
A jó könyvek támaszok és megtartó erők, élmények és emlékek egyben – 

mondja Bodor Éva. Ez alkalommal tőle kérdeztük: jó napot, mi újság? 

10. oldal

Átadták a céggyűrűket
7. oldal

Fotó: Babai István
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Közélet

Módosította a költségvetést a testület

Családbarát Önkormányzat díj Paksnak
Elnyerte a Családbarát Önkormányzat dí-
jat Paks Város Önkormányzata a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesületének (NOE) pá-
lyázatán – jelentette be Szabó Péter sajtótájé-
koztatón. Paks polgármestere azt mondta, az 
önkormányzat alapvető célja, hogy a hagyo-
mányos családi értékek mentén minél széle-
sebb körben támogassa a családokat, javítsa 
életminőségüket, komfortérzetüket, növelje a 
gyermekvállalási kedvet és csökkentse az el-
vándorlást. Kiemelte, hogy a díj visszajelzést 
ad a vezetőségnek a döntéseiket, végrehajtá-
si módszerüket és szemléletüket illetően, me-
lyet folyamatos fejlesztés révén évről évre tö-

kéletesítenek. A vezetőségi döntésekben a 
családorinetált szemlélet irányadó, ami meg-
mutatkozik a pályázatban is bemutatott tá-
mogatási rendszerben. Szabó Péter példaként 
említette a letelepedési támogatást, az étkez-
tetési támogatásokat, az ösztöndíjprogramo-
kat, a humánpolitikai bizottság pályázatait, 
azt, hogy megközelítőleg 178 bérlakást tarta-
nak fenn és adnak bérbe a városban dolgo-
zóknak, rászorulóknak, előtakarékoskodók-
nak, a számos sportolási lehetőséget és csalá-
dos jegy biztosítását, a települési támogatást, 
a kedvezményes diákbérletet, a Paksi Nagy-
családosok Egyesületének támogatását. – Az 

önkormányzat intézkedései igyekeznek sta-
bil, családbarát miliőt kialakítani mind dol-
gozói, mind a városlakók számára, illetve a 
rászoruló családoknak olyan környezetet te-
remteni, melyben számíthatnak az őket kö-
rülvevők segítségére és támogatására – húzta 
alá Szabó Péter. A polgármester arról is tájé-
koztatott, hogy a NOE pályázatán 41 telepü-
lés indult. Az egyesület három év után hirdet-
te meg ismét a pályázatot. 2018 a Családok 
éve. A díjat lapunk megjelenésével egyidőben 
vette át Szabó Péter polgármester az Ország-
ház Vadásztermében.                                                   

Kohl Gy.

Tucatnyi témát tárgyalt Paks 
képviselő-testülete októberi ülé-
sén. Egyebek mellett döntöttek 
a költségvetés módosításáról, 
szakbizottságok tagságának vál-
tozásáról, háziorvosi körzetek 
ellátásáról, több település TEIT-
hez való csatlakozási kérelméről 
és a Pro Urbe emlékérem ado-
mányozásáról. 

Ötödször módosította a város 
2018-as költségvetését a képvi-
selő-testület. – Mivel a bevételek 
lehetőséget adtak rá, néhány be-
ruházást költségvetési sorra tud-
tunk emelni. Az egyik a Geszte-
nyés út I�úság út és Kishegyi út 
közötti szakaszának faltól falig 
felújítása kerékpárút építésével 
kiegészítve, a másik a Kurcsatov 
utcai tömbbelsők felújításának 
második üteme, aminek kereté-
ben az I�úság úttól keletre lévő 

rész újulhat meg, a harmadik 
pedig a Dunakömlődi út szin-
tén faltól falig rekonstrukciója. 
Mindháromhoz rendelkezésre 
állnak a kiviteli tervek – összeg-
zett Szabó Péter polgármester. 
A grémium szakbizottságok ösz-
szetételének változásáról is dön-
tött. A humánpolitikai bizottság 
elnökének Ulbert Sándort vá-
lasztották, a városépítő bizottság-
ban helyette Müller Attila dol-
gozik a jövőben külső tagként, a 
gazdasági bizottság külső tagja-
ként pedig dr. Hanol János he-
lyett Molnár József. A két külső 
bizottsági tag le is tette az esküt. 
A változtatásra azért volt szük-
ség, mert Ulbert Sándort önkor-
mányzati képviselőnek választot-
ták, dr. Hanol János pedig kom-
munikációs csoportvezetőként 
dolgozik majd a polgármesteri 
hivatalban. Két háziorvosi kör-

zetről is szó volt a tanácskozáson. 
Dr. Ságh Beáta szeptemberben 
jelezte, hogy szeretné befejezni a 
6. számú körzetben végzett házi-
orvosi tevékenységét. A felmon-
dási idő hat hónap, így 2019. 
március 15-től meg kell olda-
ni a helyettesítést, ami a Pak-
si Gyógyászati Központ felada-
ta. A praxisjog 2019. szeptember 
15-ig elidegeníthető. Fábiánné 
dr. Kasza Irén körzete volt a má-
sik, ahol az ellátást a doktornő 
nyugállományba vonulása okán 
jelenleg tartós helyettesítéssel, 
megbízási szerződéssel oldják 
meg. Dr. Lendvai-Sztanu Krisz-
tina szándéknyilatkozatban je-
lezte az önkormányzatnak, hogy 
2019. január 1-től ellátná a kör-
zetet. A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy előszerződést köt-
nek a doktornővel, aki így meg-
kezdheti a működéshez szük-
séges hatósági engedélyek be-
szerzését. Arról is határozott a 
testület, hogy nem támogatják 
Bölcske, Madocsa, Németkér, 
Györköny, Bikács és Dunapataj 
ismételt kérelmét, ami arról szól, 
hogy csatlakozni szeretnének a 
Társadalmi Ellenőrző, Informá-
ciós és Településfejlesztési Tár-
suláshoz (TEIT).  A kérelmet a 
TEIT Társulási Tanács állásfog-
lalásával egyetértve a paksi kép-
viselő-testület elutasította. Szabó 
Péter kiemelte, Paks álláspontja 
az, hogy nyitott a TEIT bővíté-

sére, ám a települések atomerő-
műtől való távolságát �gyelembe 
véve Madocsa, Györköny és Bi-
kács csatlakozását tartanák indo-
koltnak. Döntöttek arról is, hogy 
az önkormányzat megvásárol-
ja a Dunakömlődi Agrár Zrt.-
től a helyi óvoda mellett lévő, 
885 négyzetméter területű egy-
kori iskolaépületet a gyermekin-
tézmény bővítéséhez. Ezt a dön-
tést azért hozta meg a grémium, 
mert az óvodai csoportok telítet-
tek, az óvoda nem rendelkezik 
megfelelő tornaszobával, szűkö-
sek az öltözők. A két épület kö-
zötti átjárás könnyen biztosít-
ható. Mindezek mellett a kép-
viselők véleményezték a KLIK 
által megállapított általános is-
kolai körzeteket, és egyetértet-
tek azzal, valamint elfogadták a 
TelePaks Médiacentrum Non-
pro�t K�., és a Mezőföldi Regi-
onális Víziközmű K�. első félévi 
tevékenységéről szóló beszámo-
lókat, utóbbit azzal a kitétellel, 
hogy egyeztetik az üzleti terv-
ben szereplő törzstőkeemelésről 
szóló javaslatot a társaság töb-
bi tagjával. Határoztak arról 
is, hogy Pro Urbe emlékérmet 
adományoz a város Faller De-
zsőnek, Paks gazdasági, kultu-
rális és társadalmi fejlődéséért 
végzett kiemelkedő tevékenysé-
géért. Az elismerést az október 
23-i városi ünnepségen adják át.

Kohl Gyöngyi

Fotó: TelePaks
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Építési mun-
ka zajlik a 
temetőben 

Felújították a KRESZ-
parkban lévő sportpályát

Alig egy éve fejeződött be a dunakömlődi 
temető ravatalozójának teljes körű felújítá-
sa, amely beruházás az épületrekonstrukció 
mellett térkövezést, csapadékvíz-elvezetést, 
kút, valamint urnafal megépítését, padok ki-
helyezését, továbbá kerítéshelyreállítási mun-
kát is tartalmazott. Idén újabb fejlesztés tör-
ténik a temetőben: folytatódik a korábban 
megkezdett csapadékvíz-elvezetési projekt. 
– A feladatunk a temető főbejárata és a rava-
talozó között lévő betonút felbontása és he-
lyette új térkőburkolat elkészítése, valamint a 
ravatalozó csapadékvíz-csatornájának beköté-
se és kivezetése a meglévő árokba – fogalma-
zott Pataki Gábor, a Bau Team K�. ügyvezető-
je. A munkaterület-átadás október 3-án volt, 
a kivitelező azonnal munkához látott. A csa-
padékvíz-elvezetési feladatokra is specializá-
lódott cég, amely korábban többek között a 
Zápor utca felújításánál is dolgozott, a meg-
lehetősen rövid határidő ellenére is vállalta a 
feladatot, az átadást október 26-ra tervezik a 
szakemberek. – A fejlesztést Paks Város Ön-
kormányzata �nanszírozza, a beruházás ér-
téke meghaladja a bruttó 13 millió forintot – 
tájékoztatott Lovász Aranka, beruházási ügy-
intéző.                                              

Faller Gábor

Bár amióta beköszöntött az ősz, gyakrabban 
üres a KRESZ-parknál lévő sportpálya, az év 
folyamán azonban nagyon sok család jár ide, 
illetve a környékbeli iskolák gyakran tartanak 
itt testnevelésórákat. A sportpálya olyan rossz 
állapotban volt már, hogy szükségessé vált a 
felújítása, amire hétmillió forintot fordított a 
város saját forrásból. A sportpályát leaszfaltoz-
ták, szegélyt építettek, és a pálya felfestése is el-
készült – mondta a helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón Szabó Péter polgármester. Újságírói 
kérdésre válaszolva hozzátette: több közössé-
gi tér megújul a jövőben Pakson. Az egyik a 

Kurcsatov utca mögötti, „dühöngőnek” neve-
zett terület, melynek újragondolásával kapcso-
latban pályázatot írt ki az önkormányzat több 
mint egy évvel ezelőtt, a pályamunkákból pe-
dig kiállítást rendeztek, így a lakosság is meg-
ismerhette a pályázók elképzeléseit. Az ön-
kormányzatnak szándékában áll – ugyancsak 
saját forrásából – felújítani a Kurcsatov utcai 
pályákat is, amelyeket kültéri �tneszeszközök-
kel egészítenének ki. A terveik között szerepel 
kutyafuttató kialakítása is, ami talán még az 
idei évben megvalósul – tette hozzá a polgár-
mester.                                                           Sólya E.

Fotó: Molnár Gyula

Felújítást végeznek az Energetikai 
Szakgimnázium kollégiumi épületén

Megviselte az elmúlt harminc-
öt év az Energetikai Szakgim-
názium kollégiumának épüle-
tét. A külső tűzlépcső elhasz-
nálódott, a teraszok burkolata 
felfagyott, valamint a homlok-
zat is megérett a felújításra. 
Ezért döntött úgy az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt., hogy el-
végzi mindezek szakipari kar-
bantartását. Az erkélyek rossz 
vízelvezetése és a természetes 
erózió a vakolat mállását ered-
ményezte, a bomló vakolat és a 
leváló betondarabok balesetve-
szélyt jelentettek. A DC �erm 

Üzemi Szolgáltató K�. augusz-
tus 1-én kezdte meg a kivitele-
zést a főbejáratnál, a homlokzat 
felújításával, amivel a tanévkez-
désre elkészültek. A további fel-
újítási munkálatok a kollégis-
ták mindennapjait nem zavar-
ják, mert a tűzlépcső és a terasz 
felújítását külső állványzatról 
végzik el a szakemberek. A fel-
újítással várhatóan október vé-
gére készülnek el. A beruházás 
értéke nettó 41 millió forint, 
amit az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. biztosított.

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Újabb utcákban végeznek útfelújítást

Folytatódik a Paks közterületei-
nek megújítását célzó program, 
aminek keretében a nagyon 

rossz állapotú utakat újítják fel, 
elsősorban a nagy forgalmúa-
kat. Az újabb csomagban hét 

utca érintett, a rekonstrukcióra 
a Real-Rent K�.-vel szerződött 
az önkormányzat. A 245 mil-
lió forint értékű beruházásban 
a Táncsics köz Táncsics utca és 
Tesco közötti szakasza, a Nyár-
fa utca 6-os főút és Tolnai út kö-
zötti szakasza, a Bocskai utca 
Barátság útja és Búzavirág utca 
közötti szakasza, az Alkotmány 
utca Kodály Zoltán utca és a be-
tonburkolatú út közötti terüle-
te újul meg, melyek esetében a 
szerződéskötést követően azon-
nal elindult a kivitelezés, ami-
re ötven napja van a cégnek. Az 
Árnyas, az Alkotók és a Bajcsy-

Zsilinszky utcák is megújulnak, 
ezek esetében a befejezés terve-
zett határideje 2019. május vége. 
Sebestyén Roland, a Real-Rent 
K�. ügyvezetője úgy tájékoz-
tatott, hogy szegélycsere, ahol 
szükséges, ott pályaszerkezet-
csere, marás és aszfaltozás sze-
repel a feladatok között. Kiemel-
te, hogy a munkálatokkal együtt 
járó por és zaj miatt kérik a la-
kosság türelmét, ahogy a vár-
ható forgalomkorlátozások mi-
att is, utóbbiakról folyamatosan 
tájékoztatni fogják a paksiakat a 
helyi médián keresztül. 

-kgy-

Fotó: Molnár Gyula

FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város 
területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata 
a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott 
Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.
A módosítás céljai, területei:
  - Duna-part felülvizsgálata
  - Új városközpont kialakítása 
  - Duna-part, Gesztenyesor
  - DC Dunakom inert hulladéklerakó

A módosítással kapcsolatosan 2018. 08. 22-én lezajlott lakossági fórumon bemutatásra került a Telepítési Tanulmányterv, melyhez 
szintén lehetőség volt vélemény, észrevétel megtételével partnerként bejelentkezni. A jelen felhívás a településrendezési eszköz terve-
zetének véleményeztetésére hívja fel a korábban már bejelentkezett és a leendő Partnereket. 

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzat lakossági fórumot tart 2018. 11. 05-én hétfőn 17:00 óra-
kor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hir-
detmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 224-es irodájában tekinthető meg. 

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2018. 11. 13-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vé-
lemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon az ott átvehető nyomtatványt kitöltve jelentkezhetnek be. 

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, 
levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és 
e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy 
postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.
Azon Partnerek, akik 2018. 11. 13-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2018. október 19.

                                                                                                                    Szabó Péter
                                                                                                                    polgármester
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Felújították a 
parkoló burkolatát

Új betonburkolatot kapott a Váci 
Mihály utcai üzletsornál lévő 
parkoló. A munkát a kátyúzá-
si program részeként végezték 
el. – Évente köt az önkormány-
zat közszolgáltatási szerződést 
a DC Dunakom Zrt.-vel, ebben 
szerepel az úgynevezett kátyúzá-
si tétel, ami magában foglalja az 
utak, járdák, térburkolatok fenn-
tartását, valamint a KRESZ-táb-
lák karbantartását – mondta el 
Lovász Aranka. a polgármeste-
ri hivatal beruházási ügyintéző-
je. A kátyúzási keret 75 millió fo-
rint, ez a parkolórekonstrukció 
meghaladja a 3 milliót. A szak-
emberek 15 megállóhelyet beto-

noztak le, amelyeket már birtok-
ba vehettek az autósok. Paks ket-
tes körzetében a közelmúltban 
új burkolatot kapott a KRESZ-
parkban található sportpálya. 
Idén további fejlesztések várha-
tók ebben a városrészben, többek 
között már zajlanak a Kápolna, a 
Rákóczi és a Zrínyi utcák aszfal-
tozásának előkészületei. – Ivókút 
létesül a körzet egyik legkedvel-
tebb közösségi terén, a Viza ját-
szótéren, illetve ugyanitt kerítés 
építését is tervezzük, mindkettőt 
képviselői keretemből – összeg-
zett Ulbert Sándor, a körzet ön-
kormányzati képviselője.               

Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Több mint három-
száz diák vett részt 
a Szakmatúrán
Tizenegyedik alkalommal szer-
vezte meg a Szakmatúra elneve-
zésű programot a Tolna Megyei 
Kormányhivatal Paksi Járási Hi-
vatalának Foglalkoztatási Osz-
tálya a Tolna Megyei Kereske-
delmi és Iparkamarával együtt-
működésben, a Pályaválasztási 
kiállítás programsorozat része-
ként. A program célja, hogy a 
Paksi járás területén tanuló, pá-
lyaválasztás előtt álló 7., 8., 11. 
és 12. osztályos diákok megis-
merjék a hiány- és egyéb szak- 
mákat. 
Az idei programra 325 tanuló 
jelentkezett. A résztvevő mun-
káltatókat a korábbi évek ta-
pasztalatai és a diákok visszajel-
zései alapján választották ki és 
keresték meg a szervezők. Bizo-
nyos szakmáknál (cukrász, fod-
rász) korlátozták a jelentkezők 
számát, hogy az irántuk tényle-
gesen érdeklődő �atalok tekint-
hessék meg a bemutatót. Idén is 
sokan voltak kiváncsiak a rend-
őri munkára, amit meglepetés-
ként a Magyar Honvédség Tol-
na Megyei Hadkiegészítési és 
Területvédelmi Parancsnoksá-
gának előadásával színesítettek. 
A rendezvény több munkáltató 
�gyelmét is felkeltette, és meg-
keresték a foglalkoztatási osz-

tályt, hogy jelezzék részvételi 
szándékukat, így jövőre számos 
további munkakört megismer-
hetnek a gyerekek. 2019-ben 
például a Paksi Gyógyásza-
ti Központ is részt vesz a Szak-
matúrában, ezzel a folyamatos 
létszámgonddal küzdő egész-
ségügyet is be tudják vonni a 
programba, és még tovább szí-
nesíteni a szakmapalettát. 
A program idei partnerei voltak: 
Gemenc Autóház K�. (gépjár-
műszerelés), Borostyán Gyógy-
szertár (gyógyszerész és gyógy-
szertári asszisztens), Atomix 
K�. (felszolgáló, szakács), Bic-
helmayer-Forst K�. (asztalos), 
COOP 10. sz. ABC (bolti el-
adó), DC Gépszer K�. (hegesz-
tő), Paksi Bóbita Bölcsőde (cse-
csemőgondozó), Paksi Életfa 
Idősek Otthona (ápoló és szoci-
ális gondozó), Paksi Katasztró-
favédelmi Kirendeltség (tűzol-
tó), Stella Cukrászda (cukrász), 
Tailor-Tanoda K�. (varrónő), 
Éva&Éva Szépségszalon (fod-
rász) – kaptunk tájékoztatást 
a Szakmatúra programról dr. 
Csizmadia Erikától, a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Paksi Járá-
si Hivatal Foglalkoztatási Osztá-
lyának vezetőjétől.

-gyöngy-
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Közélet

Az aradi vértanúk emléknapján

Megemléke-
zés 1956-ról

Védett épü-
letek pályázat

Állást hirdet 
a hivatal

– Az aradi vértanúkra emlékezünk, azok-
ra a katonákra, akik az 1848-as forradalom 
és szabadságharc leverése után a kegyetlen 
megtorlás áldozatai voltak, akik önként vál-
lalták a halált egy nemzetért, mely sokuk-
nak nem is anyanemzete volt. Mégis a sza-
badságáért való küzdelmük, az azonos célba 
vetett hitük összekötötte őket. Hitték, hogy 
van lehetőség arra, hogy az az ország, mely-

nek ők is részei, egyszer valóban szabaddá 
és önállóvá válhat – kezdte beszédét Szabó 
Péter, a nemzeti összetartozás emlékmű-
nél tartott városi megemlékezésen, október 
6-án. A polgármester kiemelte, hogy példát-
lanul kegyetlen volt a megtorlás, ami a kato-
nai vezetőket és minden társadalmi réteget 
érintett, valamint politikai szinten is sújtot-
ta Magyarországot. Idézve Damjanich János 

1849. október 5-ről 6-ra virradóan elmon-
dott és papírra vetett imáját arról is beszélt, 
hogy nem tanúskodnak haragról, bosszú-
ról az aradi vértanúk utolsó mondatai, bú-
csúleveleik, imáik, csak Istenbe vetett hit-
ről, hazaszeretetről, önfeláldozásról, a �a-
talok iránti aggódásról. – Ezért lehet sírjuk 
számunkra örök kiindulópont, ahonnan meg-
születhet minden nemzeti újjászületés, meg-
újulás, gyarapodás tiszta lelkülete – fogalma-
zott. Kiemelte, a tisztesség megköveteli, hogy 
elhangozzon az aradi tizenhárom neve: Kné-
zich Károly, Nagysándor József, Damjanich 
János, Aulich Lajos, Lahner György, Poelten-
berg Ernő, Leiningen-Westerburg Károly, Tö-
rök Ignác, Vécsey Károly, Kiss Ernő, Schweidel 
József, Dessew�y Arisztid tábornokok és Láz-
ár Vilmos honvéd ezredes. A megemlékezés 
után újságíróknak azt mondta, fontos, hogy 
a mai �atalok tudják ezeknek a hősöknek a 
nevét, és ha legalább egyszer egy évben hall-
ják, meg is jegyzik, főleg ha megismerik a 
történetüket is. Az október 6-i városi ren-
dezvényen közreműködtek a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola és a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium diákjai. A megemléke-
zés végén a városvezetés, pártok, civil szer-
vezetek, intézmények képviselői koszorúz-
tak az emlékműnél.                                   Kohl Gy.

Városi megemlékezésre hívják a paksiakat 
október 23-án 15 órára a Városháza előt-
ti térre, az 1956-os emlékműhöz. Rossz idő 
esetén a Városháza nagytermébe. Ünnepi 
beszédet mond Bana János, Paks város al-
polgármestere. A megemlékezésen közre-
működik Szabó Dávid előadó és a Pro Artis 
Alapfokú Művészeti Iskola fúvószenekara, 
vezényel Tóth János. Este 17 órára a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ színházter-
mébe várják a lakosságot ünnepi estre, ahol 
Szabó Péter, Paks polgármestere mond be-
szédet, átadják a Pro Urbe emlékérmet, és 
megtartják a Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítvány díjkiosztóját. Ünnepi műsort ad-
nak a Paksi Balogh Antal Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium felső tagozatos és 
gimnáziumi tagozatos diákjai Ne tűrd! cím-
mel, a felkészítő tanárok Fodor Gabriella, 
Kalmár Nóra és Tóth Erika. 

-kgy-

Paks város képviselő-testületének város-
építő bizottsága közzétette a védett épüle-
tek felújításának támogatására vonatkozó 
II. félévi pályázati felhívását. Pályázni Paks 
közigazgatási területén található műemlé-
ki védelem, helyi egyedi védelem alatt álló, 
valamint védett környezetben lévő épü-
letek teljes felújítási, korszerűsítési, külső 
és az ezzel összefüggő belső helyreállítási 
munkáinak támogatására lehet. A pályáza-
tokat 2018. november 12-ig kell benyújta-
ni, az értékelés határideje 2018. november 
15. A részletes pályázati felhívás megtalál-
ható a paks.hu honlapon a lakossági pályá-
zatok címszó alatt. A pályázattal kapcso-
latban a karaszek.petra@paks.hu e-mail 
címen és a 75/500-524-es telefonszámon 
lehet érdeklődni, személyesen pedig a Pak-
si Polgármesteri Hivatal II. emelet 223. szá-
mú irodájában.                               

 -gy-

Városfejlesztési referens állást hirdet a Pak-
si Polgármesteri Hivatal. A munkakör betöl-
tésének feltétele többek között egyetemi vagy 
főiskolai szintű építész vagy településmér-
nök végzettség. Előnyt jelent például a köz-
igazgatási szakvizsga megléte, szakmai (ter-
vezői, településtervezői), illetve közigazgatási 
gyakorlat. A pályázat benyújtásának határide-
je: postán 2018. november 6-i postabélyegző, 
személyesen 2018. november 6. 16 óra. A pá-
lyázatot a Paksi Polgármesteri Hivatal címére, 
dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyzőhöz kell 
benyújtani (7030 Paks, Dózsa György út 55-
61.). A borítékra rá kell írni „Pályázat városfej-
lesztési referensi munkakör betöltésére”, vala-
mint a pályázat azonosító számát: 10633/2018. 
Az állással kapcsolatban Elekné Csollány Éva 
városfejlesztési és várostervezési csoportveze-
tőnél lehet érdeklődni a 75/500-561-es tele-
fonszámon. A pályázati kiírás megtalálható a 
paks.hu oldalon.                                                 -kgy-

Fotó: Babai István
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Céggyűrű kitüntetést vehettek át
Atomerőmű

– Ez a kitüntetés a cég vállalati kultúrájának 
egyik legfontosabb tartópillére, az atomerő-
műves közösség szimbólumának is tekint-
hető. Magában hordozza a kollektíva érték-
rendjét, az elmúlt majdnem harminc év pedig 
bizonyítja ennek a szellemiségnek a stabilitá-
sát, időtállóságát – mondta Pekárik Géza, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. vezérigazga-
tója a Céggyűrű ünnepségen, ahol 27. alka-
lommal adták át húsz, a kuratórium által ki-
választott kollégának az atomerőmű legran-
gosabb elismerését. A vezérigazgató kiemelte, 
az Egri csillagok óta tudjuk, hogy a falak ere-
je nem a kőben, hanem a védők lelkében van. 
Vagyis az erőmű biztonsága és teljesítőképes-
sége nem a konténment betonjában, a reak-
tor acéljában, hanem az üzemeltetők lelkében 
keresendő. Összefoglalást adott az együtt el-
ért eredményekről, kiemelve, hogy a bizton-
ság és a hatékonyság folyamatos fejlesztésének 

elismeréseként az erőmű kollektívája komoly 
hírnevet szerzett a hazai és a nemzetközi mér-
tékadó szakmai közösségekben egyaránt. – Az 
elmúlt évtizedek során kiaknáztunk minden 
olyan technológiai fejlesztési lehetőséget, me-
lyek a blokkok biztonságának markáns javu-
lását, illetve a villamosenergia-termelés haté-
konyságának vagy hatásfokának érdemi növe-
kedését eredményezték. További előrelépés a 
hatékonyság javítására néhány apróbb techno-
lógiai lehetőségtől eltekintve gyakorlatilag már 
csak az évtizedek alatt saját magunk által ki-
alakított üzemeltetési gyakorlatunk felülvizs-
gálatában, ésszerűsítésében lehetséges – fogal-
mazott, hozzátéve, hogy ezt a feladatot vállal-
ták év elején, amikor elindították a termelési 
alrendszer működésfejlesztési kiemelt projek-
tet. – Ennek keretében elvégezzük a termelé-
si alrendszer kulcsfolyamatainak célirányos fe-
lülvizsgálatát, aminek eredményeként egy ha-

tékony, feszes, a visszacsatolásokat, ezáltal a 
korrekciókat is lehetővé tévő, az eredmények 
objektív mérésére alkalmas működési modellt 
alakítunk ki. Ettől a modelltől azonban többet 
is várunk, azt is, hogy a társaságnál egyidejűleg 
jelenlévő túlterheltségből és kihasználatlan-
ságból eredő egyenlőtlenségeket is csökkente-
ni lehessen annak érdekében, hogy az új blok-
kok építéséhez szükséges szakértői támogatást 
a lehető legnagyobb volumenben és a tőlünk 
telhető legmagasabb szakmai színvonalon le-
gyünk képesek biztosítani – húzta alá Pekárik 
Géza. A Céggyűrű-kitüntetéseket Hamvas Ist-
ván, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyugál-
lományba vonult vezérigazgatója adta át, aki 
később pohárköszöntőjében kiemelte, öröm 
számára, hogy immáron kilencedik alkalom-
mal részese lehetett annak a folyamatnak, ami-
nek lényege az elismerés. Hozzátette, aki ja-
vaslatot tesz, azon értékrend alapján mérle-
gel, ami az atomerőmű vállalati kultúrájának 
fontos része. Kovács József, Céggyűrű-kitün-
tetett újságírói kérdésre azt mondta, fantaszti-
kus érzés, ha valakit a kollégái, vezetői méltó-
nak tartanak a jelölésre, és a bizottság is arra, 
hogy megkapja a díjat. Kiemelte, fontos, hogy 
kimutassuk egymás iránt a megbecsülésünket, 
tiszteletünket, mert így leszünk jókedvűek, így 
tudunk hatékonyan dolgozni és napról napra 
jobbak lenni. Kovács József mellett Céggyűrű-
kitüntetést kapott Erős József, Fazekas Károly, 
Fenyvesi Gábor, Határ Irén, Horváthné Süme-
gi Andrea, Kern Zoltán, Lacza Imre, Lukács 
Péter, Orbán Ottilia, dr. Pinczés János, Povisel 
István, Rátkainé Szabó Szilvia, Simon Ferenc, 
Szentkirályi László, Szutorné Polgár Zsuzsan-
na, Tari Tamás Nándor, Kovács András Bélá-
né, Takács Imre és Zsók Gergely.            Kohl Gy.

A Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökség (NAÜ) szakértői delegá-
ciója megállapította, hogy Ma-
gyarország jelentős fejlődést ért 
el a nukleáris biztonság és su-
gárbiztonság területén 2015 óta. 
Az IRRS (Integrated Regulatory 
Review Service) szakértők közel-
múltban véget ért nyolcnapos fe-
lülvizsgálati missziója arra irá-
nyult, hogy a 2015. évi javaslato-
kat és ajánlásokat Magyarország 
miként hajtotta végre. A NAÜ – 
Országos Atomenergia Hivatal 
honlapján magyarul is elérhe-

tő – sajtóközleménye összefoglal-
ja, a mostani és három évvel ko-
rábbi missziók hatálya az ösz-
szes felügyelt létesítményre – az 
atomerőműre, a kutató- illetve az 
oktatóreaktorra – és az azokkal 
kapcsolatos tevékenységekre ki-
terjedt. – Magyarország jelentős 
változásokon ment keresztül, si-
keresen kezelve az előző misszió 
során tett ajánlásokat és javasla-
tokat – mondta a missziót vezető 
Michael Johnson, az Egyesült Ál-
lamok Nukleáris Szabályozó Ha-
tóságának ügyvezető igazgatóhe-

lyettese. – Bár még maradtak fel-
adatok a hatékony megvalósítás 
terén, Magyarország bebizonyí-
totta, hogy elkötelezett a nukleá-
ris biztonság központba helyezé-
se és annak folyamatos fejleszté-
se iránt – tette hozzá. A szakértők 
megállapították, hogy az OAH 
2015 óta – többek között – a kö-
vetkező pozitív lépéseket tette az 
alábbi területeken: biztosította a 
tényleges hatósági függetlenséget, 
egyszerűsítette a különböző sza-
bályozó hatóságok feladat- és ha-
táskörének az elosztását, fenntar-

totta a hatósági stabilitást és biz-
tosította a hatékony tudásátadást 
a hatósági feladat és hatáskörök 
átadásánál. A missziót a Magyar 
Kormány meghívására az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal fogad-
ta. A 11 tagú IRRS-csoport �nn, 
francia, görög, pakisztáni, szlovén 
és egyesült államokbeli, jelentős 
tapasztalattal bíró szakértőkből, 
valamint a NAÜ négy munkatár-
sából állt. A záró jelentést a NAÜ 
három hónapon belül küldi meg a 
magyar kormánynak.                      

Dallos Sz.

Fotó: Babai István

Jelentős fejlődés a nukleáris biztonságban
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Atomerőmű

Megfelelő infrastruktúra kell az új 
atomerőművi blokkok megépítéséhez
Nemcsak az új atomerőművet kell megépí-
teni, hanem meg kell teremteni azt az infra-
struktúrát is, ami szükséges a zökkenőmen-
tes építkezéshez – mondta dr.  Becskeházi 
Attila, a paksi atomerőmű kapacitásának 
fenntartásához kapcsolódó infrastruktú-
ra-fejlesztésért, innovációért és lokalizáció-
ért felelős államtitkár a Nyíregyházi Egyete-
men.
– Fejleszteni kell az új atomerőmű környe-
zetében lévő közúti, vasúti közlekedést, de 
a légi és folyami közlekedést is. Megépül 
egy új Duna-híd, ipari parkokat, vállalati 
telephelyeket kell építeni, mert 10 év alatt 
3000 vállalat fog itt megjelenni. Nekik pe-
dig folyamatosan szükségük van olyan te-

lephelyekre, ahol a gépeiket, berendezése-
iket tárolni tudják. Lakásokat kell építeni, 
mert a 8000 embernek valahol laknia kell, 
és 1100–1300 olyan lakást is meg kell épí-
teni, ami végleges, hiszen azok fognak lete-
lepedni ott, akik az új erőművet üzemelte-
tik majd – idézte a szon.hu dr. Becskeházi 
Attilát.
Az államtitkár szerint speciális tudást kell 
szerezniük azoknak a munkavállalóknak, 
akik részt vesznek a beruházásban, legyen 
szó hegesztőkről, vasbeton- vagy csőszere-
lőkről. Több száz olyan BSC-s gépész-, vil-
lamos- és vegyészmérnökre, valamint ha-
sonló műszaki végzettségű mérnökre lesz 
szükség, akiket egy hároméves felkészítés 

után az új atomerőműben lehet foglalkoz-
tatni.
– A nemzetközi egyezményben, amelyet az 
Orosz Föderációval kötött a magyar állam, 
megkapta azt a lehetőséget, hogy a beruhá-
zási összeg 40 százalékáig részt vehetnek ha-
zai vállalkozások a munka elvégzésében. Ez 
óriási kihívás a magyar vállalkozásoknak, 
amelyek a legnagyobb beszállítói arányt, 85-
90 százalékot a 600 milliárd forintos hánya-
dot képviselő építőipari beruházásokban 
érhetik el. Az 1700 milliárd forintos gépé-
szeti beruházások terén várhatóan 30 szá-
zalék körüli lehet ez az arány – vázolta dr. 
Becskeházi Attila.
A beruházás vonzáskörzetét jelentő telepü-
lések fejlesztéséről szólva kifejtette, hogy a 
legmodernebb technológiák alkalmazásá-
val gyakorlatilag egy 47 település alkotta 
smart cityt, magyarul okostelepülést hoz-
nak létre Paks és a környező települések 
részvételével a paksi atomerőmű új blokk-
jainak építése idejére, a régióba érkező 
munkaerő lakhatási, szociális és egyéb igé-
nyeinek kielégítésére.

Dallos Szilvia

A térségben élők kaptak tájékoztatást 
a Paks II. projektről
A Paksi Atomerőműben ren-
dezett TEIT-napon kaptak tá-
jékoztatást a Paks térségében 
fekvő települések képviselői az 
atomerőmű és a Paks II. projekt 
eredményeiről, a radioaktív hul-
ladék kezelésének hazai gyakor-
latáról.
Németországban erdőket irtanak, 
műemlékeket rombolnak le, hogy 
a szenes erőművekhez szükséges 
nyersanyagot kitermeljék, évente 
két paksi projekt árának megfele-
lő összeggel támogatják a megúju-
ló energiaforrások felhasználását, 
az áram ára mégis háromszoro-
sa annak, amit a magyar fogyasz-
tók �zetnek. Ezzel a szemléletes 
példával kezdte előadását Cziczer 
János, a Paks II. Atomerőmű Zrt. 
üzemeltetési igazgatója a TEIT-

napon, amelyet rendhagyó mó-
don a Paksi Atomerőmű terü-
letén – a Karbantartó Gyakorló 
Központban és Atomenergetikai 
Múzeumban – rendeztek. Tizen-
három településről körülbelül 
kétszázan érkeztek a programra, 
amelyet a Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfejleszté-
si Társulás az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt.-vel közösen szerve-
zett.
A Paks II. Atomerőmű Zrt. üze-
meltetési igazgatója hangsúlyoz-
ta, Magyarország más utat vá-
laszt: a megújulók, főként a nap-
energia mellett, az energiaellátás 
fontos pillérének tekinti az atom-
energiát, mivel az atomerőművek 
olcsó, biztonságos és klímaba-
rát módon állítják elő a villamos 

energiát. Kiemelte, hogy ezzel ko-
ránt sincs egyedül, hiszen jelenleg 
455 reaktor működik világszerte, 
ugyanakkor 55 építése van folya-
matban. Több közép-európai or-
szág is hasonló utat jár, mint Ma-
gyarország.
Cziczer János aláhúzta: a Paks II. 
projekt hazánk kiemelt beruhá-
zása, amelyhez komoly térségfej-
lesztési program is társul. Beszélt 
a Paksra tervezett blokkok főbb 
jellemzőiről, a biztonsági rend-
szerekről és arról, hogy az orosz 
partner kulcsrakész erőművet 
„szállít”.
A TEIT-napon az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. kommuni-
kációs igazgatója tájékoztatta az 
atomerőmű környezetében fekvő 
települések delegáltjait. Elmond-

ta, hogy a Pakson alkalmazott 
technológia jó konstrukció, az 
elmúlt évtizedekben nagyon jól 
vizsgázott, a hazai termelés felét 
biztosítja, miközben a környeze-
tet nem terheli. A radioaktív hul-
ladékok és elhasznált fűtőelemek 
kezelésével, elhelyezésével kap-
csolatos tevékenységről, az ezzel a 
munkával megbízott Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú 
Nonpro�t K�. ügyvezető igazga-
tója számolt be.
A Karbantartó Gyakorló Köz-
pontban tartott előadások ide-
jén a TEIT-hez tartozó tizenhá-
rom településről érkezett gyere-
kek számára az Atomenergetikai 
Múzeum munkatársai szerveztek 
tartalmas programokat.
(forrás: www.paks2.hu)

8 n Paksi Hírnök, 2018. október 19.



Újabb két szakorvost mutatunk be
Mozaik

Minisorozatunkban azokat az 
orvosokat mutatjuk be, akik az 
elmúlt egy évben kezdtek ren-
delni Pakson. Ez alkalommal 
dr. Bajor Klárát és dr. Lukácsi 
Katalint ismerhetik meg.

Dr. Bajor Klára bőrgyógyász-
kozmetológus főorvos október 
1-től rendel a Paksi Gyógyászati 
Központ szakrendelésén. A főor-
vos asszony Tolnáról származik, a 
Pécsi Tudományegyetem általá-
nos orvostudományi karán szer-
zett diplomát 1977-ben, majd a 
Tolna megyei Balassa János Kór-
házban kezdte szakmai pályafu-
tását, ahol végigjárta a ranglét-
rát. 1994-től idén júniusi nyug-
állományba vonulásáig a kórház 
bőrgyógyászati osztályának osz-
tályvezető főorvosa volt. – Büsz-
ke vagyok arra, hogy a negyven-
egy esztendő alatt alig hiányoz-
tam a munkahelyemről – emelte 
ki dr. Bajor Klára, aki arról is be-
szélt, hogy egy kórházi osztályon, 
illetve ambulancián súlyos bőr-
gyógyászati esetekkel lehet ta-
lálkozni, magánpraxisban pedig 
kozmetológiai kérdésekkel is fog-
lalkozni, így a kettő együtt a szak-
ma széles spektrumát adja. Nem-
csak ezért változatos a bőrgyógy-
ászat, hanem azért is, mert a 
csecsemőktől az idősekig minden 
korosztályból vannak páciensek. 
– Nehezen jöttem el a kórházból, 
de úgy gondoltam, hogy szeret-
nék most már többet élni a csa-
ládomnak, a hobbijaimnak – 
mondta a doktornő, hozzátéve, 
hogy nem akarta teljesen abba-
hagyni a bőrgyógyászatot, így 
továbbra is tart magánrende-
lést Szekszárdon és Tolnán, va-
lamint heti egy napot dolgozik a 
paksi szakrendelésen. – Szép ez 
a rendelő, tökéletes a felszereltsé-
ge, és kiváló az asszisztencia, így 
minden bizonnyal szeretni fo-
gom a paksi munkát – fogalma-
zott dr. Bajor Klára, aki arról is be-
szélt, hogy mind a gyógyszereket, 
mind a műszereket tekintve sokat 
fejlődött a bőrgyógyá-szat, illetve 
hogy folyamatosan �gyelemmel 
kíséri az új lehetőségeket. Dr. Ba-

jor Klára férje dr. Winkler Lász-
ló szülész-nőgyógyász főorvos, 
két �uk van és négyszeres nagy-
szülők, két tíz- egy hat- és egy öt-
éves unokájuk van. A doktornő 
elmondta, hogy pályájuk kezde-
tén két évet Algériában dolgoz-
tak a férjével, és azóta is nagyon 
szeretnek utazni. Ahogy fogal-
mazott, bátran járják a világot, 
hiszen gyakorlott utazók, illet-
ve mindketten beszélnek ango-
lul, németül és franciául. Dr. Ba-
jor Klára azt is elmondta, hogy 
kedvelt elfoglaltsága az olvasás is, 
amire most már több ideje lesz, 
illetve hegedül, több mint húsz 
éve játszik a Szekszárdi Kamara-
zenekarban. 

Dr. Lukácsi Katalin radioló-
gus főorvos immáron egy esz-
tendeje minden héten kedden a 
röntgenben, hétfőn és pénteken 
pedig az ultrahangban dolgozik 
a Paksi Gyógyászati Központ-
ban. Előbbi esetében a felvé-
telek elkészítése a röntgenasz-
szisztensek feladata, a leletezés 
az orvos dolga, az ultrahangon 
viszont a teljes vizsgálati fo-
lyamatot a radiológus szakor-
vos végzi. Dr. Lukácsi Katalin 
mezőfalvai gyökerű, a Szegedi 
Orvostudományi Egyetem or-
vostudományi karán diplomá-
zott, majd a dunaújvárosi kór-
házban helyezkedett el, 1989-
ben tett radiológus szakvizsgát. 

1993-ban adjunktusi kineve-
zése mellett osztályvezető-he-
lyettes lett, három évvel ké-
sőbb kinevezték főorvosnak. 
1998-tól nyugállományba vo-
nulásáig vezette a kórház ra-
diológiai osztályát. Egy évvel 
ezelőtt helyettesített Pakson 
egy rövid ideig a főorvos asz-
szony, majd dr. Bodnár Imre 
főigazgató marasztalására heti 
három napot elvállalt állan-
dóra. – Jól érzem itt magam, a 
műszerezettség kiváló, az asz-
szisztensek nagyon jól dolgoz-
nak – mondta a doktornő, aki 
arról is beszélt, hogy rengete-
get  fejlődött a képalkotó diag-
nosztika az eltelt évtizedekben, 
így folyamatos volt a tanulás. 
Azt is elmondta, hogy a diplo-
maszerzés után Mezőfalvához, 
a családjához közeli munkahe-
lyet keresett, aminek Dunaúj-
város megfelelt, ráadásul mivel 
az egyetem előtt dolgozott az 
ottani kórházban nővérként, 
ismerte az intézményt. A felkí-
nált helyek közül a radiológi-
át választotta. – Ennyi esztendő 
után is vannak kihívások, mert 
hiába tanulja meg az ember ala-
posan a szakmát, és tudja, mit 
mutat a röntgen- vagy az ultra-
hangfelvétel, vannak olyan ese-
tek, amikor nagyon át kell gon-
dolni a látottakat, hogy pontos 
diagnózist adjon – mondta dr. 
Lukácsi Katalin, kiemelve, egy-
általán nem bánta meg, hogy 
radiológus lett, mert szép szak-
ma. Hozzátette, egy valami van, 
amivel a mai napig nehezen 
birkózik meg: amikor neki kell 
közölnie a pácienssel, hogy ko-
moly baj van. Dr. Lukácsi Ka-
talin azt is elmondta, hogy ti-
zenkét évvel ezelőtt költöztek 
Dunaújvárosból Kisapostagra, 
ahol heti két napon magánren-
delést tart. Férje néhány éve vo-
nult nyugállományba, �uk 32 
esztendős, közgazdaságtant ta-
nult. A doktornő imádja a virá-
gokat, a szabadidejében legszí-
vesebben a növényeivel foglala-
toskodik.                 

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc

 Paksi Hírnök, 2018. október 19. n 9



Portré

Jó napot, mi újság?

Bodor Éva
Az Anna utcai ház udvarából, ahol a Kincs-
kereső Gyermekkönyvtár vezetője, Bodor 
Éva él a családjával, csak keveset látni az utcá-
ról. Ha kívülről nézzük, nem is gondolnánk, 
hogy mi szépség van a kerítésen túl. Nem táb-
lán kell hirdetni, hogy „Tiszta udvar, rendes 
ház”, hanem úgy kell élni benne, hogy ez üze-
net nélkül is tetten érhető legyen. Éva így van 
az interjúval. Nem beszélni szeret a munká-
járól, hanem elvégezni a feladatokat. Gyerek-
korunk óta ismerjük egymást, így azonnal 
beszélgetni kezdünk. Amikor legutóbb nála 
jártam, tavasszal, osztálytalálkozót szervez-
tünk. Azóta megvolt a találkozás, sokat adott 
nekünk, ahogy Éva mondja, már a szervezés 
is, hiszen rengeteg elmaradt beszélgetésre ke-
rült sor. 
Az egykor mérlegképes könyvelő kis vargabe-
tűvel került a Pákolitz István Városi Könyvtár-
ba, Gutai István igazgató úr mellé. A részmun-
kaidőben dolgozó munkatársban az igazgató 
látta meg a lehetőséget, a tehetséget, miszerint 
Évából jó könyvtáros lehetne – így indult el a 
könyvelőből lett óvodapedagógus a könyvtá-
ros hivatás felé.
Éva – ahogy megszoktuk tőle – csillogó sze-
mekkel, mosolyogva beszél a hivatásáról. 
A paksi, a kistérségi gyerekekről. Emlék-
szem, áprilisban együtt zsűriztünk Puszta-
hencsén, a költészet napján. Amikor a vers-

mondás véget ért, beültünk a gyerekekkel 
az iskolai könyvtárszobába, és Éva „evan-
gelizálni” kezdett – a könyvekről, az olva-
sás élményéről, türelemmel, megejtő oda-
fordulással a gyerekek felé.
Éva Gutai István igazgatót mintaképnek, élet-
mintának tekinti, aki úgy dolgozott, ami fe-
lejthetetlen és követendő példa számára. Ist-
ván és munkatársai – a város emblematikus 
könyvtáros személyiségei – sokat segítettek a 
beilleszkedésében. Kapcsolataikkal, tapaszta-
lataikkal támogatták, de ezzel egyidőben be-
engedték a könyvtár hétköznapjaiba, szak-
mai életébe azokat az újításokat, melyeket 
Évával együtt valósítottak meg. 
Itt meséli el, hogy szerencsés, hiszen a fon-
tos életszakaszaiban mindig voltak mellet-
te olyan emberek, akik szakmailag, erkölcsi-
leg példát mutattak. Így Gutai István mellett 
említi egykori osztályfőnökét, Till Józsefnét, 
és az óvodai gyakorlati helyén őt segítő Illés 
Zoltánnét.
A 2010-es években elindultak az úgynevezett 
babás programok, ezzel egyidőben nyitottab-
bá vált a könyvtáros szakma. Az új gyermek-
könyvtár megnyitásával aztán megvalósul-
hattak azok a könyvtári órák, melyek alkal-
mával az ismeretátadás helyett (mellett) Éva 
fontosabbnak tartotta az élményszerzést. Az 
utánkövetések során aztán bebizonyosodott, 

hogy azok a babák, akik már nagyon korai 
életszakaszukban ott vannak a könyvtárban, 
óvodásként, kisiskolásként visszatértek a dél-
előtti foglalkozásokra, beiratkozott könyvtár-
látogatókká váltak. 
A napi teendők folyamatos feladatot adnak, 
felelősségteljes tervezést követelnek, hiszen 
gyermekek neveléséről, formálásáról, alakí-
tásáról van szó a könyvek, az olvasás segít-
ségével, a gyermekkönyvtáros támogató ösz-
tönzésével. 
Szerencsés is volt, meséli, hiszen az ő generá-
ciója, ha jól gazdálkodott az otthonról, isko-
lából hozott értékrenddel, felelős emberré tu-
dott válni, aki elsősorban egy belső mércének 
szeretne megfelelni, ami pedig hasznos a kör-
nyezetének.
Éva váltotta Hefner Erikát a Települési Érték-
tár Bizottság élén. Az értéktáras munkához 
hozott magával szellemi segítséget a könyv-
tári Barangoló programokról, a helytörténe-
ti előadásokról. Nagy erővel, megfelelő kitar-
tással vetette bele magát ebbe a munkába is – 
ahogy minden adódó feladatba. Mert ahogy 
fogalmaz, a munkát nem lehet megúszni, az 
nem spórolható meg, ha az ember eredmé-
nyes szeretne lenni. Kistérségi településeket 
keresett fel, hogy hozzanak létre saját érték-
tár bizottságokat, eközben dolgozik a Kincses 
Tolna Megye kiadvány 5. kötetének átdolgo-
zásán, aktualizálásán, újrakiadásán. A paksi, 
még meg nem kutatott helyi értékek tekinte-
tében a bizottság a közeljövőben pályázatot ír 
ki középiskolás diákoknak, kutatási területe-
ket ajánlva a témák kidolgozásához – Éva ve-
zetésével.
Elfogódottan mesél Paksról, ahol a gyermek-
korát, a �atalságát töltötte. A családjáról, a 
barátairól. Minden emberi kapcsolat sokat 
jelent számára, mindegyikből van mit tanul-
ni – mondja. Tapasztalásként éli meg a bará-
ti beszélgetéseket, ahogy a munkáját is. Foly-
ton a könyvek élményt nyújtó szerepéről, 
feladatáról beszél. Arról, hogy minden olvas-
mányában magára ismerhet az ember, ha jó 
időben jó könyvhöz nyúl, de valójában akkor 
is, ha leemel egyet a polcról – egy jól meg-
választott, kellő érzékenységgel, felelősség-
gel „összerakott” polcról. Hiszen a könyv, az 
anyanyelv kapaszkodó – mondja Éva. A jó 
könyvekben az ember felfedezi önmagát, ön-
magára ismer. A jó könyvekben benne van-
nak az „én” kérdései és az ezekre adható vá-
laszok. A jó könyvek támaszok és megtartó 
erők, élmények és emlékek egyben – mondja 
egyre nagyobb elszántsággal és hitelességgel.
És én végül nem üres kézzel jövök el az Anna 
utcai házból. Viszek magammal mosolyt, 
akarást, több napra való erőt, amit Évától kap-
tam, aki talán észre sem vette, hogy mennyi 
mindent adott.                                              Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

A gyermekkor ízeiről
Városi olvasmányok
Volt valami mesebeli abban az Akác utcai 
házban. Éppúgy lehetett félni, mint szeret-
ni, ahogy a nagymamát is. Nagyapa más volt. 
Tőle nem kellett félni. Legalábbis nem úgy, 
ahogy a nagymamától. Ült hátul, az egykori is-
tállótól és hozzáépített nyári konyhától jobb-
ra, a gyerekkori fából készült hintaállványom 
előtt – ősz eleje volt. Egy faasztal mögött ült, 
a rajta lévő narancssárga paradicsomokat na-
ponta többször megfordította, hogy beérjenek 
az utolsó melegekben. Délután sót, paprikát, 
kenyeret hozott, maga mellé ültetett, a bicská-
jával gondosan, vékonyan levágta a többnapos 
kenyér haját, sózta, paprikázta, a legérettebb 
paradicsomot cikkekre vágta – uzsonnáz-
tunk. Megettem a kenyeret, aztán elrágcsál-
tam a szinte fekete kenyérhéjat is. A deszka-
kapun nem láttunk ki, pedig az utca felé for-
dulva ültünk, csak a zajokból következtettünk 
a kinti eseményekre. Ma is látom magunkat, 
ahogy hosszan hallgatunk. Kie�er körte ter-
mett azon a fán, ami a gang előtt állt. Terebé-
lyes fa volt, itt-ott beteg, száraz ágakkal, galy-
lyakkal. Erősen emlékszem nagyapám réz 
permetezőkannájára, meg arra, ahogy körül-
tekintően szűrte át a vizet a permetszerre, és 
halkan morgott, amikor a fúvóka permetezés 
közben eltömődött. Abban a mesebeli házban 
minden tárgynak volt valami értelme. A het-
venes évek közepén egyetlen konzervdoboz 
volt a házban, legalábbis én úgy emlékszem. 
Talán ez volt a legértékesebb darabja a háztar-
tásnak. A padláslétra volt még ennyire hasz-
nos, mely nélkül sem a padlásra jutni, sem 
körtét szedni nem lehetett. Ez a létra is csak 
addig tartott, amíg elértük róla az érett gyü-
mölcsöt. Na, azután jött a hosszú rúdra erő-
sített konzervdoboz, amivel fel lehetett nyúlni 
a magas ágakon termő körtékért. Kicsit meg-
ráztuk a dobozt, a körte beleesett, aztán bele 
a kosárba. Szóval kenyér gyümölcs többnyi-
re mindig volt. (Hátul, a kertben piszkebo-
kor is, meg eper- és diófa. Az éretlen piszke 
fanyarsága, az eper számomra idegen íze visz-
szaköszönnek néha ma is.) De édességre nem 
futotta, nem is akarta nagyanyám, hogy leg-
alább akkor kapjak, amikor néha lehetőség 
volt rá, nehogy megszokjam a „jómódot”. 
Egyszer aztán, egy meleg nyári vasárnapon – 
ötéves lehettem – édesanyámék felbicikliztek 
velem a nagyszüleimhez. Óvodai szünet le-
hetett, egy hétre való ruhát vittek a csomag-
tartón, meg egy narancssárga műanyag játék 
kávézós készletet (évekig megmaradtak a tar-

tozékai), hogy legyen mivel játszanom. Per-
sze sírtam, kapaszkodtam a szüleimbe, végte-
lenül bánatos voltam, hogy ezt teszik, így el-
bánnak velem, pedig jó kislány vagyok. Egy 
hosszú hét a szikár, szigorú szemű nagyma-
mánál. Egyszer csak édesapám egy ötforintost 
vett elő, s azt mondta, ebből a pénzből vehetek 
a nagypapával nyalókát a Pál utcai boltban, 
akár minden nap egyet. Hát, egyetlen nyaló-
ka volt, amire vágytam: celofánba csomagolt, 
kerek, fodros mintával a szélén, közepén vi-
rág, és ha jól tartottam a fény felé, átsütött raj-
ta a nap – a legszebb és leg�nomabb nyalóka 
a kerek világon. Meg nem nyugodtam, de bi-
zakodva néztem a következő hét elé. A szüle-
im elmentek, én sokáig bámultam elalvás előtt 
az ablakon beszűrődő sötétséget. Mindig na-
gyon féltem, amikor ott aludtam. Pedig na-
gyon is vigyáztak rám. Aztán minden reggel 
megkérdeztem, mikor megyünk le a boltba. 
Csütörtökig nem került rá sor, így aztán es-
tefelé, amikor kiültünk a ház elé a padra (én 
nagyapámmal külön), kértem, hadd nézzem 
meg legalább azt az ötforintost. Az ötforintos 
sorsáról most nem beszélek. A Pál utcai bolt-

ból aztán soha nem kaptam nyalókát. Később 
igen – máshonnan. Lassan, megfontoltan et-
tem meg, akárhányszor is kaptam. Rendkívü-
li pillanata volt az életnek, amikor olyasmihez 
jutottam, ami ritkaságszámba ment, amire 
vágytam. Telt-múlt az idő, s én egyre türelme-
sebb lettem. Nem ettem meg az éretlen pisz-
két, s az epret sem. Megszoktam a honvágyat, 
a nagypapa, nagymama ízét, illatát, a házi vaj, 
a túró, a körte zamatát. A száráról levett, asz-
talon nap felé forgatott paradicsom ízét meg-
jegyeztem – hiányzik nagyon. És még nem 
beszéltem a kalácsról, a paprikás krumpliról 
– hús nélkül, s a fanyeles alumíniumedény-
ről, amiben főtt. Megvan minden. Érzem az 
ízeket, az illatokat. És elgondolkodom: ha ak-
kor, abból az öt forintból, minden nap kapok 
egy gyönyörű, virágos nyalókát, vajon hogyan 
éltem volna meg az Akác utcai éveket? A Pál 
utca felé haladva nagyapámmal – talán – nem 
csupán hallgattunk volna. Talán mesélt volna. 
Talán beszélgettünk volna. És az is lehet, hogy 
nem is emlékeznék rá. A hallgatás. Az az em-
lék. A mozdulat. Az ízek.

Tell Edit

„Valami van a télben, ami a gyermekkora emlékeztet, közvetlenül és fájdalmasabban, mint 
más évszakok. A hó kékesszürke színében, a szobák alkonyatában, a kályhák nyers, orrfa-
csaró illatában, mindebben van valami bizalmas és örökre elveszett. Ez az emlék didergés-
re késztet. Olyan a gyermekkor emléke télen, mint egy sivár, elhagyott lakás, ahonnan ki-
költözött mindenki, akit szerettünk, mint egy lakás, melyből elhordták a bútorokat, s me-
lyet nem lehet többé kifűteni.” Márai Sándor

Fotó: Tell Edit
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Mozaik

Hétköznapi hit: ökumenikus kórustalálko-
zót tartottak a helyi gyülekezetek

Paks az én városom
Egy hasonló kisvárosból, Mór-
ról érkeztem Paksra – mondja 
Tisza Veronika, hozzátéve, hogy 
nyolc éve érzi otthonának ezt a 
várost, hiszen szerinte ott az em-
ber otthona, ahol megteremti 
azt. – A Duna-korzó volt az első, 
amit meglátogattam, amikor a 
kedvesem idehozott. Rögtön 
láttam, hogy a Duna-part kár-
pótol a hegyekért. A legkedve-
sebb élményem az első vadkem-
pingezés volt a Duna túlpartján, 
folyó mellett addig még sosem 
nyaraltam. Összegyűltünk a ba-
rátokkal, sátrat vertünk, tábor-
tüzet gyújtottunk. Azóta évente 
megismételjük velük. Veronika 
az atomerőmű miatt korábban 
azt gondolta, hogy sosem köl-
tözik Paksra, mégis ide vezet-
te a sors. – Nem tűnt fel az erő-
mű jelenléte, nem zavaró, nem 
befolyásol. A Paks II. megépí-
tése kapcsán abban reményke-
dem, hogy az ideérkező embe-
rek többféle kultúrát hoznak, 

Vaszkó Zsolt Dunakömlődön 
nevelkedett, gyermekkora oda, 
és szülővárosához, Pakshoz 
is köti. Sokat jelent számára a 
Duna, szívesen emlékszik visz-
sza a régi dunai életre, a túlol-
dali strandra, ahol gyermek-
ként mogyoróvesszővel pecáz-
tak. Az általános iskola után 
vendéglátóipari szakközépisko-
lát végzett Keszthelyen, a szak-
mát a Balatonnál kezdte, ahol 
az iskolai gyakorlatát is töltöt-
te. Ám Paks és a Duna-part ha-
zavonzotta. – A halászcsárdába 
jöttem vissza dolgozni. Amikor 
akadt szabadidőnk, azt a Dunán 
töltöttük, csónakkal jártunk ki-
rándulni, horgászni. Hat év után 
a tengerhajózáshoz mentem, de 
hazahúzott a szívem. Később 
már nem gondoltam arra, hogy 
itt hagyjam Paksot, és elmenjek 
vidékre vagy külföldre dolgoz-
ni. Életformám maradt a ven-
déglátás. Egy vargabetűt tettem 
ugyan pár évre, de aztán vissza-

ami iránt lesz kereslet a város-
ban. Egy ilyen kaliberű települé-
sen bővíteni kellene a kínálatot, 
nagyobb bevásárlóközpontokra, 
vendéglátóipari egységekre lenne 
szükség, inkább ide kellene hoz-
ni mindezt, minthogy az embe-
rek máshova menjenek vásárol-
ni, szórakozni. Veronika a Kvint 
Stúdióban dolgozik, mellette 
portrékat fest, programokat szer-
vez. – Olyan munkám van most, 
amit szeretek csinálni, de ez min-
den korábbira is igaz volt – zárta 
gondolatait.

tértem a szakmához. Megnyi-
tottuk a Cafe Bongo-t, ami kö-
zel tizennégy évig működött, 
aztán visszamentem a halász-
csárdába egy kis időre. A mos-
tani vállalkozásomat öt éve 
kezdtem. Vaszkó Zsolt elmond-
ta, látta, hogyan fejlődött a tele-
pülés, nőttek ki a házak kuko-
ricaföldből, szőlők közül, nyo-
mon követte az atomerőmű 
építését. – Számomra Paks egy 
nyugodt, élhető kisvárost, a biz-
tonságot jelenti – összegzett.                         

Sólya Emma

Fotók: TelePaks

Ünnepi ruhában, egyensálat és 
-nyakkendőt viselve érkeztek 
meg a gyülekezeti kórustagok 
a Jézus Szíve Katolikus Temp-
lomban megrendezett ökume-
nikus kórustalálkozóra. A prog-
ramot Hanol Ferencné hívta 
életre, amikor évekkel ezelőtt 
az imahetek alkalmával felme-
rült az igény a közös éneklés-
re. – Részt vettem a református 
zenei fesztiválon, ahol hatal-
mas kórus adott hangversenyt, 
és megénekeltették a közönsé-
get is. Annyira felemelő érzés 
volt, hogy szerettem volna ezt 
Pakson is megvalósítani – idéz-
te fel a kezdetet Hanol Ferenc-
né. A rendezvény meghívóját 
már hetekkel ezelőtt minden-
ki kézhez kapta, idén a baptis-
ta gyülekezettől, hiszen a ha-
gyomány szerint minden év-

ben más-más felekezet vállalja 
magára a szervezést. – Mivel 
a gyülekezeti termünk túl ki-
csi lenne a rendezvény befoga-
dására, a katolikusokat kértük 
meg, hogy biztosítsanak he-
lyet. Egyébként az istentisztelet 

egyik legszebb része az ének-
lés, éppen ezért nagyon örü-
lök annak, amikor más feleke-
zetű testvérekkel találkozunk és 
közös alkalmakat szervezünk – 
mondta Vasadi Teodor, a paksi 
baptista gyülekezet lelkipászto-

ra. A találkozó lelkes résztvevő-
je Siklósi Mátyás, aki leginkább 
a társaság miatt vesz részt az al-
kalmon. – Nagyon jó kis csapat 
az énekkarunk, mindig várom a 
szerda esti próbáinkat. A kórus-
találkozón pedig az összes gyü-
lekezet együtt van, ilyenkor jó-
kat beszélgetünk – fogalmazott. 
A rendezvényre az összes kórus 
lelkesen készült az elmúlt hó-
napokban, az eseményen pedig 
egymás után mutatták be mű-
sorukat a pünkösdi, az evan-
gélikus, a református, a kato-
likus és baptista gyülekezetek 
kórusai. Az énekkarok külön-
böző műfajú dalokat adtak elő, 
majd a kórusok közös produk-
cióval léptek a közönség elé. Az 
eseményt szeretetvendégséggel 
zárták.

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks
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Amikor belép a látogató a Paksi Városi Múze-
um állandó kiállításának Dunatár elnevezé-
sű részébe, egy hatalmas állat, a viza műanyag 
mását pillantja meg először. A meglepettségtől 
talán észre sem veszi a mögötte lévő, szintén 
hatalmas hálót. Nem véletlenül vannak ilyen 
közel kiállítva egymáshoz: 1987 májusában 
négy halász egy ehhez a hálóhoz nagyon ha-
sonlító halászeszközzel fogta ki a 301 cm hosz-
szú és 181 kg-os halóriást.
A balintháló a futóhálók csoportjába tarto-
zik, és közeli rokonságot mutat a kecsegehá-
lóval. A futóhálókat folyóvízen alkalmazták, 
a balinthálót jellemzően a Dunán. A Tiszán 
is használtak néhány helyen ilyen hálót, de ott 
dunaháló néven ismerték, ami jól mutatja az 
eszköz terjedési irányát.
Ahogy a legtöbb hálót, úgy a balinthálót is erős 
kenderkötélből és kenderből, ám vékonyabb-
ra sodort, esetleg pamutszálakból készült fo-
nalból állították össze a halászok. Annak ér-
dekében, hogy tartósak legyenek, kezdetben 
kátránnyal, később csersavval impregnál-
ták ezeket a hálókat, de fontos volt a rendsze-
res szárítás is. Két kötél adta a balintháló két 
vezérszálát, amiket elhelyezkedésük szerint 
alínnak és felínnak neveztek. Az alsó ínra ke-
rültek a súlyok, amik jellemzően ólomdarab-
kák voltak, ezek húzták le a kötelet, a felső ínra 
pedig parafából készült úszókat fűztek a ké-
szítők. Utóbbit fokozatosan felváltották a mű-
anyag úszók, a hamarabb elöregedő természe-
tes anyagok helyébe pedig idővel gyári, szinte-
tikus perlon fonal lépett.

A futóhálók általában 70 m hosszúak és 2 m 
szélesek. A kiállításban látható balintháló mé-
rete könnyen megtippelhető, csak meg kell 
számolni a rajta található parafákat, ezeket 
ugyanis körülbelül 17 centiméterenként rög-
zítettek a halászok. 

Balinthálóval általában a vízfelszín közelé-
ben élő halakat halászták, ellentétben a ke-
csegehálóval, amivel a mederfeneket köze-
lítették meg, bár gyakran előfordult, hogy 
egy balinthálót túlsúlyoztak, így kecsegehá-
lóként használták. A hálószerkezetet tekint-
ve többféle lehet a balintháló. A Duna Bu-
dapest feletti szakaszán általában csak egy 
egyrétegű, apró szemű hálót, az úgynevezett 
léhést használták, délebbre haladva gyakran 
kötöttek mellé egy nagy szembőségű, úgy-
nevezett tükörhálót a halászok, a kiállítás-
ban szereplő darab viszont háromrétegű. Itt 

két, kb. 25-30 cm-es szemnagyságú háló fog 
közre egy 5-6 cm-es szemnagyságú léhést, 
ami jóval bővebb, mint a két szélső háló, et-
től működik egyszerűen és nagyszerűen ez 
a hálótípus.
A futóhálókat a víz közepén egy vagy két la-
dikból, a sodrásra merőlegesen vetették ki, 
és kb. 300-1500 méternyi ereszkedés után 
ide is vonták be őket. A háló útjába kerü-
lő hal – bármelyik irányból is érkezett – az 
orrával beleakadt, és kitolta a lazább és bő-
vebb léhést a külső, nagyobb és feszesebb tü-
körszem között, miközben próbált előre, és/
vagy lefele irányba menekülni. Mennél job-
ban küzdött a hal a hálófogság ellen, annál 
jobban belegubancolódott a sűrű kötésű há-
lóba. A halászoknak csak annyi dolguk volt, 
hogy a háló beszedésekor kibogozzák belőle 
a halat, és beletegyék a zsákmányt a bárká-
ba, hogy meg tudják ismételni az eresztést. 
Egy nap alatt nyolcszor-tízszer is elvégezhet-
ték ezt a munkafolyamatot.
A balinthálóval legtöbbször – ahogy a neve 
is mutatja – balint és dévért fogtak, a kecse-
gehálóba pedig márna, keszeg és természe-
tesen kecsege akadt bele.
Már húsz éve is elavult halászeszköznek te-
kintették a balinthálót, a 2016. január else-
jével életbe lépett törvény pedig végleg gá-
tat szabott fejlődésének, hiszen a szabályo-
zás szerint tilos kereskedelmi céllal halászni 
a Dunán, ezeket a hálókat pedig nem tudja 
egy ember sikeresen kezelni.

Kákai Emese

KözéletMozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Pupp Edina, Kákai Emese

 Paksi Hírnök, 2018. október 19. n 13



Mozaik

Mesterek: Schneider János cipész

Jó lenne megállítani az időt

Schneider János cipészinasként 
kezdte a pályafutását a Bonyhá-
di Cipőipari Szövetkezetnél, an-
nak megszűnése után pedig ön-
álló vállalkozásba kezdett, amit 
a mai napig vezet. A szekszár-
di cipész elmondta, hogy 1960-
ban kezdett inasként dolgozni. 
– Bonyhádon tanultam meg a 
mesterséget. Végigjártam a rang-
létrát a szövetkezetnél, végül én 
lettem a szolgáltatás vezetője az 
egész megyében. 1990-től le kel-
lett állítani a szövetkezet mun-
káját, mert megszüntették az or-
topéd- és méretre készülő cipők 
készítését. Kizárólag a javítás ma-
radt, míg végül 1992. december 
31-én az is megszűnt – emléke-
zett vissza Schneider János. A ci-
pész azt is elmondta, hogy mun-
karész fejében elhozott néhány 
gépet a szövetkezettől, majd hu-

szonhat évvel ezelőtt pár munka-
társával megnyitották a szekszár-
di cipészműhelyt. – Eleinte na-
gyon jól ment, később azonban 
amikor a kínai termékek meg-
jelentek és elterjedtek, egyre ke-
vesebb lett a munka. Ezért kezd-
tünk nyitni Paks felé is, ahol ma 

már van egy kiszolgálóhelyünk – 
mondta Schneider János, aki azt 
is felidézte, hogy régebben a ci-
pész egy kaptafa és felsőrész bir-
tokában össze tudta állítani az 
előírásoknak és igényeknek meg-
felelő cipőt. – Korábban lehetett 
ragasztott, szeges vagy varrott 

cipőt rendelni, ma viszont már 
csak a ragasztásos eljárást hasz-
nálják, de azt is csak ritkán, mert 
Magyarországon szinte az összes 
cipőgyár megszűnt. Manapság 
zömében csak sarkalás, talpra-
gasztás vagy éppen talpalás mi-
att keresnek fel bennünket. Javí-
tunk még táskákat, valamint öve-
ket lukasztunk, szabunk méretre. 
Sok olyan cipőt is elhoznak hoz-
zánk, amelyek javítását nem tud-
ta elvállalni egy másik cipész, 
mert nem volt hozzá felszerelése. 
Nálunk azonban van kombinált 
csiszológép és présgép is, utób-
bival például a talpakat nyomjuk 
föl. Vannak még fogóink, árak, 
kalapácsok és szeghúzó is. Ta-
lán nincs is a megyében még egy 
ilyen jól felszerelt műhely, mint a 
miénk – összegzett Schneider Já-
nos.                        Weller P. Hanna

Amikor a szerkesztő kérte tőlem a követke-
ző jegyzetet, még fogalmam sem volt, mi-
ről írok majd. Vészesen közeledett a lapzárta 
ideje, és még mindig nem tudtam, görcsö-
sen agyaltam, mi legyen következő elmél-
kedésem tárgya. Sürgetett az idő. A téma az 
utcán – potosabban a szerkesztőségben – 
hevert. – Mikor kávézunk? – kérdezte mo-
solyogva a kolléganőm, aki már a kérdése-
kor sejtette a választ: most sincs rá idő. He-
tek óta nem sikerült összehozni a csevegős 
cukrászdázást. 
Igen. Az idő. Vagyis annak hiánya. A hét-
köznapi rohanásban mindig eszembe jut, 
mennyire utáltam gyerekkoromban unat-

kozni. Ma pedig már nem is emlékszem 
rá, mikor unatkoztam utoljára, de az biz-
tos, hogy még a múlt században volt. Sűrűn 
megesik, hogy több dolgot csinálok egyszer-
re, úgy mint a velem hasonló cipőben járó 
nők, anyák: vacsorát főzök, közben kikér-
dezem a gyerektől a leckét, és amíg rotyog 
a leves, megpucolom a konyhaablakot. Ne 
menjen kárba egyetlen perc se. A buszon ol-
vasok, mert otthon nincs e�éle úri dolgok-
ra idő. Kiborulok, mert az éjjel kimosott, 
reggel kiteregetett ruhák sötétedéskor, ami-
re hazaérek, még mindig a teraszon szárad-
nak. – Nem igaz, hogy nem volt időtök ösz-
szeszedni – morgok a családdal. Azért �gye-
lek a – mostanában divattá vált kifejezéssel 
élve – „én-időre”, ezért járok futni. Illetve: 
megyek, ha időm engedi, ez sem túl gyakori. 
Közben viszont arra gondolok, hogy lehet, 
ezt az egy-egy órát mégis inkább a gyere-
kekkel kellene tölteni, vagy legalább kocog-
hatnék gyorsabban, hogy előbb hazaérjek 
hozzájuk.
Tizennyolc éves koromig nem érdekelt, hogy 
múlik az idő. Jócskán negyven felett már 
minden percbe kapaszkodnék. Nem sürge-
tek eseményeket, azok anélkül is elérkeznek, 
nem várom nyáron, hogy tél legyen, télen 
pedig, hogy nyár, mert már látom minden-
nek a szépségét. Ebben a korban már elgon-

dolkodik az ember, hogy vajon meddig cso-
dálkozhat rá a színes falevelekre. Odatelepe-
dik a párja mellé, amíg az vacsorázik – együtt 
leülni nem volt időtök –, és hallgatja, mert 
ki tudja, meddig hallgathatja. Sokszor azon 
kapom magam, hogy csak nézem és csodá-
lom a gyerekeimet, ahogy játszanak, ilyen-
kor viszont nem érdekel az idő múlása, észre 
sem veszem. Felettük is eljártak az évek. Hol 
van már az a kis narancssárga hajú gombóc, 
akit a gyerekülésben fuvaroztam? Azóta a lá-
nyom öccsei is rég kinőtték az ülést, és lassan 
a �úk viszik a narancssárga hajú nagylányo-
mat, én pedig lesem majd az órát, hogy mi-
kor hozzák végre haza. A kicsi is már iskolás. 
Mikor nőtt meg ennyire? A középső sem bi-
ciklizik már a papával. Papa sincs. Apukám 
kórházi ágyánál hónapokon keresztül pró-
báltam bepótolni az elmulasztott együttléte-
ket. De nem tanultam ebből: anyukám egye-
dül maradt, és van hét, amikor nem is látom. 
Mert későn érek haza, mert nincs időm. A 95 
éves nagymamám háza mellett gyakran el-
megyek. Majd holnap beugrok hozzá mon-
dom magamban amikor hazafelé sietek, de 
meddig lesz még holnap?
Jó lenne megállítani az időt. Legalább csak 
addig, amíg felsorolhatnám magamnak, mit 
kellene bepótolnom, amíg nem késő. 

Sólya Emma

Fotó: TelePaks

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Húsz éve hunyt el Major György paksi 
kovácsmester. Unokája, Hádinger-Hidasi 
Márk idézi fel írásában nagypapája élet-
útját, munkásságát, egyben kéréssel for-
dul a paksi lakossághoz. 

Major György 1920. november 13-án szü-
letett a Bátaszék melletti Betekintspusztán. 
A család emlékezete szerint édesapja ré-
vén ismerkedett meg a kovácsolással, tu-
dását kamaszkorától a környékbeli puszták 
és városok mestereinél gyarapította. A sár-
közi lakóhelyek előtt Apátipusztán, Zom-
bán és Harcon élt házatlan zsellér és béres 
Major-elődökhöz hasonlóan maga is sokat 
költözött, mielőtt végleg otthonra lelt Pak-
son, a Báthory utcában. Híres műhelyét is 
ott nyitotta meg, melynek bejárata az Árok 
utca felé nézett. Major György kovácsmes-
terként lovakat patkolt, szekerek kerekeit 
ráfolta, megrendelésre kerítéseket, kerti bú-
torokat, dísztárgyakat kovácsolt és restaurált 
is. A Tolna Megyei Népújságban 1978-ban 
megjelent riportban elmondta, hogy egy-
szer rugókovács szakismereteit is bizonyít-
hatta, amikor egy közelben meghibásodott 
luxusautó futóművét rendbe hozta. Dolgo-
zott a nagyposta kapuján, a Kishegyi úti áru-
ház és a Dunakömlődi Halászcsárda beren-
dezési, épületgépészeti elemein. Rendsze-
res portékái voltak a különféle alkatrészek, 
barkácseszközök és a műhely elé kihelye-
zett mezőgazdasági felszerelések. Nemcsak 
magának, hanem más mestereknek, például 
ácsoknak és bognároknak is kovácsolt szer-
számokat. A gépészet több területén jártas, 
kreatív és szakmájáért őszintén rajongó, a 

kovácsmesterség jövőjéért aggódó, szenve-
délyes szakember volt. Egy régi, de a XX. 
században is fejlődő, új megoldásokra nyi-
tott hivatás gyakorlójaként – modern szó-
val kisiparosként – az akkori termelési kere-
teknek megfelelően KIOSZ-tag volt. A Paks 
és Vidéke ÁFÉSZ lakatosként alkalmazta. 
Amit a Néprajzi Lexikon vonatkozó szócik-
ke ír a kovácsműhelyekről, nagyapáméra is 
igaz volt: „sajátos társadalmi funkciót is be-
töltöttek, hiszen a munkára várakozók s az 
arra járók találkozóhelyeként mint a köz-
élet, a közösségi kérdések megbeszélésének 
helyei, kitüntetett szerepük volt”. Munkája 
iránti lelkesedéséről, néhány rendhagyó és 
izgalmas szakmai kihívásáról és bánatáról 
is őszintén nyilatkozott a Paksi Hírnöknek 
1995-ben: „nem tudom átadni a tudásomat 
a �ataloknak, pedig azt nem akarom ma-
gammal vinni a harangszó után”. 1998. már-
cius 8-án hunyt el a szekszárdi kórházban. A 
fényképek, fakuló gyermekkori emlékképek 
bár nagyon kedvesek, önmagukban nem 
elegendők ahhoz, hogy nagyapám emlékét 
méltó módon megörökíthessem a közér-
deklődés és helytörténet számára. Szülőhe-
lyén, Betekintspusztán ma már csak romok 
láthatók, az egykori kovácsműhely bejáratát 
befalazták. Major György azonban számos 
olyan kovácsolt alkotást készített egyedi 
megrendelésre Pakson, amelyek reményeim 
szerint magántulajdonban ma is megtalál-
hatók és azonosíthatók. Mesterségének tár-
gyi emlékeit szeretném kutatni és rendsze-
rezni, ám az eredményes munka elvégzésé-
hez – egyelőre – sajnos kevés tárgyi forrás 
áll a rendelkezésemre. Átfogó levéltári kuta-

tásaim előtt feltárnám, hogy nagyapámnak 
milyen művei dokumentálhatók. A paksi-
ak segítségét kérem, és várom azok jelent-
kezését, akik a tulajdonukban lévő tárgy-
ról, a házukat, udvarukat díszítő kerítés-
ről, rácsról, lámpaoszlopról, kerti bútorról, 
egyéb használati és dísztárgyról bizonyosan 
tudják, netán egy gyanúsan szép piszkavas-
ról eszükbe jut, hogy Major György kovács-
műhelyében készült (elérhetőség a szerkesz-
tőségben). Idézem végül nagyapám szavait, 
melyeket a Paksi Hírnök már említett száma 
őrzött meg az utókornak: „Jólesik végigsé-
tálni a városon, sok olyan tárggyal találko-
zom, amit én csináltam…” 

Hádinger-Hidasi Márk

Mozaik

Major György kovácsmester emlékezetére

Fotó: magánarchívum

Minőségi tartós élet
Ez alkalommal is a megfázás esetén hasznos 
házipraktikákról lesz szó. Általában ismert, 
hogy a gyógynövényes pakolások jótékony 
hatásúak. A disznózsír alapú kenőcsökön kí-
vül nem igazán hallok másról, amikor meg-
kérdezem, hogy ki mit szokott otthon hasz-
nálni, pedig van egyéb lehetőség is. Torok-
kaparás, orrfolyás, köhögés, mandula- vagy 
garatgyulladás esetén is ajánlott a citromos 
borogatás, mivel a citromnak frissítő, hűsítő 
hatása van, és csillapítja a fájdalmat. A boro-
gatáshoz vágjanak fel vékony, egyenletes ka-
rikákra egy biocitromot, tegyék a szeleteket 
egymás mellé papírzsebkendőre vagy papír-
törlőre, aminek hajtsák fel a szélét úgy, hogy 
egy hosszúkás csomagot kapjanak. Ennek 

alsó részét csak egy réteg papír fedje, ez 
érintkezzen a nyakkal, fültől fülig érjen, de a 
nyaki csigolyákat hagyják szabadon. A rög-
zítéshez tekerjenek körbe a nyakukon textil-
pelenkát vagy konyhai törlőruhát, majd egy 
sálat. A borogatásnak maximum fél órát kell 
fent lennie, de ha közben kellemetlenséget 
éreznének, azonnal vegyék le. Tovább nem 
szabad fent hagyni, mert bőrirritációt okoz-
hat. Ezek után gyengéden töröljék át a nya-
kat, majd tekerjék be ismét a sállal. A pa-
kolást több napon át alkalmazzák, naponta 
egyszer. Ez a pakolás nem használható, ha a 
beteg allergiás a citrusfélékre, gyulladt a bőre, 
csecsemőknél pedig egyáltalán nem. A cit-
romos pakolás láz esetén is jótékony hatású. 

Ilyenkor a citrom levét keverjék össze egy po-
hár meleg vízzel, majd egy vékonyabb zoknit 
itassanak át vele, csavarják ki a felesleges vi-
zet, és húzzák fel, rá pedig egy másik vasta-
gabb zoknit, majd fél órát hagyják a lábukon 
ágynyugalomban. Láz esetén egy erősebb li-
monádé is segíthet, ami enyhén lehúzza a lá-
zat, hidratál, feltölt. Ehhez egy liter vízbe te-
gyék két nagyobb biocitrom levét, valamint 
a héjából spricceljék bele az illóolajokat is. 
Mézzel édesítsék. Másfél órán belül fogyasz-
sza el a lázas beteg, majd ismételjék meg a 
kúrát. Ha torokfájásról van szó, meleg vízbe 
tegyék a citromot és a mézet, és �gyeljenek 
arra, hogy ne hűljön ki.       

Nagyné Szalai Melinda
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Sérülések hátráltatják az Atomerőmű SE 
dzsúdósait a kvalifikációban

Boros Gergely az új szakmai igazgató
Aktív pályafutásának befejezése 
után sem akart elszakadni a ka-
jak-kenu sporttól Boros Gergely, 
az ASE világ- és Európa-bajnok 
kajakosa. Az elmúlt években a 
régiós feladatok megvalósulá-
sának operatív felelőseként segí-
tette a Magyar Kajak-Kenu Szö-
vetség (MKKSZ) munkáját, ok-
tóber elsejétől pedig a posztjáról 
távozó Doma Gergőt váltja a 
szövetség szakmai igazgatói szé-
kében. Boros Gergelyt arról kér-
deztük, milyen út vezetett idá-
ig, és milyen feladatok várják.  
– Először is szeretném megkö-
szönni a családomnak, a bará-
taimnak, az Atomerőmű Sport-
egyesületnek, Paks városának, 
a szponzoroknak és mindenki-
nek, aki segített, szurkolt és mö-
göttem állt eddigi pályám so-
rán. Miután befejeztem az aktív 
pályafutásomat 2017 tavaszán, 

először a nevelőegyesületem-
nél, az Atomerőmű Sportegye-
sületnél tevékenykedtem, köz-
ben pedig bekapcsolódtam az 
MKKSZ regionális titkársági 
rendszerébe, ahol az Alsó-Duna 
és Dél-Nyugat Magyarország ré-
giós titkára lettem. Később a tel-

jes régiós rendszer operatív irá-
nyításáért voltam felelős. Az ősz 
újabb fordulatot hozott az éle-
temben, mivel Doma Gergő ko-
rábbi szakmai igazgató szerző-
dése lejárt, és nem jelöltette ma-
gát újra, így felkérést kaptam a 
pozíció betöltésére. Körülbe-

lül egy hét gondolkodás után 
igent mondtam – összegzett Bo-
ros Gergely. A feladatokról szól-
va azt mondta, fontosnak tartja 
a Csabai Edvin és Doma Gergő 
által megkezdett munka folyta-
tását, a versenyzők, az edzők és 
a tagszervezetek munkájának 
segítését. Kiemelte, hogy 2019 
rendkívül fontos év lesz a ka-
jak-kenu sportban, mivel Sze-
geden ismét felnőtt világbajnok-
ságot rendezhetnek, ami egyben 
kvali�kációs verseny is a 2020-
as tokiói olimpiára. – Ezen a vi-
lágbajnokságon a magyar csa-
pat legfontosabb célja az ered-
ményesség mellett a maximális 
kvótaszám megszerzése lesz. 
– Ezért is fontos, hogy a kol-
légáimmal közösen mindent 
megtegyünk a válogatott ered-
ményes működéséért – zárta 
gondolatait.                            -joko-

Idén májusban elkezdődött a 
dzsúdósok olimpiai kvali�ká-
ciója a 2020-as tokiói ötkarikás 
játékokra. A két évig tartó ver-
senysorozat alatt kell összeszed-
ni annyi pontot, hogy a sporto-
ló a távolkeleti országban tata-
mira léphessen. Az első évben a 
legmagasabb 5+1 pontszám 50 
százalékát jegyzik fel a sporto-
lók neve mellé, a második évben 
pedig a legmagasabb 5+1 pont-

szám 100 százaléka kerül oda. 
A kettő együtt adja a kvali�ká-
cióhoz felhasználható ponto-
kat. Az 5+1 azt jelenti, hogy az 
öt legmagasabb pontszám mel-
lé a kontinensbajnokságon vagy 
a World Judo Masters versenyen 
elért pontokat lehet még érvé-
nyesíteni. Az új szabály szerint 
minden súlycsoportban a leg-
jobb tizennyolc sportoló (egy 
országból legfeljebb egy dzsú-
dós) kap közvetlen indulási le-
hetőséget, ezért nagyon nagy 
harc várható. Az Atomerőmű 
Sportegyesületet négy éve hár-
man képviselték Brazíliában, Ja-
pánban két versenyző részvé-
telére számítanak. A jelenlegi 
helyzetről Hangyási László mes-
teredző elmondta, hogy január-
ban Cirjenics Miklósnak meg-
sérült a csuklója, ezért nem tud-
ta úgy hozni a versenyeken a 
mérkőzéseket, ahogyan szeret-
ték volna, és az edzésmunkáját 

is hátráltatta. Az artroszkópiás 
vizsgálat során megállapították, 
hogy részleges szalagszakadása 
van. Nem akarták varrni, mert 
az hosszabb gyógyulási időt igé-
nyel, így �zikoterápia, gyógy-
torna és speciális csuklóerősítő 
gyakorlatok segítik felépülését. 
Nem akarják elkapkodni a visz-
szatérést, megvárják, hogy már 
az erősítésnél teljes mértékben 
tudja használni a kezét. – Nem 
vagyunk megcsúszva, most az a 
fontos, hogy jól felkészüljön �-
zikálisan és technikailag. Jövőre 
nyolc olyan verseny lesz, ame-
lyeken ha jól szerepel, újra az él-
mezőnybe kerülhet – emelte ki 
Hangyási László, aki arról is be-
számolt, hogy Pupp Rékát sem 
kerülte el a sérülés, a vb előtt, 
a hollandiai edzőtáborban a vi-
lágbajnok Kelmendivel gyako-
rolt, amikor megreccsent a tér-
de. Részleges szalagszakadása 
lett, ami zavarja a felkészülését, 

most pihentetik, itthon tartják, 
inkább visszafogják. – Szerettük 
volna, ha elindul az Abu Dhabi 
Grand Slam-en, mert az nagyon 
sok pontot ad, de közvetlenül az 

U23-as Eb előtt rendezik. Győr-
ben lesz, és az lesz Rékának az 
idei utolsó, ezért nem akarunk 
kockáztatni. Kihagyjuk Mexi-
kót is, mert nem tenne jót a tér-
dének a hosszú út – összegzett 
Hangyási László.                         

Kovács József

Sport

Fotók: Babai István/archív

Fotó: Babai István/archív illusztráció
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Pakson és Szegeden is nyert az Atom- 
erőmű SE NB I.-es 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

A Jászberényben egy ponttal el-
vesztett mérkőzés után, a Gesz-
tenyés úton lépett pályára a baj-
nokság második fordulójában 
az ASE NB I.-es fér� kosárlab-
dacsapata. Az újonc Tehetsé-
ges Fiatalok (TF) csapata elleni 
mérkőzés már az első félidőben 
eldőlt, 20 perc játék után 64-
27-re vezetett az ASE, a kisebb 
sérüléssel bajlódó Evans nem 
is lépett pályára. A folytatás-
ban már kísérletezett Szrecsko 
Szekulovics, többféle felállás-
ban küldte pályára játékosa-
it, és a mérkőzés utolsó nyolc 
percében Medve Máté mellett 
csak a �atalok kaptak lehető-
séget. A végén kicsit tudott fa-
ragni a különbségből a TF, de 
így is kiütéssel nyert az ASE. 
Atomerőmű SE – Serco–TF–
Budapest 105-64 (33-17, 31-
10, 26-20, 15-17). A mérkőzés 
után Szrecsko Szekulovics azt 
mondta, hogy jó úton vannak, 
egész héten keményen dolgoz-
tak, a �atalok több lehetőséget 
kaptak, ami nagyon jó. Nem 
voltak eredménykényszerben, 

mennek tovább azon az úton, 
amit elkezdtek. 
A harmadik fordulóban Szeged-
re utazott a paksi csapat, kemény 
mérkőzésre lehetett számíta-
ni. A Tiszapartiak Kaposváron 
tudtak nyerni az előző körben, 
Evans az ASE irányítója pedig 
csak két edzésen vett részt a ta-
lálkozó előtt. Egy kisebb hullám-
völgytől eltekintve a paksi csa-
pat irányította az első negyedet, 

és biztosan vezetett. Nem kezdő-
dött jól a második felvonás, két 
és fél perc alatt 7-0-s rohammal 
egyenlített a Szeged, sok hibával, 
pontatlanul, rengeteg eladott lab-
dával játszottak Jevtovicsék. Pár 
másodperccel a negyed vége előtt 
Ruják hárompontosa a gyűrűben 
landolt, így sikerült egálra hoz-
ni az első félidőt. A nagyszünet 
után sem lehetett kosár-showról 
beszélni, eladott, elszórt labdák, 

pontatlan dobások követték egy-
mást mind a két oldalon. Nagyon 
kevés pont esett, az utolsó perc-
ben a hazaiak két könnyű ko-
sarat szereztek, és négypontos 
előnnyel várhatták az utolsó fel-
vonást. Szerencsére az utolsó ne-
gyedben Trajkovskiék kicsit pon-
tosabban céloztak, így két és fél 
perccel a vége előtt a hazaiak 4, 
az ASE 11 pontnál járt. Az utolsó 
támadás a Szegedé volt, de Juhos 
kísérlete kimaradt, a Jászberé-
nyi egypontos vereség után, egy 
ponttal nyert a paksi csapat Sze-
geden. Naturtex–SZTE–Szedeák 
– ASE 63-64 (18-25, 23-16, 16-
12, 6-11). – Voltak jó és rossz pe-
riódusaink, sok labdát eladtunk, 
sok könnyű kosarat engedtünk 
a Szegednek. A második fél-
időben, amikor járattuk a lab-
dát, akkor jobb volt a játékunk. 
Evans-on látszott a sok kiha-
gyás, csak az utolsó két edzésen 
vett részt. Volt egy kis szeren-
csénk, örülök nagyon, az ilyen 
meccseket is nyerni kell – érté-
kelt Szrecsko Szekulovics veze-
tőedző.                                      -joko-

Fotó: Molnár Gyula

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992
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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)

Dartsbajnokságot rendeztek Pakson
Közel 50 versenyzővel rendezte 
meg a Paksi Darts Sportegye-
sület (PDSE) a 3. Paks Városi 
Dartsbajnokságot az Atom�tt 
Centrumban. A megmérette-
tést fér�, női és gyermek kate-
góriában írták ki. Az eseményt 
Kajári Attila, a Paksi Darts 
Sportegyesület elnöke nyitotta 
meg. – A legnépesebb mezőny,  
(28 fő) a fér�aknál jött össze, 
ezért 8 csoportban zajlottak a 
küzdelmek, és az első két he-
lyezett jutott az egyeneskieséses 
szakaszba. Az első körben 501 
sima kiszállóval játszottunk, 
két nyert legig. A kieséses sza-
kaszban három nyert legig küz-
döttek a felek, majd a legjobb 
négy között már négy, a döntő-
ben öt nyert legig tartott a mér-
kőzés, az utóbbi két esetben 
dupla kiszállóval – tájékoztatott 
az egyesület első embere. A fér-
�aknál a paksi Baranyi Kriszti-

án az előkelő második helyen 
végzett. – Szerettem volna mi-
nél előrébb jutni a versenyben, 
ez az eddigi legjobb szerep-
lésem. A mérkőzések közben 
csak magamra koncentrálok, 
nem �gyelem azt, hogy meny-
nyit dob az ellenfelem. Nagyon 
gyors stílusban dobom el a nyi-

lakat, ma a triplák is jól men-
tek, a tábla jobb oldalát job-
ban szeretem, mint a másikat. 
Három éve kezdtem ezt a játé-
kot, korábban csak nézője vol-
tam. Teljesen amatőr vagyok, a 
játék öröméért járok az egyesü-
letbe, komolyabb megmérette-
tésekre nem is megyek. Nagyon 

sokat kell gyakorolni, ez a siker 
titka – összegzett a PDSE tagja. 
A nőknél a dobogóra két hazai 
játékos állhatott, Kovács Esz-
ter második, míg Vidákovicsné 
Szabó Mónika harmadik lett. 
A gyerekeknél szintén lett pak-
si érmes, Kovács Botond má-
sodikként zárt. – A darts ki-
tölti a szabadidőmet, még a 
cselgáncsedzés szüneteiben is 
átjövök ide, és gyakorlok egy 
kicsit. Az a célom, hogy egy-
re jobb legyek. Édesapámat lát-
tam először játszani, kipróbál-
tam és megtetszett – összegzett. 
A szervezők a Lucky Looser, 
vagyis a szerencsés vesztes ka-
tegória első három helyezett-
jét, valamint a legmagasabb ki-
szállót dobó versenyzőt külön 
díjazták. A rendezvényt Paks 
Város Önkormányzata és az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
támogatta.                 Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula

18 n Paksi Hírnök, 2018. október 19.



... TOT
SZOBRÁSZ ...-BOGAS

SZTK
ELŐDE

OROSZ CÁRI
DINASZTIA

ÁTMENETI

KELET
NÉMETÜL

ZOLA
REGÉNYE ANNO DINSZTEL

ASSZONY
OROSZUL
INTER-
PRESS

ELŐTAG:
HÁROM KÁROS

ÖNZŐ

TEMPÓ

NYILTAN

BÜKKI
HELYSÉG

FÉRFI
ÉNEKHANG

VÉS

NÉZD CSAK

... SPRAIN
EGYÜTTES

TONNA

KERÉK-
ABRONCS

MÜNCHEN
FOLYÓJA

LÁNGOL

NŐI NÉV

ZRINYI M.
VÁRA VOLT

EGYFORMA
BETŰK
... MARK
VÉDJEGY

ORROCSKA

HÁRMAS
KORONA

ANGOL
SÖR

SZÍNESEN
ELMOND

ELŐTAG:
ISTEN

NŐI NÉV

ELŐTAG:
FÜL

MS!

FORGÓ-
RÉSZ!

... PONTI
FILMREND. V.

FÉLÉNK

NAPA
PÁRJA

ELEFÁNT-
CSONT

VAKARGAT

AM. TITKOS-
SZOLGÁLAT

LÁRMA

PATINÁS

... AMIN
UGANDAI
ELNÖK V.
SULFUR

JAPÁN
AUTÓJEL

JOULE

KURUC
VEZÉR
(TAMÁS)
PORTÉKA

SOHA
NÉMETÜL

IGEKÉPZŐ

ROMÁN
GK. TÍPUS
BEÓCIAI
HŐS

BÁNK ...

OSZTRÁK
AUTÓJEL

RÖNTGEN

... VÉR-
TANÚK

HI-...

GYERMEK-
VÁROS

MÉTER

ELLEN-
ÉRTÉK

ÉDES
APRÓ-

SÜTEMÉNY
NEWTON

ATTÓL
KEZDVE

NULLA

RÉGI
FÉRFINÉV

AIR
FRANCE

ENERGIA

AMPER

... MARIANN
ÉNEKESNŐ

E1

2

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Melyik az a Sárgödör téri rendezvény, amire no-
vember 9-én várják az érdeklődőket? 
A megfejtéseket november 2-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: Pintér Erik. 
Gratulálunk!

Helyes megfejtésével két 
darab ételjegyet nyerhet.

Fotó: Babai István/archív

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

Pakson, a Virág és a Laktanya 
utca sarkán, 5 lakásos, földszinti 
társasházban, garázzsal, kis kert-
tel, 114 m2 alapterületű, önálló 
bejáratú lakás eladó. Fűtés:  köz-
ponti fűtés vegyes tüzelésű ka-
zánnal. Irányár: 21, 3 M Ft

Pakson, az Építők útján 
tetőtérbeépítéses 4 szobás csa-
ládi ház (nappali, szauna, garázs, 
gázfűtés, terasz, hátsókert) el-
adó. Ár: 61 M Ft

Pakson, az óváros központjában, 
az Erzsébet szállodával szem-
ben, a Duna és a 6. sz. főút mel-
lett, 395 m2 telekterülettel, te-
tőtér-beépítéses128 m2-es, 3 és 
félszobás, teraszos, Dunára néző 
összkomfortos családi ház gáz 
központi fűtéssel eladó.  
Ár: 38 M Ft

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

Pakson, a Kornis utcában 488 m2-
es telken 174 m2-es, 6 szobás, 2 
fürdőszobás, garázsos, gázfűté-
ses, kiváló állapotú családi ház el-
adó. Ár: 55 M Ft
 
Pakson, az Újtemplom utcában, 
3 szobás, konyha + étkezős csalá-
di ház garázzsal eladó. 
Ár: 34 M Ft 

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

Pakson, a Temető utcában 1503 
m2-es telken családi ház eladó: 3 
szoba, garázs + 3 melléképület. 
A területen 6 lakásos társasház 
építhető. Ár: 31 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon ér-

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

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 
Kérés esetén fotókat küldök.
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OLCSÓ ÁRAM
TISZTA LEVEGŐ

Csokoládéimádók napja
Házi túrórudi, kézműves csokik, 

frissen sült csokis fánk,  
forrócsoki és még sok más finomság...

Vedd kezedbe a csokitérképet, 
és járd végig a kijelölt csokipontokat! 

Vegyél részt bonbonkészítő workshopon! 
Jelentkezz az agricumpaks@gmail.com e-mail címen,

és készítsd el saját bonbonjaidat műhelyünkben!
Nyerj bécsi utat, és látogass el egy igazi csokigyárba!
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