiemelte, mellette az asszisz-
tensek magas színvonalú szak-
mai felkészültségét, és azt, hogy 
audiológia is van, aminek kö-
szönhetően gyorsabban diag-
nosztizálhatók a különböző hal-
lásproblémák. Dr. Vincze Ró-
bert április óta rendel heti egy 
alkalommal a paksi szakrende-
lésen, páros héten, kedden 8.30-
tól 14.30-ig, páratlan héten, szer-
dán 15-től 19 óráig. Dr. Vincze 

Róbert 2002-ben végzett a Sze-
gedi Orvostudományi Egyete-
men, majd a dunaújvárosi kór-
ház fül-orr-gégegyógyászati osz-
tályán helyezkedett el. 2008-ban 
felnőtt fül-orr-gégész szakvizs-
gát, 2015-ben ráépített csecse-
mő és gyermek fül-orr-gégész 
szakvizsgát tett. Ezt követően 
két évig egy svédországi kórház-
ban dolgozott, de hazahúzta a 
honvágy. Teljes állásban dolgo-
zik a dunaújvárosi Szent Panta-
leon Kórház Felnőtt és Gyermek 
Fül-orr-gégegyógyászati Össze-
vont Osztályán, mellette magán-
praxist vezet. – Svédországban a 
páciens kezelését a háziorvos 
kezdi meg, és csak akkor küldi 

tovább szakorvoshoz, ha nem ér 
el kedvező eredményt a gyógyí-
tásában, ezzel szemben nálunk 
viszonylag hamar jutnak el a be-
tegek a szakrendelésre. Talán ez 
a legnagyobb különbség – vázol-
ta dr. Vincze Róbert, aki arról is 
beszélt, hogy a dunaújvárosi kór-
házban a felnőtt és gyermek fül-
orr-gégegyógyászat majd min-
den területét művelik, a rutin 
fül-orr-gégészeti műtétek mel-
lett középfülműtéteket is végez-
nek és orrmelléküreg-sebészettel 
is foglalkoznak, illetve fej-nyaki 
bőrdaganatos eseteket is operál-
nak, valamint a nyálmirigy– és 
gégetumorok egy részének mű-
téti kezelését is végzik. Dr. Vin-
cze Róbert egyéni továbbképzés-
ben néhány évvel ezelőtt elsajá-
tította a könnytömlő-sebészetet, 
az operációkat endoszkópos el-
járással végzi, szemészekkel ko-
operációban. – Jó érzés segíteni 
a betegeknek, látni gyógyulásu-
kat. A kórházban és a szakren-
delésen preventív munkát is vég-
zünk: a páciensek vizsgálatakor 
kiszűrünk olyan betegségeket, 
amelyek időben felfedezve jól 
gyógyíthatók, egyébként komoly 
egészségkárosodáshoz vezetné-
nek. Dr. Vincze Róbert azt is el-
mondta, hogy Pakson született, 
és apai ágon dunakömlődi szár-
mazású.                                               

  Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Portré

Jó napot, mi újság?

Siklósi Júlia
Az edzőteremben futunk össze néha. Mindig 
mosolyog, megjelenése igényes. Köszönésben 
nem lehet megelőzni, jó társaság, kedves és �-
gyelmes beszélgetőtárs. Csak keveset tudok  az 
életútjáról, talán csak annyit, hogy Erdélyből 
települt át, és hogy kisebb-nagyobb buszokat 
vezet. Szeretem a hozzá hasonló embereket. 
Miközben várom Siklósi Júliát, azon gondol-
kodom, hogyan képes az ember elhagyni az 
otthonát, és egy idegen városban letelepedni, 
messze a szüleitől, testvéreitől. Amikor meg-
érkezik, azonnal arról kezdünk beszélni, hogy 
honnan és mikor is érkezett Paksra. Van egy 
kis remegés a hangjában, amikor felelevened-
nek a huszonöt évvel ezelőtti emlékei. A szü-
leitől és három testvérétől búcsúzott el Maros-
vásárhelyen, amikor 1993 nyarán egy barát-
nőjével úgy döntöttek, hogy Magyarországon 
keresnek nyári munkát. Kalandos keresgélés 
után érkeznek városunkba, ahol Júlia egy helyi 
cégnél helyezkedik el. Megszereti a munkát, és 
nem tér vissza Erdélybe, itt marad és dolgozik 
tovább. Elfogódottan meséli, hogy mérlegelnie 
kellett: hazamegy, és megfelelő munka hiányá-
ban újra a szülei támogatását veszi igénybe – 
három testvére mellett – vagy Pakson marad, 
és ő segít az otthoniaknak a boldogulásban. 
2002-ben aztán munkát vált, csavarbolti eladó 
lesz, majd néhány év múlva személyszállítással 

foglalkozó férje egy azonnali, számára akkor 
még ismeretlen feladattal bízza meg. Egy cso-
portot Olaszországba, Solferino-ba kell szál-
lítania egy kilencszemélyes kisbusszal. A ké-
rés délután egy órakor hangzik el, a csoport öt 
órakor a Júlia által vezetett busszal útnak indul. 
Mindez a kilencvenes évek második felében 
történt, amikor GPS helyett még csak autós- 
térképek voltak. Az utazás gyönyörű volt. Egy-
részt kezdte felfedezni Európát, másrészt a 
buszvezetés, a vele járó szolgáltatói felelősség 
és gondoskodás is tetszett Júliának. Hazatér-
ve először D1 kategóriás jogosítványt szerez, 
mely a vezetőn kívül tizenhat utas szállítását 
teszi lehetővé, de miután egyre növekszik az 
igény a nagyobb létszámú utasszállításra, meg-
szerzi a nemzetközi kategóriájú vezetői enge-
délyt autóbuszra és vele együtt tehergépkocsi-
ra. Az úgynevezett nagy busszal ritkán megy, 
de a huszonegy főst gyakran vezeti. Aztán el-
jön az idő, amikor nem csupán vezeti a buszo-
kat, szervezi az utakat, de részt vesz a buszok 
szervizelésében, műszaki probléma esetén fér-
�ként oldja meg az operatív feladatokat, viszi a 
szolgáltatáshoz tartozó adminisztratív felada-
tokat, rendeléseket igazol, számláz, gazdasá-
gi ügyeket intéz. Mindeközben cseperedik a 
kis�a, aki már csecsemőként együtt utazik az 
édesanyjával, babakocsi helyett busz ringat-

ja Bencét. Júlia elképesztően nyugodt és ked-
ves, és mindezekkel együtt csupa aktivitás. 
Hallgatom, hogyan lehet igényesen szolgál-
tatni, rendet, tisztaságot tartani a járműveken, 
az utasok igényeit messzemenően teljesíte-
ni. Minden szavával arról üzen, hogy minden 
nehézsége ellenére nagyon szereti a munká-
ját. Emberi és földrajzi világokat ismer meg 
az utazások során, barátokat szerez. Számára 
nincs lehetetlen küldetés. Fontos, hogy elnyer-
je utasai bizalmát, szeretetét. Annyiszor és ott 
áll meg, ahányszor és ahol azt az utazó megkí-
vánja. Szereti Paksot. Kis�a megnőtt, ma már 
tizenhárom éves. Néhány éve a nővére is ide-
költözött. Kicsit jobb, hogy közel van, ha csak 
egyetlen családtagja is Erdélyből. Igen, az első 
pillanatban meglepődnek az emberek, amikor 
megjelenik a busszal és kiszáll a vezetőülésből. 
Nem hétköznapi látvány. Rutinos vezető (nem 
csupán a buszokon), határozott és udvarias, 
bőröndöket pakol, és minden esetben ő nyit-
ja ki az ajtót az utasoknak – szóval ízig-vérig 
autóbuszvezető. És most is siet. Folyton ügyet 
intéz, szervez, lebonyolít. És közben egy pak-
si ügy mellé áll. Nem csupán udvariasságból. 
Szívesen vezet majd paksi elektromos buszt, 
és vállalja, hogy részt vesz a helyi E-mobilitás 
kampányban is. Mert ha van értelme, vállalja a 
feladatokat.                                                  Tell Edit

Fotó: Babai István
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KözéletMozaik

Duna – a közösségi (part)oldal
Városi olvasmányok
Eddigi életem során egyetlen-
egyszer éreztem valódi hiányát 
annak, hogy nem vagyok ott a 
közösségi oldalakon – egy nyá-
ri középiskolai olvasótábor szer-
vezésekor. De aztán mégis úgy 
alakult, hogy a mára már ósdi-
nak tűnő e-mailek és telefonon 
történő beszélgetések eredmé-
nyesek voltak, és létrejött a kap-
csolat: így is kialakulhatott egy 
közösség (a mai világban!) és 
egy már-már ultrakonzervatív-
nak tűnő ismerkedési est, majd 
néhány éjszakába nyúló beszél-
getés után sok mindent megtud-
tunk egymásról… igen, képek is 
előkerültek, meg események a 
közelmúltból.
Néhány héttel a tábor zárá-
sa után sétáltunk a Duna-par-
ton. Évek óta nem volt ennyire 
alacsony a vízállás. Az idei nyá-
ron rég nem látott arcát mutat-
ta meg a folyó. A víz telistele 
van történetekkel, legendákkal, 
melyekről a víztelen part, a ho-
mokpadok, a túlsó parti strand 
és az emberek még többet me-
sélnek. Úgy esett, hogy a hosszú 
Duna-parti nyári sétánk során 
a Vas Anti-féle bárka környé-
kén egy betonból készült táb-
lára bukkantunk, rajta a felirat: 
Duna Baráti Kör 1999. A tábla 
megtalálása az alacsony vízál-
lásnak volt köszönhető, a bará-
ti kör néhány tagjának felkuta-
tása sem volt nehéz – a táblába 
vésett sorokhoz kötődő neve-
ket gyorsan megtaláltuk a vá-
rosban. Megjegyzem: e tekin-
tetben a Régi Paks közösségi 

oldal volt a segítségemre. Per-
sze, kíváncsi lennék, e segítség 
nélkül mennyi időbe tellett vol-
na a Duna Baráti Kör tagjainak 
megtalálása.
Ülünk egy asztal körül, Bárdos 
Lászlóval és Wolf Mihállyal.
Ők is ott voltak a csónakleeresz-
tő betonozásakor, a baráti kör 
táblájának elhelyezésekor – más 
elkötelezett Duna-kedvelőkkel 
együtt. Mert a baráti kör valaha 
aktív tagjai nem öncélúan alkot-
tak csapatot, ők betonozták a ma 
is használatban lévő csónakle-
eresztőt. A tábla a csapat összefo-
gásának emléke. Kézzel írt lapok 
fénymásolatai, annak kiegészíté-
sei kerülnek elő – a közel húsz év 
hosszú idő, ez már helyi történe-
lem. A névsorban emblematikus 
nevek, sokan már nincsenek kö-
zöttünk. Ötvenöt név, közel két 
év alatt általuk összegyűjtött fe-
jenként tízezer forint, mellé úgy-
nevezett társadalmi munka – így 
készült el a közösségi csónakle-
eresztő a halas bárka mellett. Két 

beszélgetőtársam gyakran emle-
geti Záborszki Zoltán és még né-
hány barátikör-tag nevét, akik 
az alapítás kezdeteitől odaadó-
an gyűjtöttek, dolgoztak a közös 
ügyért. 
Magával ragad, ahogy a két ven-
dégem a Dunáról beszél. Lász-
ló az alvégi gyermekkorról me-
sél, amikor már tavasszal leke-
rült a forrázóteknő a padlásról, 
mellé deszka evezőlapát, és kez-
dődhetett a dunai élet, amikor ta-
vasztól őszig a Duna volt – töb-
bek mellett – a Kosár utcai gyere-
kek fürdőszobája. Aztán előkerül 
a Sóstanya, ahová már a lányok-
kal jártak, meg a Paksi Sziget, az 
egykori Vörös Sugár szövetke-
zet, ma Dunamenti Zrt. tulaj-
dona. S végül a Bum-sziget és a 
Bárdos házaspár által a túlsó par-
ton kialakított vízparti lakás, kö-
zösségi tér – konyhával, nappali-
val, fedett pihenőhellyel, gyakori 
vendéglátogatásokkal –, mond-
hatjuk, ez a második otthonuk, a 
nyári „lakóhelyük”.

Aztán Mihály kezdi a visszaem-
lékezést. Ahogy a nyolcvanas, 
kilencvenes években sokasod-
tak a csónaktulajdonosok, egy-
re szükségesebbé vált egy csó-
nakleeresztő kialakítása. A helyi 
közösség munkáját az akkor hi-
vatalnok, Fonyó Lajos segítette. 
A betonozás szakaszosan való-
sult meg, nagyban függött a folyó 
vízállásától. A Duna tekintetében 
egyetlen beszélgetésben sem tu-
dunk elszakadni annak múltjá-
tól. Mihály is emlékezik a Blatt-
féle vízimalomra, arra, hogy gye-
rekként hogyan ugráltak fejest a 
Dunába a felső szintről, s hogyan 
�gyelmeztette őket Tóth Sándor, 
a náluk idősebb kamasz a veszé-
lyekre. S a minden évben áldoza-
tot szedő békés Dunától hogyan 
próbálták távol tartani a szü-
lők? Elvették a klottnadrágot és 
kislány alsóneműt adtak a �úk-
ra (abban röstelltek a vízre men-
ni �ú létükre), hogy távol tart-
sák őket a víztől és a veszélyes fe-
jesektől, meg a vízen elporladó, 
égő dereglyétől, ami egy vihar-
lámpa miatt gyulladt ki.
Szóval újra jó nagy kanyart jár-
tunk be időben és térben a 
Duna innenső és túlpartján. Egy 
vízből előbukkanó emlék okán. 
Ami – talán – örökre ott marad. 
A Duna Baráti Kör �gyelemfel-
keltő táblái is máig megtalálha-
tóak a parton, tele jó szándé-
kú �gyelmeztetéssel. A vigyázó 
szemek, a törődés folyamato-
san tetten érhető, még ha nem is 
működik a baráti kör, de az azt 
alakító barátságok igen. A kö-
zös gondolkodás, a vágy a Du-
na-part fejlesztésére nem múlik, 
az nem egy húsz éve pillanatok-
ra kialakult, tűnő hóbort volt. 
Ezek az emberek a valódi közös-
ségi oldalakon, a Duna bal- és 
jobb partján élik a hétköznapjai-
kat, s ünnep számukra, ha az ál-
taluk megépített csónakleeresz-
tőt és annak környékét megbe-
csülik a használók.              Tell E.

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

Fotók: magánarchívum
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Közélet Mozaik

Hétköznapi hit: Árokszállási Eszter

Paks az én városom

Amikor új feladatba kezd, néha 
túlzottan is elkötelezett, nagy 
lendülettel veti bele magát a 
munkába, mondja Árokszállá-
si Eszter. A Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium matematika-�zika 
szakos tanárának munkáját ed-
dig két alkalommal ismerték el 
Ericsson-díjjal.

– Nagyon sok időt, energiát fek-
tetek a diákjaim versenyekre való 
felkészítésébe, ilyenkor nemigen 
vigyázok magamra, kevés időt 
töltök pihenéssel. Viszont ezt so-
hasem bánom meg, mert jó visz-
szatekinteni a közösen megtett 
útra. Van, hogy országos vagy 
nemzetközi versenyre készülünk, 
és olyan is, hogy esti tagozatos 
diákom mindenképpen fodrász 
szeretne lenni, és azért kell neki 
segítség, hogy sikerüljön a mate-
matika érettségi – mondta Árok-
szállási Eszter, kiemelve, hogy a 

diákokkal való kapcsolatát a hite 
is alakította. – A pályafutásom 
elején mindent úgy csináltam, 
ahogyan megtanították nekünk. 
Megvolt a képességem arra, hogy 
jól magyarázzam a tananyagot, és 
azt gondoltam, hogy ez elég. Az-
tán észrevettem, hogy változik a 
diákok kedélye, van, aki szótla-
nabbá válik, vagy éppen nagyon 
örül valaminek. Ekkor jöttem rá, 

hogy mennyire igénylik az egyé-
ni törődést. Hálás vagyok min-
den diákomért, a velük együtt el-
ért eredményekért, és fontosnak 
tartom őket �gyelmeztetni, hogy 
nehogy a fejükbe szálljon a dicső-
ség. Ilyenkor mindig elmondom, 
hogy elsősorban Istennek kö-
szönjünk meg mindent. A tanár-
nő arról is beszélt, hogy két olyan 
időszak volt az életében, amikor 

szinte kézzel foghatóan átélte Is-
ten támogatását. – A férjem da-
ganatos beteg volt, otthon gon-
doztam. Nagyon nehéz időszak 
volt, alig pár órát aludtam éjsza-
kánként, de éreztem, hogy Isten 
támogat, és tudom, hogy nélkü-
le nem tudtam volna végigcsinál-
ni. A másik nehéz időszak az volt, 
amikor az unokám egy örökle-
tes szívbetegség miatt nagyon ko-
moly műtéteken esett át, kezdet-
ben nem sok esélyt adtak neki az 
orvosok. Nagyon sokat jelentett, 
hogy az egész gyülekezet imádko-
zott érte. Az unokám most két és 
fél éves, és olyan csodaszép mo-
solya van, mint egy angyalnak – 
idézte fel a történteket Árokszál-
lási Eszter. Elmondta azt is, hogy 
minden este lecsendesedik lélek-
ben és hálát ad Istennek, hogy 
vele volt. A legnehezebb hely-
zetekben mindig erőt ad – zárta 
gondolatait.             Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Becker Jánosné Julika a Duna-
földvári úton lakott 16 éves ko-
ráig, így a Duna és a Sánchegy 
jelenti számára a legszebb kis-
gyermekkori emléket. – A pol-
gári iskolába jártam, nagyon sze-
rettem, itt van még a tornate-
rem, a kolomp, mutatott körbe 
a Bezerédj iskola udvarán. Nagy 
volt a fegyelem, ha valakit a sa-
rokba térdeltettek, a fekete ola-
jos padló nyomot hagyott a nad-
rágján. Nagyon jó tanáraink vol-
tak. Nem tanulhattam tovább az 
iskola elvégzése után, így nagy 
hévvel kerestem munkát. A kon-
zervgyárba Kürtös Kató néni vett 
fel. A gyárnak volt egy bölcsődé-
je, kérdezték, volna-e kedvem ott 

Hefner Erika számára a gyer-
mekkort a Villany utca jelenti: 
édesanyját várta minden nap két 
órakor, aki munkahelyéről egye-
nesen a Duna-partra ment a lá-
nyával. – Ott ültünk és nagyon 
mély beszélgetéseket folytattunk. 
Később az első randik is ott vol-
tak, és ott tanultam meg úszni egy 
Dodó nevű utcabeli �útól. Akkor 
még mindenki a Dunára járt mos-
ni, saját mosókövén szappanozta 
a ruhát, közben pedig megbeszél-
ték a világ dolgait. Nagyon szegé-
nyek voltunk, így amikor a neve-
lőapám vásárolt a bizományiban 
egy tévét, az osztálytársaim eljöt-
tek megnézni, valóban van-e an-
tenna a házunkon. Az iskolában 

dolgozni. Huszonnyolc évig vol-
tam csecsemő- és gyermekgon-
dozónő. Imádtam a gyerekeket, 
azt hittem, vége a világnak, ami-
kor bezárták a bölcsődét – idézte 
fel emlékeit Beckerné Julika, aki 
arról is mesélt, hogy az anyukája 
hívta a nyugdíjas klubba énekel-
ni. – Tíz éve járok a Paksi Városi 
Nyugdíjasklubba, imádom őket. 
Horváthné Marika adta át nekem 
az énekkar vezetését. Sokfelé fellé-
pünk, nagyon szép egyenruhánk 
van, mindig kiemelnek minket a 
fellépésekkor. Négy évvel ezelőtt 
a Szépkorúak hetére szervezett 
Mondd el a nótádat című műsorra 
olyan sokan összejöttek, hogy alig 
fértünk el a művelődési központ 
klubtermében. Amikor bölcső-
devezetőként dolgoztam, egy pes-
ti rokonom felajánlotta egy 120 
férőhelyes bölcsőde vezetését la-
kással együtt, de én azt mondtam: 
nagyon szeretek nálatok nyaralni, 
de annyi elég is Budapestből, csak 
Paksra vágyom – zárta a beszélge-
tést Beckerné Julika.

jó tanáraim voltak. Azt mondták: 
nem baj, ha szegények vagyunk, 
ha van tehetségünk valamihez, 
azzal, illetve tanulással ki lehet 
emelkedni a sorból. A könyvtár 
révén kaptam muníciókat, az is-
kola pedig elindított a versmon-
dás útján, amelynek köszönhető-
en kétszer is eljuthattam a csille- 
bérci jutalomtáborba. Hefner Eri-
ka Budapestre ment férjhez, ott élt 
13 éven át. – Amikor nyaranta ha-
zajöttem, mindenki kedvesen fo-
gadott, és tudta, ki az a Hefner 
Erika. Ez nagy boldogság volt a 
hideg pesti évekhez viszonyítva. 
Amikor lehetőség adódott, haza-
költöztünk, akkor jött az életem-
be a művelődési központ. Vala-
ki megjegyezte, hogy a népműve-
lést nekem találták ki. Ma, amikor 
hatvan ember eljön az amatőr 
színtársulat felolvasószínházi est-
jére, és élvezik, akkor azt mond-
hatom, tudok olyat nyújtani a szí-
nészeim számára, amit máshol 
nem kaphatnak meg – összegez 
Hefner Erika.                        Sólya E.

Fotók: TelePaks
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Ha valaki komoly családfakutatásba kezd, 
akkor az egyik legmegbízhatóbb kiindu-
lópontot az egyházi anyakönyvek jelentik, 
mivel ezek semleges, adatszerű források, és 
minden felekezet rendelkezik sajáttal. 
A mai gyakorlatot a tridenti zsinat 24. ülé-
se fektette le 1563-ban. Az ülés első jegy-
zőkönyvének első fejezete a házasságok 
anyakönyvezéséről (matrica copulatorum) 
intézkedik, a második a megkereszteltek 
(matrica baptisatorum) és a keresztszülők 
jegyzékbe vételéről. A halotti anyaköny-
vezésről (matrica mortuorum) és az anya-
könyvi bejegyzések tartalmáról csak az ún. 
római rituálé, V. Pál pápa rendelete intéz-
kedett 1614-ben. 
Magyarországon az 1515. évi veszprémi egy-
házmegyei zsinat rendelkezett először a meg-
kereszteltek feljegyzéséről. Ezt és a tridenti zsi-
nat határozatainak bevezetését késleltette a 
törökök előrenyomulása. A tridenti zsinat ha-
tározatai befolyásolták a protestáns egyházak 
anyakönyvezési gyakorlatát is. 
A paksi református egyházközség legrégeb-
bi anyakönyve 1722-ből származik, és a Vá-
rosi Múzeum felekezeteket bemutató kiállítá-
si egységében látható. Pakson a reformátusok 
voltak a hódoltság utáni első magyar betelepü-
lők. A könyv formai felépítése megegyezik a 
korai anyakönyvek szerkezetével, hiszen II. Jó-
zsef uralkodásáig általában nem rovatok sze-
rint, hanem folyamatosan vezették, napok és 
hónapok szerint. A római rituálé szerint veze-
tett anyakönyveknél a 18. század elejéig a fel-
jegyzéseket általában egy könyvben vezették, 

melyet három részre osztottak fel: Nomina 
baptizatorum, Nomina Copulatorum és 
Nomina Defunctorum. Ez az anyakönyv la-
tinul, illetve magyarul íródott, attól függően, 
hogy ki jegyezte fel az adatokat. Nyelvezete 
érdekes, olyan megfogalmazásokat alkalmaz, 
mint például „kereszteltetett kis �acskája” vagy 
számos esetben a keresztszülő mint koma for-
dul elő. A latinul íródott részekben a neveket is 
latinosították (Mihályból Michail lesz). 

Az eltérő, régies írásmód, valamint a kifakult 
részek miatt nehezen olvashatók és értelmez-
hetők az anyakönyv bizonyos részei, de hosz-
szas tanulmányozás után a kutató számára vi-
lágossá válik a szöveg.  Az első részt a megke-
reszteltek névsora alkotja, melyből a legelső 
feljegyzés 1722. április 1-jén történt, amikor 
Szűcs János �át, Jánost megkeresztelték. 
A második részt a házasságok anyakönyvezése 
képezi, melyben szerepel az előző részhez ha-

sonlóan az év, nap, hónap, valamint a férj és a 
feleség, illetve az őket összeadó pap neve.
Az utolsó fejezet a halottak feljegyzéséről szól, 
mely tartalmazza az elhalálozás pontos idő-
pontját, a halott nevét, és kiskorú esetében 
olyan kiegészítő információval is találkozha-
tunk, hogy kinek volt a gyermeke, illetve az 
unokája. Külön érdekessége ennek a résznek, 
hogy aláhúzással kiemelik a temetés módját is, 
például hogy énekszóval történt.
Magyarországon 1844-ig a latin volt a hivata-
los nyelv, ezért az anyakönyvek tanulmányo-
zása igényli a latin nyelv alapszintű ismeretét, 
mert a magyarul írt részekben is gyakran elő-
fordulnak latin szavak. Továbbá paleográ�ai 
és genealógiai ismeretek is szükségesek ezen 
anyakönyvek értelmezéséhez. 
Ebben a római rituálé szerint vezetett, fo-
lyamatos szövegű anyakönyvben a bejegyző 
egyéb történésekről is tudósít a könyv első lap-
jain, például: „Anno 1716 Esztendőben eze-
ket szerzettük Ecclesia számára egy on kan-
nát, 2. Ládát, 3. nyoszolyát, két kar széket, egy 
ajtora valo pléhet, 6. Egy Énekes Kőnyvet./Ő. 
Tolnainé Testamentumba hagyot Tiz forin-
tokat Ecclesia számára:/Weszprémi Bereith 
Ferentz akkori predikátor…”, de megörökít 
egyéb, a gyülekezet életét meghatározó ese-
ményt is.
A Magyar Nemzeti Levéltárban lehetőség van 
különböző felekezetekhez tartozó anyaköny-
vek mikro�lmen történő tanulmányozására, 
és a Városi Múzeum is szívesen áll a családfá-
jukat kutatók rendelkezésére.

Gazdag-Fejes Margit

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Pupp Edina
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Vér, verejték és könnyek – ez a churchilli 
idézet az atomfutás mottója is lehetne. Még 
a 10 km-t vállalóknak is meg kell küzdeni-
ük Paks lankáival, a 15, 25 és 31 km-es távok 
meghódítóiról nem is beszélve. Jómagam 
idén ötödször neveztem a versenyre – ver-
senyre önmagammal –, és tudtam, mire szá-
míthatok. Legalábbis azt hittem. Eltervez-
tem előre, hol fogok sétálni (a Sánchegyen 
felfelé mindenképpen), vittem magammal 
vizet, hogy ne a frissítőpontokon öntsem 
magam tele hirtelen folyadékkal, és azt is le-
szögeztem, ha nem megy, 15 km-nél kiállok. 
De, mert minden fejben dől el, ezt nem sű-
rűn juttattam az eszembe.
Dugába dőlt a tervem, amikor már az Öreg-
hegy utcán belesétáltam a futásba. A Sánc-
hegyen, miután felkapaszkodtunk a mere-
dek lépcsőkön (a világon nincs annyi lép-
cső, mint Pakson, legalábbis úgy éreztük 
valamennyien) csak egy pillantást vetettem 
a gyönyörű dunai panorámára, aztán beve-
tettem magam a szőlőtőkék közé, és azon 
gondolkodtam, hogy a meredek lejtőn in-
kább leülök és lecsúszom, minthogy lefus-
sak a kitaposott füvön. A murván és macs-
kakövön ezt már nehezebb lett volna kivite-
lezni, úgyhogy oldalazva, tipegve valahogy 

csak letrappoltunk. Duna-part. A családom 
integetett, ami adott egy kis energiát néhány 
száz méterre, de a Vörösmarty utca felétől 
megint csak sétálni kényszerültem. Egy kati-
cabogár húzott el mellettem piros napszem-
üvegben, megkérdezte, jól vagyok-e, aztán 
elszégyelltem magam, hogy ő talpig plüss-
ben végigvágtat az emelkedőn, míg én po-
roszkálok, úgyhogy összeszedtem minden 
erőmet – ami a Sárgödör térig tartott. Fröcs-
csel kínáltak kedves asszonyok, lehet, el kel-

lett volna fogadnom? A lejtőn lefelé futás-
nál az összes banán és víz, amit addig elfo-
gyasztottam a mellkasomba szökött, de nem 
lassítottam, próbáltam időt nyerni. A Polla-
ckon felfelé aztán még kocogni is lett vol-
na energiám, de annyian sétáltak előttem, 
hogy hamar megmagyaráztam magamnak, 
hogy erőt kell gyűjtenem. Nem álltam ki 15 
km-nél, bár már láttam, hogy a 2 óra 46 per-
ces szintidőt nem tudom teljesíteni. Újra lej-
tő. Aztán porsivatag az atomerőmű felé, és 
gyomorfájás. 22 km-nél engedtem el. Akkor 
már a sétába került egy kis futás, és nem for-
dítva. Sorban húztak el mellettem a többiek, 
biztattak, támogattak. Az utolsó 600 métert 
aztán már futva tettem meg: hát milyen az 
már, ha valaki szimplán becammog a célba? 
Átvettem az érmet, aztán lerogytam a fűbe. 
Megcsináltam. 
Felkészültség híján nem számíthattam jobb 
teljesítményre magamtól, de megérte a vért, 
verejtéket és könnyeket. Megérte a zenészek, 
együttesek miatt, akik a város több pontján 
köszöntöttek minket, megérte a paksiak mi-
att, akik az utcán drukkoltak, vízzel kínál-
tak, megérte a hatalmas összefogás megta-
pasztalása miatt. Jövőre, veletek, ugyanitt...

Sólya Emma

Gyermekként szerette meg a 
zongorát, tinédzser kora óta 
hangolja és újít fel hangszere-
ket Károly János zenetanár, kar-
nagy, zenész. Édesapja az eszter-
gomi bazilika orgonistája volt, 
a nagyapja pedig tanítóintéze-
ti zenetanár. – Bárhol voltam, 
mindenhol zongorák vettek kö-
rül, talán már féléves korom-
ban odaültettek egyhez. Arról, 
hogy mennyire korán kezdtem, 
van is egy relikviám: körülbe-
lül tizenötéves koromból őriz-
getek egy köszönőlevelet, ame-
lyet a nagyapám egyik tanítvá-
nya írt nekem. Ebben háláját 
fejezi ki azért, hogy milyen szé-
pen felhangoltam a zongoráját 
– emlékezett vissza Károly Já-
nos, aki a nagybátyjától tanulta 
a mesterséget. – A legfontosabb 
a hangolókulcs, ami lényegében 
egy speciális csillagkulcs. Szük-
ség van még hangolópálcára is, 

amellyel lefogjuk a fölösleges 
húrokat. Így csak azt az egyet 
halljuk, amelyre szükségünk 
van. Ezekkel az eszközökkel kell 
a hangolószögeket húzni. Két-
féleképpen lehet hangolni, van, 
aki rezgésszámláló gépet hasz-
nál, de én hagyományosan, hal-
lás után hangolok. Ez a technika 

jóval nehezebb, minimum tíz év 
gyakorlat szükséges ahhoz, hogy 
valaki jól csinálja. A hangolónak 
egyéb feladatai is vannak.  Ha 
elszakad egy húr, ki kell cserél-
ni, de fontos, hogy esztétikusan 
kössük meg. Mechanikai javítá-
sokat is végzek, például besza-
bályozom a kalapácsokat, mert 

megérzi az ember keze, ha nem 
tökéletes a billentés – mondta 
Károly János. Hozzátette, hogy 
a kalapácsfejekre, amelyek a hú-
rokat megütik, külön �gyelmet 
kell fordítani. Ezek kopó alkat-
részek, amelyeket olykor le kell 
csiszolni. – Szállítás közben elő-
fordul, hogy letörik vagy lehor-
zsolódik egy-egy alkatrész, ak-
kor azt is ki kell javítani. Ilyen 
esetben a csiszolóport összeke-
verem nitrolakkal, ezt az elegyet 
kenem rá a sérült felületre, majd 
egy-két nap után smirglivel le-
csiszolom, végül pedig politú-
rozni kell. Minimális famunkát 
én is vállalok, de a nagyobba-
kat inkább asztalosra bízom. A 
munkám végeztével mindig ki-
próbálom a hangszert. Jó érzés-
sel tölt el, amikor szép hangokat 
tudok kicsalni belőle – emelte ki 
Károly János.                   

-wph-

Mesterek: Károly János

„A világon nincs annyi lépcső, mint Pakson”

Közélet Mozaik

Fotó: magánarchívum

Fotó: TelePaks
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Értékelték a strand 
idei szezonját

Életfát lehet igé-
nyelni kisbabáknak

A Tökjó nappal kö-
szön be az október

Mozaik

A strandszezon június elején in-
dult a paksi strandon. A fürdő-
hely megnyitását megelőző ál-
talános karbantartási feladatok 
mellett idén is végrehajtottak 
komfortérzetet növelő fejleszté-
seket, így meglévő járdák, illetve 
a büfé melletti terület burkola-
tát térkőre cserélték, az élmény-
medence mellé járdát építettek, 
kihelyeztek hat új padot a zöld-
területre, a nagymedence négy 
kültéri zuhanyzóját szolár zu-
hanyzóra cserélték, valamint az 
idei szezonra elkészült a Geszte-
nyés út és a strand közötti járda.
Dr. Hanol János, a strandot üze-
meltető Mezőföldvíz K�. szer-
vezési és kommunikációs osz-
tályának vezetője úgy tájékoz-
tatott, hogy júniusban 4.600, 
júliusban 9.500, augusztusban 
pedig 13.000 látogatója volt a 
strandnak. A júniusi nagyon 
kedvezőtlen időjárás miatt a 
havi forgalom a tavalyi hasonló 
időszaknál jelentősen gyengébb 
volt, a júliusi már megközelítet-
te a tavaly júliusit, a záró hónap 
pedig erősebb volt, mint 2017-
ben. Az összesített személyfor-
galom (27.100 fő) kis mérték-
ben elmaradt az előző évitől. 
Természetesen az időjárás függ-
vényében is váltakozott a látoga-
tottság, a nagyobb nyári hőhul-

lámok, hőségriadók növelték a 
strandolási kedvet.
Július 29-én a látogatók száma 
megközelítette az ezer főt, ki-
emelkedő napok (ezer fölötti lá-
togató) augusztus 4-e és 5-e vol-
tak. Azon a hétvégén a 2.600 főt 
is meghaladta a strandra látoga-
tók száma, a szombati létszám 
1.343 fővel az idei év rekordja 
volt.
A korábbi évekhez hasonlóan kü-
lönböző sport- és szabadidős ren-
dezvényeknek is otthont adott 
a paksi strand, így az Atomzsa-
ru, valamint a Tűzkakas orszá-
gos strandfocibajnokságnak, az 
országos bocsabajnokságnak, a 
Mezőföldvíz K�. családi- és sport-
napjának, a Pool Festivalnak, va-
lamint a Nagy Sportágválasztó-
nak.
A fürdőszezon lezárultával meg-
kezdődik a strand téliesítése. 
Ilyenkor raktárba viszik a sport-
eszközöket, a játékokat, a pado-
kat, a szeméttárolókat és a bójá-
kat, víztelenítik a zuhanyzókat, 
mosdókat, szétszerelik a gépé-
szeti eszközöket, és lehetőség 
szerint fagymentes helyre viszik, 
valamint a medencéket is felké-
szítik a hideg évszakra. A stran-
dot változatlanul kamerákkal és 
riasztóval őrzik.                 

 -gyöngy-

Ebben az évben is meghirde-
ti életfa akcióját az ÖKO Mun-
kacsoport Alapítvány. A prog-
ram keretében azok a családok, 
ahol az átadást megelőző eszten-
dőben (2017. október 1. – 2018. 
szeptember 30.) született kisba-
ba, facsemetét igényelhetnek, 
amennyiben vállalják, hogy el-
ültetik és gondozzák az átvett 
fát. Az ÖKO Munkacsoport 
Alapítvány 2018. október 5-ig 

várja a jelentkezéseket kizárólag 
írásban az ultessfat2018@gmail.
com címen. Érdeklődni ugyan-
ezen az e-mail címen vagy a 
30/438-95-61-es telefonszámon 
lehet. Az akciót Paks Város Ön-
kormányzata és a DC Dunakom 
Zrt. támogatják, valamint azok, 
akik az adójuk egy százalékát 
az ÖKO Munkacsoport Alapít-
ványnak ajánlották fel. 

Kohl Gy.

Ha valaki azt hallja ilyentájt 
Pakson, hogy egy tökjó prog-
ramra hívja a lakosságot a Pak-
si Kertbarátok Egyesülete, való-
színűleg egyből a civilszervezet 
Tökjó nap elnevezésű rendezvé-
nye ugrik be neki, ami lesz idén 
is. A Városháza előtti teret októ-
ber 5-én lepik majd el a külön-
böző tökkompozíciók, amelyek 
jelentős többségét minden év-
ben a kertbarát hölgyek készí-
tik, de örömmel fogadják óvo-
dás és iskolás csoportok, felnőt-
tek tökkompozícióit, amelyek 
közül a legötletesebbeket díjaz-
zák. Ez most sem lesz másként. 
A 10 órakor kezdődő Tökjó na-

pon nemcsak tökkompozíció-
kavalkáddal várják majd az ér-
deklődőket, hanem lesz kéz-
műves termékek bemutatója, 
mézárusítás, sajtsátor, biotermé-
kek, virágvásár és növénycsere-
bere, amelyek mind a több mint 
tízéves múltú program állandó, 
kedvelt elemei. A közönség �-
gyelmébe ajánlják a kertbarátok 
a Siller Nótakör műsorát is, ami 
17 órakor kezdődik. A nap zá-
rásaként vendégül látják a város 
apraját-nagyját, zsíros kenyeret 
és sült tököt kínálnak, amelyek 
mellé teát kortyolhatnak a ven-
dégek a töklámpások fényénél.                                                    

-kgy-

Fotó: Babai István/archív
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Könyvjelző – Bemutatkozik a Kínálgató 
Iskolai és Gyermekkönyvtár

Minőségi tartós élet

Közélet Mozaik

A Kínálgató Iskolai és Gyermekkönyvtár a 
Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár nyilvá-
nos �ókkönyvtára, amely a Paksi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola épületében található, 
és több mint 15.000 kötetes, színvonalas, fo-
lyamatosan bővülő állománnyal rendelkezik. 
A város iskolai könyvtárainak sorában külön-
leges helyet foglal el, hiszen – mivel közmű-
velődési gyerekkönyvtár is – lehetőségünk 
van rendszeresen beszerezni a legfrissebb 
gyermek- és i�úsági irodalmat, a tanítást-ta-
nulást segítő korszerű kiadványokat. A taní-
tási rendhez igazodik a nyitvatartás, ami a 

vkpaks.hu/kinalgato honlapon megtalálható. 
A könyvtárba 16 éves kor alatt ingyenes a be-
iratkozás. Mesekönyvek, verseskötetek, szép-
irodalmi és ismeretterjesztő művek, folyóira-
tok állnak a gyerekek, szülők, pedagógusok 
rendelkezésére. A kínálatot CD-k, DVD-k 
és hangoskönyvek is gazdagítják. A könyv-
tárban öt számítógépet használhatnak a di-
ákok elsősorban a házi feladatok megoldá-
sához, a versenyekre való felkészüléshez és 
a szabadidő hasznos eltöltéséhez. Rendsze-
resen tartunk tanulócsoportoknak könyvtá-
ri, könyvtárhasználati órákat. Az iskolai ne-

velő-oktató munkát rendhagyó órákkal, je-
les napokhoz kapcsolódó foglalkozásokkal, 
játékos feladatokkal, rejtvényekkel gazda-
gítjuk, évfordulókon, ünnepeken műsorok-
kal, könyvajánlásokkal, kiállításokkal lep-
jük meg az olvasókat. Rendszeres papírszín-
házi előadással csalogatjuk be az elsősöket, 
olvasókuckónkban pedig kényelmesen ol-
vasgathat bárki. Negyedik osztályosoknak 
kiskönyvtáros kört szervezünk, ahol az ér-
deklődők betekintést nyerhetnek a könyv-
tári munka rejtelmeibe, és könyvtárosként 
dolgozhatnak. Idén is keressük könyvtárunk 
legnagyobb könyvfalóját, azaz azt, aki a tan-
év során a legtöbb könyvet kölcsönzi és ol-
vassa el. Rajzpályázatunk keretében könyv-
borító-tervezésre bátorítjuk a gyerekeket, a 
legjobban sikerült alkotásokat könyvtárga-
lériánkban állítjuk ki. Havonta egyszer le-
hetőség van kissé elfeledett könyvek közt 
keresgélni a raktár állományában. A ta-
nácstalan olvasóknak többféle tematikus vá-
logatással segítünk. Külön polcon helyez-
zük el az új könyveket, az olvasókuckó kö-
zelében pedig különböző tematikák szerint 
rendszeresen váltogatjuk a kínálatot. Fog-
lalkozásainkon kényelmesen helyet tud fog-
lalni egy osztálynyi tanuló, egyéb rendezvé-
nyeinken akár 60-70 gyermek is. Olvasóink 
között örömmel látnánk több óvodást, más 
általános iskolák diákjait is. Előzetes egyez-
tetés alapján óvodai és iskolai csoportokat is 
fogadunk, ha megismerkednének könyvtá-
runkkal.

Kovácsné Járfás Gabriella, Pétersz Mária

Fotó: Molnár Gyula

Amikor egy gyermek először megy óvodá-
ba, iskolába, új élethelyzetbe kerül. Vannak 
olyan gyerekek, akik könnyen viselik a vál-
tást, mások kevésbé, mert sokkal érzéke-
nyebben reagálnak az elszakadásra. Ilyen 
helyzetben segítséget jelenthet a Bach-vi-
rágterápia. Dr. Edward Bach angol orvos rá-
jött arra, hogy számos betegség mögött a lé-
lek megoldatlan gócai állnak, amelyeket 
orvosilag sajnos nem lehet kezelni. A gyógy-
növényekhez fordult, és felfedezte, hogy esz-
szenciális kivonatként használva egyeseknek 
a lélekre is van hatása. Végül 38 esszenciát kí-
sérletezett ki, amelyek egyes lelki tüneteket 
hivatottak oldani. Ezek mellett lehet gyógy-

szereket szedni, más terápiákkal együtt is al-
kalmazhatók, mert nem befolyásolják azokat 
negatívan. Sokszor a gyermekek nem tudják 
még kifejezni érzéseiket, de leteszteléssel, ala-
pos kikérdezéssel meg lehet találni a megfe-
lelő esszenciát vagy esszenciákat, amelyeket 
nagyon szeretek alkalmazni a praxisomban, 
sok kisgyermek, felnőtt lelkét oldották már 
fel ezek a �nom rezgésű esszenciák. Tudni 
kell róluk, hogy egy alkalom nem oldja fel a 
lelki terheket, minimum három hónapig kell 
alkalmazni őket, folyamatos kontroll mellett. 
Mindezek mellett lehet használni gyógyteá-
kat is, például a következő keveréket: két evő-
kanál levendula-, egy evőkanál orbáncfű-, két 

evőkanál citromfű-, egy evőkanál kamilla- és 
egy evőkanál galagonyavirágzat. Ebből a ke-
verékből kell kivenni egy evőkanálnyit, le-
forrázni egy liter vízzel, majd tíz percig ázni 
hagyni, aztán leszűrni. Mézzel ízesíthető. Ezt 
a keveréket mindenki nyugodtan fogyaszt-
hatja. Gyújtsanak meg egy gyertyát, kortyol-
gassák a teát, és beszélgessenek közben a csa-
láddal. Ne feledkezzünk meg az illóolajokról 
sem. Teljes tisztaságú olajokat használjunk 
otthonunkban, magunkon és gyermekein-
ken. Porlasszunk a munka után egy kis na-
rancsot, amely kicsit felfrissít, oldja a feszült-
séget, majd folytassuk kis levendulával, amely 
lezárja a napot.             Nagyné Szalai Melinda
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Hatodik alkalommal rendezték 
meg a Morgen Ferdinánd-emlék-
tornát Pakson. A kétnapos ese-
ményen erős mezőny gyűlt ösz-
sze, a házigazda ASE mellett az 
Alba Fehérvár, a Kaposvári KK 
és a tavalyi cseh bajnokság negye-
dik helyezettje, most ősszel FIBA 
EuroCup induló Turi Svitavy lé-
pett parkettre.
A nyitómeccset az egykori pak-
si sikeredző, Braniszlav Dzunics 
irányította Alba és a Kaposvár ját-
szotta. Előbbi az első negyedben 
lerohanta ellenfelét, és tíz perc 
alatt – mint később kiderült – el-
döntötte a mérkőzést. A somo-
gyi alakulat becsülettel küzdött, 
de minden felzárkózási kísérle-
tet csírájában elfojtott a Fehérvár, 
és megérdemelten nyerte a mér-
kőzést. Kaposvári KK – Alba Fe-
hérvár 69-91 (15-35, 15-17, 18-
21, 21-18).
Az első meccs után következett 
az ünnepélyes megnyitó, melyen 

megemlékeztek Morgen Ferdi-
nándról, a 2012-ben elhunyt kivá-
ló játékosról.      
Eilingsfeld János és Ruják András 
a magyar, míg Bojan Trajkovski a 
macedón válogatottbeli elfoglalt-
sága miatt hiányzott az ASE csa-
patából, adva volt a lehetőség a �-
atalokkal teletűzdelt paksi csapat-
nak a bizonyításra a csehek ellen. 
Jól kezdtek a piros-kékek, és hatá-
rozott, fegyelmezett játékkal hét 
pontos előnyt szereztek a tizedik 
perc végére. A második felvo-
násban Medve Máté egy ütközés 
után lebicegett a pályáról, ami ki-
sebb zavart okozott, a csehek pe-
dig átvették a vezetést. Szerencsé-
re hamar rendeződtek a sorok, 
és a játékba jól beszálló �atalok-
kal kiegészülve megtartotta elő-
nyét a félidőre az Atom. A harma-
dik negyed elején előbb Faust ta-
lált be háromszor egymás után, 
majd Evans is csatlakozott hoz-
zá, akinek két büntetője után 66-

49-et mutatott az eredményjelző. 
Két triplával zárkóztak a csehek, 
de a kisebb hullámvölgy után is-
mét az ASE dominált, és az utol-
só percben Evans 2+1-e után már 
21 pontra nőtt a hazai előny. Az 
utolsó felvonásban az ASE bizto-
san őrizte előnyét, a végén már a 
�atalokat küldte pályára Szrecsko 
Szekulovics. Atomerőmű SE – 
Turi Svitavy 98-84 (27-20, 24-24, 
26-14, 21-26).
A torna második napján először a 
bronzéremért lépett pályára a két 
vesztes. A Kaposvár kapta el job-
ban a fonalat, az első negyedben 
ők irányítottak. A második fel-
vonásban nagyobb sebességi fo-
kozatra kapcsolt a Turi Svitavy, 
és fokozatosan ellépett. A máso-
dik félidőben becsülettel küzdött 
a Kaposvár, többször is feljött 6-7 
pontra, de befogni már nem tudta 
a cseheket, akik ezzel a győzelem-
mel a harmadik helyen végeztek. 
Kaposvári KK – Turi Svitavy 82-
90 (21-19, 14-25, 23-23, 24-23).            
A döntő előtt öreg�úk mérkőzés-
re került sor, az ASE a Kecskemét 
ellen játszott 2×10 percet, a vég-
eredmény 27-21 lett a hazaiak ja-
vára.
Medve Máté nem heverte ki 
az előző napi sérülést, így Sze-
kulovics mester Horváth Kristó-
fot küldte pályára. Nagy lendület-
tel kezdett az ASE, Faust közelije 
után már 9-3-ra vezettek. A Fe-
hérvár percei következtek, Lóránt 
kétpontosával egyenlítettek, 11-
11-et mutatott az eredményjelző. 
Hazai oldalon Jevtovics sorra sze-

rezte a pontokat, és sajnos a sze-
mélyi hibákat is, a negyed végére 
már háromnál tartott. A második 
felvonásban is szinte végig az ASE 
vezetett, az új �úk közül Evans és 
Faust sokszor gyönyörű akciókat 
vezettek a közönség nagy örömé-
re. Tartották a lépést a nagyobb 
rotációval rendelkező Albával, a 
�atalok közül Kalmár Viktor és 
Pajor Dávid is pályára lépett. Az 
utolsó percben átvette a vezetést a 
vendég, és egy pontot meg is tar-
tott belőle a 20. perc végére.
A harmadik negyed elejét nagyon 
megnyomta a Fehérvár, kihasz-
nálták a magassági fölényüket, és 
fokozatosan elhúztak, a 25. percre 
kilenc pontra növelték előnyüket. 
Jevtovics, Evans és Kovács Ákos 
mellé visszajött Faust, aki zsá-
kolt egy hatalmasat, majd Hor-
váth Kristóf dobott egy hármast, 
60-64-nél időt kért Braniszlav 
Dzunics. Az utolsó percekre friss 
embereket küldött be az Alba, és 
ismét tíz pontra nőtt az előnyük.
Óriásit küzdött az ASE az utol-
só negyedben, mozgósították az 
utolsó erőtartalékaikat, és tartot-
ták a lépést. Jevtovicsot kipon-
tozták a 35. percben, így már 
csak Kalmár Viktor maradt a pa-
lánk alatt birkózni. Az utolsó per-
cekre mégis elfogyott az erő, az 
Alba pedig kihasználta a lehető-
ségeit. A paksi csapatból Shannon 
Evans 38 pontot szerzett, amiből 
7 hárompontos találat volt. ASE – 
Alba Fehérvár 89-107 (28-22, 17-
24, 21-30, 23-31).

Kovács József

Sport

Ezüstérmes lett az ASE az emléktornán

Fotók: Molnár Gyula
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Két arany, egy ezüst Portugáliából

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

Három paksi versenyző is víz-
re tette hajóját a Portugáliában 
rendezett kajak-kenu maraton 
világbajnokságon. A felnőtt me-
zőnyben Kiszli Vanda egyes ha-
jóban első, Koleszár Zoltán a 
győri Balla Leventével a kenu 
kettesek versenyében második, 
az i�úsági mezőnyben Hodován 
Dávid első lett.  

Kiszli Vanda tavaly párosban 
Mihalik Sárával nyerte első fel-
nőtt világbajnoki címét, idén 
pedig már egyéniben is feláll-
hatott a dobogó tetejére. – Na-
gyon tetszett ez a verseny, ki-
csit más volt, mint a korábbi 
években. A maraton versenyen 
ugyanis nem újdonság, ha ne-
ked mennek, kiforgatnak, egy-
szer-egyszer oda piszkálnak, de 
ez most nem így történt, hanem 
mindenki nagyon sportszerű 
volt, saját magával foglalkozott, 
és nem azzal, hogy a másiknak 
hogyan tudna keresztbe tenni. 
A rajt után csak arra �gyeltem, 
hogy ott maradjak az élbolyban, 
ugyanakkor próbáljak minél 
több erőt tartalékolni. Az utolsó 
előtti futásnál elsőként szálltam 
vízre, a többiek kicsit lemarad-
tak. Ekkor éreztem, hogy jó lesz 
a vége, ha megnyomom a futást, 
akkor talán el tudok lépni és az 
utolsó kis kört már egyedül tu-
dom megcsinálni. Sikerült, ami-
kor célba értem, én voltam a 
legboldogabb ember – nyilat-
kozta Kiszli Vanda. Az Atom-
erőmű SE sportolója hozzátet-
te, hogy nem volt rajta nyomás, 
hiszen az elmúlt két évben min-
dig sikerült a dobogó második 
fokáig felküzdenie magát. Idén 
is hasonló tervekkel utazott ki 
a világbajnokságra, de mivel az 
ember azért bízik az elvégzett 

munkában, eljátszott a gondo-
lattal, hogy akár meg is nyerhe-
ti ezt a címet. Nyomás inkább a 
páros futam miatt lehetett volna, 
hiszen idén címvédőként érkez-
tek a versenyre, és tudták, hogy 
a másik magyar páros is nagyon 
erős. – A páros versenyt sajnos a 
mi hibánkból kellett feladnunk, 
ami nagyon mélyen érintett, hi-
szen nem fordult még elő velem 
ilyen. Elszakadt a bowden a ha-
jónkban, amivel kormányozni 
lehet, és így nem tudtunk végig-
menni a versenyen. Elég drága 
tanulópénz volt, hiszen világ-
bajnoki dobogóról maradtunk 
le, de remélem, hogy ilyen töb-
bet nem lesz – mondta Kiszli 
Vanda, aki arról is beszámolt, 
hogy a sok munka után most 
pihenés következik. – Úgy ér-
zem, jó szezont zártam, hiszen 
a nemzetközi versenyekről min-
dig aranyéremmel tértem haza. 
Sokat dolgoztunk idén, azt gon-
dolom, megérdemelten pihen-
hetek. Családi nyaralás Balaton-
füreden, majd külföldi út a pá-
rommal szerepel a naptárban 
– zárta gondolatait Kiszli Vanda. 
A gyenge évkezdés után fokoza-
tosan belelendült Koleszár Zol-
tán, és a maraton vb döntőben 
már meggyőző versenyzéssel si-
került felállnia a dobogó má-
sodik fokára. – Balla Leventé-
vel az augusztusi válogató előtti 
napokban térdeltünk össze, ép-
pen csak annyira, hogy beállít-
suk a hajót a másnapi válogató-
ra. Miután sikerült kijutnunk, 
pár napot edzőtáboroztunk, az-
tán neki egy másik verseny mi-
att el kellett utaznia, tehát nem 
mondhatom, hogy sokat ké-
szültünk együtt. Viszont a kü-
lön töltött edzéseket mindket-
ten becsülettel csináltuk, hogy 

megfelelően felkészüljünk a vi-
lágbajnokságra. Levi a dobogót 
tűzte ki célul, én viszont picit 
bátrabb voltam, szerettem vol-
na a 2016-os bronznál fénye-
sebb éremmel hazatérni. A tak-
tikánkat szinte száz százalékban 
betartottuk a verseny alatt, na-
gyon fegyelmezettek voltunk, 
szerintem ez nagyban hozzájá-
rult ahhoz, hogy mindkettőnk 
célját teljesítettük – mondta Ko-
leszár Zoltán, kiemelve, hogy a 
portugálok szokásukhoz híven 
nagyon színvonalas, élvezhe-
tő versenyt szerveztek mind a 
sportolók, mind a nézők szem-
pontjából, a pálya kialakítása is 
ezt tükrözte, maratoni verseny-
hez szinte tökéletes volt. Hozzá-
tette, C2-ben nagyon erős me-
zőny gyűlt össze, az összes ma-
ratoni menő itt volt, és még 
páran síkvízről is rajthoz álltak. 
Kenuzás szempontjából most 
többhetes pihenőidőszak jön, az 
iskola viszont elkezdődött, Ko-
leszár Zoltán ötödik szemeszte-
rét kezdte az Óbudai Egyetem 
villamosmérnök szakán.
Hodován Dávid 2007-ben kez-
dett el kenuzni Feil Imre irányí-
tása alatt. Először inkább dzsú-
dózni, majd focizni akart, végül 
a sportág szépségei és a jó tár-
saság a kenuzás mellett tartotta. 
Elektronikai műszerésznek ta-
nul az ESZI-ben, harmadik év-
folyamos. – Őszintén megvallva 
nem sokat készültem a maraton 
vb-re, inkább az azt követő 

olimpiai reménységek versenyé-
re koncentráltunk. A körülmé-
nyek szerencsére ideálisak vol-
tak Portugáliában, nem volt 
túl meleg. A víz minőségével is 
meg voltam elégedve, nem volt 
kemény, illetve a futószakasz 
is megfelelő volt, bár volt ben-
ne egy betoncsík, ami nem tet-
szett – mondta Hodován Dá-
vid, aki a győztes futamról is 
beszámolt. – A taktikám any-
nyi volt, hogy megyek egy ke-
mény rajtot, aztán majd kide-
rül, hányan maradunk elöl, és 
ez határozza meg a továbbia-
kat. A francia sráccal elhúz-
tunk a többiektől, de próbál-
tam minél kevesebbet vezetni, 
hogy maradjon erőm a végé-
re. Az utolsó futásnál indítot-
tam, ami megtörte a franciát. 
Nem szerettem volna a legvé-
gére hagyni a döntést, ellép-
tem tőle, mert tudtam, hogy 
egy maratonon bármi közbe-
jöhet. Talán ami még fontos a 
futamot tekintve, hogy most 
először volt rajtam itatótáska, 
ami bevált, frissen tudtam tar-
tani magam. Hodován Dávid 
kiemelte, furcsa és jó érzés vi-
lágbajnoknak lenni, és bár még 
nem tudta teljesen feldolgozni, 
nagyon boldog. – Az biztos, 
hogy nagy lökést adott nekem, 
most már sokkal felszabadul-
tabban, magabiztosabban ál-
lok oda bármilyen versenytáv-
hoz – tette hozzá.            

 Kovács József

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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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

A futás fővárosa volt Paks egy hétvégére
A hetedik Atomfutást rendez-
ték meg szeptember 15-én Pak-
son. Az idei versenyre már elő-
zetesen közel 1500-an neveztek, 
de a helyszínen is sokan gondol-
ták úgy, hogy teljesítik valame-
lyik futótávot vagy brutálpályát.

Délelőtt a legkisebbek futamai-
val, 600 és 2000 méteres távok-
kal kezdődött az idei Atomfutás. 
A versenyen debütált az új rajt- 
és célkapu, amit új helyszínen, a 
Gesztenyés úton helyeztek el a 
szervezők. A kicsik futamai után 
ötperces különbségekkel indí-
tották a versenyt, kezdve az 5000 
méterrel egészen a háromnegyed 
maratoni távig, ami 31 kilométer. 
A távoktól függően vették a futók 
nyakukba a várost, a legbátrabbak 
a legtávolabbi pontokat összeköt-
ve, az erőművet is beleértve ha-
ladtak a cél felé. A szervezők nem 
csak a futókra gondoltak. Színpa-

di műsor színesítette a programot, 
de voltak vásárosok, ugrálóvárak, 
gumiasztalok, étel és ital, ráadá-
sul a szpíker folyamatosan szóra-
koztatta a közönséget. A város-
ban természetesen frissítőpontok 
és önkéntesek segítették a futókat, 
nem beszélve a biztató zenei alá-
festésről, a Roger Schilling Zene-

kar, a Kvint Stúdió, a PistiEst, és 
a �e Subrune jóvoltából. Mire 
az utolsók is célba értek, már ké-
szülődtek a brutálfutás „őrült-
jei”. Elsőnek a legkisebbek raj-
toltak, majd a brutál light indult, 
ami csak rövidebb volt a klasszi-
kusnál, de nem könnyebb, ahogy 
a főszervező Sche�er István elő-

zetesen elmondta. A délután vár-
va várt eseménye a brutál classic 
női és fér� hét kilométeres kihí-
vása volt. A fér� mezőny rajtolt 
elsőként, soraiban többek között 
Bor Barnával. Az ASE dzsúdós 
olimpikonja elárulta, hogy koráb-
ban már teljesítette a félmaratont, 
a brutálfutást kikapcsolódásnak 
szánta, és nem az eredmény, ha-
nem a táv abszolválása a cél. Ez si-
került neki, igaz a fehér póló rossz 
választásnak bizonyult. A teljesen 
feketében rajthoz álló Kiszli Van-
da címvédőként várta a startot. 
A friss maratoni kajak világbaj-
nok ASE-s versenyző több mint 
öt perccel előzte meg riválisait, 
tehát nem kérdés: kajak nélkül is 
brutálisan kemény hölgy. A VII. 
Atomfutás és BrutálAtom ered-
ményeit, valamint a versenyen ké-
szült fényképeket megnézhetik 
Sche�er István Facebook-oldalán.

Dallos Tibor

Fotó: Babai István
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

A TelePakson szeptemberben indult legújabb ma-
gazin címét keressük. A megfejtéseket szeptember 
28-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: Hársfalvi László. 
Gratulálunk!

Helyes megfejtésével a 
Telepaks Médiacentrum K�. 
és Paks Város Önkormányza-
ta által felajánlott ajándék-
csomagot nyerhet.

Fotó: TelePaks

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

Dunakömlődön, a Hegy utcában, 
felújított 3 szobás összkomfor-
tos, gázfűtéses, családi ház, ga-
rázzsal eladó.
Irányár: 20,5 M Ft

Pakson, az Újtemplom utcá-
ban, 3 szobás, konyha + étkezős, 
vegyestüzelésű központi fűtéses 
családi ház garázzsal, szuterén-
nal eladó.
Irányár: 34 M Ft

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

Kiadó Paks–Cseresznyésben 2 
szoba, amerikai konyhás búto-

rozott, teraszos, központi fűtéses 
családi ház .
Bérleti díj: 150 000 Ft/hó+rezsi

Pakson, az óváros központjában, 
az Erzsébet szállodával szemben, 
a Duna és a 6. sz. főút mellett 395 
m2 telekterülettel, tetőtér-beépí-
téses, 128 m2-es 3 és félszobás, 
teraszos, Dunára néző, összkom-
fortos gáz központi fűtéses csalá-
di ház eladó. 
Ár: 34 M Ft

Pakson, a Kossuth Lajos utcában 
földszinti, másfél szobás, galéri-
ás, gázfűtéses udvartéri lakás ga-
rázzsal, kerttel, gyümölcsfákkal, 
eladó.
Irányár: 20,5 M Ft

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

Paks-Cseresznyésben, a főutcán 
7282 m2-es építési telek eladó.
Irányár: 14,5 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon ér-

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

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 


