
Egyszerre van benne akarat és megfelelő alázat a közös ügyek iránt. A he-

lyén van – ezt nem lehet másképp mondani. Ez alkalommal Hernádi Nor-

bertet kérdeztük: jó napot, mi újság? 
10. oldal

Megáldották  az újbort
6-7. oldal

Fotó: Babai István
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Közélet

Önkormányzati cégek tőkeemeléséről 
döntött a képviselő-testület

A Paksi Közművelődési Nonpro�t K�. és 
a DC Dunakom Zrt. tevékenységéről szóló 
beszámolók elfogadását követően hatodik 
alkalommal módosította idei költségvetési 
rendeletét a képviselő-testület. Az indoklás-
ban Szabó Péter polgármester arról tájékoz-
tatott, hogy egyrészt a bevételi oldalon meg-
jelent a korábban értékesített önkormány-
zati terület vonatkozásában az eladásból 
származó 1,8 milliárd forintos bevétel, me-
lyet vállalkozói övezet kialakítását segíten-
dő területvásárlásra fordítanak. Az előkészí-
tésre munkacsoport alakult, az övezet alap-
jául szolgáló ingatlan tulajdonjogát, annak 
kiválasztását követően, a Paksi Fejlesztési 
és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) fog-
ja megszerezni. Ennek első lépcsőjeként a 
cég jegyzett tőkéjének emeléséről határozott 
a testület. Az ázsiós tőkeemlés során a PFV 
Zrt. jegyzett tőkéjét 10 millió forinttal, tőke-
tartalékát pedig 1.490 millió forinttal emel-
ték meg az önkormányzat 2018. évi költség-
vetésének terhére. – Nemcsak az erőmű-be-
ruházás miatt ideérkező, hanem a városban 
már működő cégek számára is szeretnénk 
majd ezen a területen lehetőséget biztosí-
tani vállalkozásra – hangsúlyozta a polgár-
mester. A költségvetést módosította a DC 
Dunakom Zrt. ázsiós tőkeemelése is, melyet 
ugyancsak egyhangú igen szavazattal foga-
dott el a képviselő-testület. – A kötelező ön-
kormányzati feladatok ellátásával foglalkozó 
városüzemeltetési cég működésének szinten 
tartásához elkerülhetetlen volt a Zrt. feltő-
késítése, ezért döntöttek a 148 millió forint 

eszközbeszerzésre és fejlesztésre fordítható 
összeg rendelkezésre bocsátásáról – tájékoz-
tatott Szabó Péter.  A költségvetési rendelet 
módosításakor mindemellett kétszázmillió 
forint támogatás megítéléséről határoztak 
az Atomerőmű Sportegyesület számára, öt-
millió forintot kap a Fortuna rádió, és meg-
emelték a városi rendezvényekre fordítható 
keretet. 
A 2018. évi költségvetés háromnegyedéves 
végrehajtásáról szóló beszámolót is vélemé-
nyezte novemberi ülésén a testület. Ezt a 
szeptember 30-i állapotnak megfelelő bevéte-
li és kiadási teljesítések alapján jogcímenként 
és intézményenként részletezve állította össze 
a hivatal. A grémium elfogadta a város 2019. 
évi költségvetési koncepcióját is. A tervezet 
a kormány gazdaságpolitikájának fő irány-
vonalain túl a helyi önkormányzatok 2019. 
évi forrásszabályozását mutatja be, emellett a 
paksi önkormányzat bevételi lehetőségeit és a 
kiadásait befolyásoló tényezőket. 
A lakások és helyiségek bérletéről szóló ren-
delet módosítását az önkormányzati bérlaká-
sok fenntarthatóságának támogatása, a bérla-
kás-gazdálkodás hatékonyságának növelése, 
a döntéshozatal és az együttműködés segítése 
indokolta többek között. A módosított rende-
letben újragondolták a bérbeadó és a bérlő jo-
gait, különös tekintettel a karbantartási felada-
tokra, egységesítették a bérlőkijelölési rendet, 
valamint új elem, hogy a bérlőkijelölésnél köz-
reműködő szakmai bizottságban ezentúl szo-
ciális munkás is dolgozik – tájékoztatott a pol-
gármester. 

A paksi atomerőmű a Helyi Építési Szabály-
zat előírásainak megfelelve telepítési tanul-
mánytervet készített az erőmű északi és déli 
bekötőútjai közötti építési övezetre, ahol 
egyebek mellett körforgalom, új múzeum-
épület, új buszpályaudvar és irodaház is ké-
szülhet. Ezt is véleményezte a testület nov-
emberi ülésén. Szabó Péter polgármester 
arról tájékoztatott, hogy zajlanak az egyezte-
tések az atomerőmű vezetésével az új város-
központ kialakítása kapcsán, a megbeszélé-
sek tárgya többek között az Atomenergetikai 
Múzeum új székhelye. 
Harminc véleményező jelentkezett be part-
nerként a tervezett tehermentesítő út nyom-
vonalával kapcsolatban indított eljárásba, 
szinte mindannyian a nyomvonal módosítá-
sát kérték, például a várható zajterhelés mi-
att. A szakemberek megvizsgálták a kéréseket. 
Kovács Sándor alpolgármester arra tett javas-
latot, vegyék �gyelembe a lakossági észrevéte-
leket, hogy ne lehetetlenítsenek el olyan, több 
évtizede a területen működő vállalkozásokat, 
mint a Paksi Pálma Lovastanya. Szabó Péter 
a módosító javaslatra tekintettel a tervezett 
nyomvonal módosítására tett javaslatot.
Dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző a napi-
rend tárgyalásakor hozzászólásában arra hív-
ta fel a �gyelmet, hogy egy éve fogadta be a 
szakhatóság az elkerülőútra vonatkozó terve-
ket. Azt mondta, ez nem önkormányzati ha-
táskörbe tartozó ügy, így nem a város felelős-
sége, hogy egy éve húzódik az engedélyezé-
si eljárás. 
Arról is döntött a testület, hogy pályáza-
tot nyújt be az önkormányzat a Belügymi-
nisztériumhoz a hajléktalanok nappali me-
legedője meghosszabbított nyitvatartásának 
�nanszírázásához. Az igényelt összeg közel 
kétmillió forint.  
Döntött arról is a grémium, hogy dr. Kiss Pé-
ternek, a jogi, ügyrendi és pénzügyi bizott-
ság tagjának javaslatára a magassági vonalak, 
magassági pontok ismét megjelennek a He-
lyi Építési Szabályzatban, a korábban hatá-
lyos rendeletnek megfelelően. Az előterjesz-
tés elfogadásakor nemmel szavazott Bordács 
József, a gazdasági bizottság elnöke. Indok-
lásként azt mondta, véleménye szerint ami a 
hatóságra tartozik, azt a hatóságnak kell in-
téznie, magánszemélyek vitájával nem fog-
lalkozhat a képviselő-testület. A tanácsko-
zást teljes terjedelmében megtekinthetik a 
telepaks.hu honlapon. 

Dallos Szilvia

Fotó: Molnár Gyula
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KITŰNŐ SAJÁT PROGRAM, VAGY MEGLEPETÉS IS LEHET A KARÁCSONYFA ALATT.
Bérletes kedvezmények, ajándékutalványok segítik a választást. Válasszon ajándékutalványaink közül!
Az Ön igénye szerint állítjuk össze az ajándék tartalmát. Kiválaszthatja, milyen pihentető, kényeztető szolgáltatással szeretne kedveskedni, és azt mi 
ajándékkártyába öntjük Önnek, hogy örömet tudjon szerezni Velünk!
Próbáljon ki egy frissítő masszázst, vagy egy kényeztető kádfürdőt! Élvezze a tápláló pakolások és fiatalító kúrák áldásos hatását! A frissítő kezelések és 
aromaterápiás masszázsok orvosi beutaló nélkül is igénybe vehetők!

A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje 
a fagyos téli napokon is gondol Önre!
A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje 
a fagyos téli napokon is gondol Önre!

ÜNNEPI NYITVA TARTÁS:
2018. DECEMBER 24.,25.,26.,31.,2019. JANUÁR 1. ZÁRVA
 2018. DECEMBER 27., 28., 29., 30. 9:00 ÓRÁTÓL 20:00 ÓRÁIG  NYITVA

MASSZÁZS LEHETŐSÉG AZ ÜNNEPEK KÖZÖTT:
2018. DECEMBER 27., 28., 29. 9:30 ÓRÁTÓL 17:30 ÓRÁIG

AJÁNDÉKOZZON EGÉSZSÉGET SZERETTEINEK!

PAKSI GYÓGYÁSZATI 
KÖZPONT

MOZGÁSTERÁPIÁS RÉSZLEG
7030 PAKS, 

TÁNCSICS M. U. 13.
TEL.: 75/830-830

WWW.PAKSIGYOGYFURDO.HU

KITŰNŐ SAJÁT PROGRAM, VAGY MEGLEPETÉS IS LEHET A KARÁCSONYFA ALATT.KITŰNŐ SAJÁT PROGRAM, VAGY MEGLEPETÉS IS LEHET A KARÁCSONYFA ALATT.

A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje A Paksi Gyógyászati Központ gyógyfürdõje 

Az e-mobilitásról 
szólt a fórum
Lakossági fórumot tartott a 
Protheus Holding Zrt. no-
vember 19-én a paksi polgár-
mesteri hivatal nagytermében. 
A fórum témája a cég tevé-
kenységével kapcsolatos városi 
elektromobilitási feladatok volt. 
Szó esett többek között az épü-
lő elektromosjármű-telepről, az 
elektromos buszokról, azokhoz 
a sofőrök biztosításáról, bemu-
tatták a PaCi terveit (elektro-
mos kerékpár- és rollermegosz-
tó rendszer), és kérdések felte-
vésére is lehetőséget adtak az 
érdeklődőknek. – Gőzerővel 
zajlik a PaCi fejlesztése, terve-
ink szerint a jövő év első felé-
ben már használhatja a lakos-
ság a rendszert, illetve a má-
sodik felében már járhatják a 
város útjait az elektromos bu-
szok. A PaCit bárki igénybe ve-

heti majd, a paksiak városkár-
tyával, illetve a használathoz 
szükség lesz egy applikáció le-
töltésére is. Öt töltőállomással 
és ötven járművel szeretnénk 
elindítani a rendszert, ami, 
ha beválik, bővíthető. Ami az 
elektromos buszokat illeti, a 
sofőrképzésen – Magyarorszá-
gon egyedülálló módon – a C 
kategória esetében automata-
váltós járművel, a D kategória 
tekintetében pedig már csak 
elektromos buszokkal zajlik 
majd a gyakorlati képzés és a 
vizsga – összegzett Kiss Péter. 
A Protheus Holding Zrt. vezér-
igazgatója hozzátette, hogy a 
nagy érdeklődésre való tekin-
tettel újabb jelentkezési határ-
időt hirdettek, ez december 3. 
További információ a plakáton.                               

-kgy-
További információ:
      info@ptsh.hu      0675/830-620

A képzésre jelentkezés 
feltétele:

B kategóriás jogosítvány
(Érettségi, C kategóriás jogosítvány előny)

A képzés ideje alatt részfoglalkoztatás 
és egyéb támogatás igénybevétele

lehetséges.
Felvételi időpont: 
2018.12.04.

A képzés várható kezdési időpontja:
2019.02.

Foglalkoztatás kezdete:
2019.07-től

LEGYÉL PAKSON   e-BUSZSOFŐR!
e-

támogatott képzés
regisztrált áll áskeresőknek ingyenes

Családbarát 
munkaidő

Garantált 
paksi munkahely

Modern 
elektromos buszok

Induló Fizetés: nettó
+ egyedi juttatások 220.000 Ft/hó

ÚJ IDŐPONT!
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A címben szereplő, Assisi Szent 
Ferenctől való idézettel nyitot-
ta köszöntőjét Bagdy László a 
szociális munka napja alkalmá-
ból tartott városi ünnepségen a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. 
A tanácsnok kiemelte, hogy ne-
héz hivatás a szociális munka, 
nemcsak sokoldalú szakértelmet, 
felkészültséget kíván, hanem ha-

talmas áldozatvállalást, ember-
séget, türelmet, őszinte együtt-
érzést és legfőképpen szerete-
tet. Kitért arra, hogy a szociális 
ágazatban dolgozók társadalmi 
hasznosságú tevékenységet vé-
geznek, megbecsülésük, mun-
kájuk elismerése sokszor nincs 
arányban az elvégzett munkával. 
– Erre pedig nagy szükség lenne, 
hiszen becslések szerint az embe-

rek közel egyharmada küszködik 
olyan problémával, ami valami-
lyen szinten szociális ellátást igé-
nyel – hangsúlyozta. 
A paksi szociális ellátórendszer-
ről szólva azt mondta, hogy az 
önkormányzat a lehetőségeihez 
mérten folyamatosan próbál ja-
vítani a helyzeten. – Jövőre meg-
kezdődik az Életfa Idősek Ott-
hona bővítése, amire a folya-

matosan növekvő igény miatt 
feltétlenül szükség van. A kö-
vetkező testületi ülésen tárgyal-
juk azt az előterjesztést, amely 
szerint az önkormányzat pályá-
zatot nyújt be a Belügyminisz-
tériumhoz a nappali melegedő 
hosszabb idejű nyitvatartásának 
�nanszírozásához (ezt a dön-
tést azóta meghozta a grémium 
a szerk.). Úgy látom, a bölcső-
dei férőhelyek számát növelni 
szükséges. A szakemberek na-
gyobb anyagi megbecsülését 
központilag szükséges rendez-
ni, de az önkormányzat lehető-
ségei szerint mindent megtesz 
egy bérkorrekcióért – összeg-
zett Bagdy László.
Sok lelki-, testi erőt, jó egészsé-
get kívánt az ágazatban dolgo-
zóknak, hogy a jövőben is ilyen 
hittel, kitartással, szeretettel se-
gítsék a rászorultakat. Köszöntő-
jét Böjte atya szavaival zárta: Aki 
nem hisz abban, hogy mennyi jó 
ember van, az kezdjen valami jót 
tenni, és meglátja, milyen sokan 
odaállnak mellé. 
A köszöntőt követően Koltai Ró-
berttel a főszerepben az Így sze-
rettek ők – Móricz Zsigmond 
című pódium-előadást tekinthet-
ték meg az ünnepeltek, amely-
ben közreműködött Kern Enikő, 
a Paksi Deák Ferenc Általános Is-
kola diákja.          

Kohl Gy.

KözéletKözélet

Egy cseppnyi szeretet nemesebb 
tengernyi tudománynál

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�.
Főszerkesztő: Dallos Szilvia
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
E-mail: paksihirnok@gmail.com
Telefon: 75/830-380
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ÉlmÉnyhez  
vezetünk
tegyen próbára minket!

EXKLUZÍV buszaink  
megtekinthetők honlapunkon

Amszterdam
Róma 

Lisszabon
London

RepüLős  
váRosLátogatások

sítáboR 2019  
febRuáR
6nap / 5éj / 4napos  
síbéRLet
síeLjünk együtt!

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

7030 paks, Dózsa györgy u.14. u-001672 · Mamut bt

travel

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Átállt a téli üzemmódra 
a Magyar Közút

November 10-én téli üzemmódra váltott 
a Magyar Közút Nonpro�t Zrt. Az orszá-
gosan 32 ezer kilométernyi gyorsforgalmi, 
fő- és mellékút üzemeltetéséért felelős cég 
93 mérnökségen keresztül, több mint 4100 
fővel és 1000 munkagéppel, éjjel-nappali 
ügyelettel látja el feladatát.
A téli hónapokban a Magyar Közút leg-
fontosabb feladata a hóeltakarítás és a 
síkosságmentesítés. Az előttük álló idő-
szakban a több mint 4 ezer dolgozójuk 
12 órás váltott műszakban dolgozik. Eh-
hez összesen 814 sószóróval és hóekével 
felszerelt nehézgépjármű áll rendelkezés-
re, de ezeken kívül 143 rakodógép és 122 
hómaróadapterrel is felszerelhető gép telje-
sít szolgálatot.
A társaság az idei szezonra 114 ezer ton-
na útszóró só, 339 tonna kálciumklorid-
granulátum, 353 ezer liter kálciumklorid-
oldat és 14 ezer tonna érdesítő anyag be-
szerzéséről gondoskodott. Ám ez még nem 
minden, a nagyobb hófúvások elkerülése 

érdekében 520 kilométernyi hófogó rácsot 
és hálót helyeztek ki az utak mellé.
Pakson a napokban tartották a megyei gép-
szemlét. A tájékoztatóval egybekötött ren-
dezvényen a Magyar Közút Nonpro�t Zrt. 
megyei üzemeltetési és fenntartási osztály-
vezetője azt mondta, a paksi mérnökségen 
8 munkagép szolgálja a téli hóeltakarítást és 
síkosságmentesítést.
A társaság folyamatos munkavégzése mel-
lett is fel kell készülnie az autósoknak a té-
liesebb útviszonyokra. A szakemberek arra 
kérik az autósokat, hogy a nyári autógumi-
kat még a tartós fagyok előtt cseréljék téli-
re. Ha pedig hóban indulnak el, legyen tele 
a tank, vigyenek magukkal élelmet, inniva-
lót és pokrócot is.
A Magyar Közút megyei diszpécserközpon-
tokat is üzemeltet, a 06-1-366-24-00 telefon-
számon bárki tájékozódhat az útviszonyok-
ról és a forgalmi helyzetről, ezen kívül inter-
netes felületeken a www.utinform.hu és a 
www.kozut.hu oldalakon is.              Lovász K.

A DC Dunakom Zrt. is készül a télre, a cég megtartotta az ilyenkor szokásos gépszemlét. 
A társaság november 15-től március 16-ig 24 órás készenléti szolgálatot biztosít három 
sószóró és hóeke, valamint két járdatisztító gép bevonásával. A külső településrészek 
síkosságmentesítését szerződött partnerek látják el. A készenléti szolgálat – az időjárás 
alakulása szerint – egy órán belül megkezdi a beavatkozást és addig végzik a feladatokat, 
amíg a városban a közlekedés biztosítottá válik az utakon.

Fotó: Molnár Gyula

Rangos díjat  
kapott Paks
A Virágos Magyarország környezetszépí-
tő verseny egyik legrangosabb elismerését, 
az Arany Rózsa-díjat nyerte el Paks az idei 
megméretésen. Ezt a díjat minden esztendő-
ben régiónként egy-egy településnek ítélik 
oda. Az oklevelet Klézl Terézia, Paks város 
főkertésze vette át a Virágos Magyarország 
verseny eredményhirdetésén Nagykőrösön, 
mellette Szászy Zsolt, a DC Dunakom Vá-
rosfejlesztési és Szolgáltató Zrt. parkfenn-
tartási részlegének vezetője képviselte vá-
rosunkat. – Ebben az évben nemcsak a vá-
ros zöldfelületeit igyekeztünk megmutatni 
a zsűrinek, és azt a munkát, amit végzünk, 
hanem arra is igyekeztünk felhívni a �gyel-
müket, hogy milyen csodálatos természeti 
környezetben fekszik településünk – mond-
ta Klézl Terézia, hozzátéve, hogy a Sárgö-
dör tér különösen nagy hatással volt a zsű-
rire, mert máshol nem láttak olyan pince-
falut, ahol ilyen nagy összhangban van az 
épített környezet és a kialakított zöldfelület. 
Szabó Péter, Paks polgármestere sajtótájé-
koztatón mondott köszönetet Klézl Terézia 
főkertésznek és a DC Dunakom Zrt. mun-
katársainak, akik nap mint nap sokat tesz-
nek azért, hogy városunk szép, élhető tele-
pülés legyen. Paks korábban már többször 
is eredményesen szerepelt a környezetszépí-
tő megmérettetésen. 2001-ben a városok ka-
tegóriájában első helyezett lett, majd a nem-
zetközi versenyben ezüstérmet kapott. 2014-
ben a Zöldebb Városokért Mozgalom és a 
Magyar Kertépítők Országos Szövetsége kö-
zös különdíját nyerte el, 2015-ben a Föld-
művelésügyi Minisztérium különdíját kapta 
meg a magyar növény- és virágkultúra meg-
őrzéséért, 2016-ban a Magyar Tájépítészek 
Szövetsége különdíját, az Acélvirág-díjat, ta-
valy pedig a Magyar Önkormányzati Főker-
tész Egyesület különdíját. Az idén Paks mel-
lett Polgár, Sándorfalva, Cegléd, Jászfénysza-
ru, Mosonmagyaróvár és Tatabánya kapott 
Arany Rózsa-díjat. A Virágos Magyarország 
környezetszépítő verseny 2018-as fődíjasa 
az ezer fő alatti falvak kategóriában Dozmat 
lett, az ezer fő feletti falvak kategóriában Cse-
mő, az ötvenezer fő alatti városok kategóriá-
ban Nagykőrös, az ötvenezer fő feletti város-
ok kategóriában Szolnok, a budapesti kerü-
letek kategóriában pedig a IV. kerület. Ezek 
alapján a 25. Virágos Magyarország verseny-
re nevezett 324 település közül jövőre az eu-
rópai megmérettetésen Nagykőrös és Csemő 
képviseli Magyarországot.                     Kohl Gy.
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Közélet

Márton-napi vigasságok Pakson

Harmadik alkalommal tartottak Márton-napi libaünnepet a Sár-
gödör téren. A street food partyn kínáltak libaburgert, sült liba-
combot hagyományosan lila káposztával és burgonyával, valamint 
libatepertőt, illetve libazsíros kenyeret, melléjük pedig teát, vala-
mint újborból készített forralt bort. A rendezvényen libasimoga-
tóval is várták a vendégeket. Kovács Kristóf fesztiválszervező el-
mondta, hogy a program célja változatlan, lehetőséget kínálni a 
családoknak, baráti társaságoknak arra, hogy eltöltsenek együtt 
egy kellemes estét a téren. 

– A bor az élet egy különleges le-
nyomata, mely visszatükrözi az 
ember ékes fáradtságát, a termé-
szettel dacoló bátorságát, a hol-
napba vetett reményét, a kreati-
vitását, a mindig jobbra törekvő 
büszkeségét, az emberi lét színes 
gazdagságát. A jó bor olyan, mint 
egy város közössége: sokszínű, fé-
nyes, értékét hosszan megtartó, 
az idővel lekerekedő, közösséget 
teremtő, büszkeségre okot adó. 
Hiszem, hogy a mi városunk is 
ilyen, és örömmel nyugtázhatjuk, 
hogy a paksi borok minőségük-
ben valódi értéket képviselnek, 
mely a helyi borosgazdák szakér-
telmét, elkötelezettségét, fejlődni 
akarását jelzi mindannyiunk szá-
mára – mondta Szabó Péter, Paks 
polgármestere az idei Márton-
napi ökumenikus újboráldáson, 
amelyet a Sárgödör téri Présház-
tulajdonosok Egyesülete és az ön-
kormányzat karöltve szervezett.
Az egyesület 2001-ben alakult a 
paksi borok régi hírnevének visz-
szaszerzésére, a kulturált borfo-
gyasztás népszerűsítésére, a bor 

tiszteletére, amellyel az azzal fog-
lalkozó emberek munkáját is pró-
bálják értékelni. A bortermő vi-
dékeken Márton-napján töltöt-
tek először az újborokból, illetve 
a gazdák sokszor elvitték maguk-
kal a boraikat szentelésre a temp-
lomba. Ezt a hagyományt eleve-
nítette fel a civilszervezet, amikor 
életre hívta a Márton-napi újbor-
áldást. – Az első két alkalmat az 
én présházamban tartottuk, aztán 
egyre nagyobb érdeklődést vál-
tott ki a program – mondta Pol-
gár Zoltán, a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesületének 
alelnöke, hozzátéve, hogy a ti-
zenharmadiktól szervezik az ön-
kormányzattal együtt ezt az alkal-
mat. Arról is beszámolt, hogy an-
nak idején egy hordóval kezdték 
a boráldást, ma pedig már négy 
van a színpadon Siklósi Mátyás 
kádármester, az egyesület tiszte-
letbeli tagja jóvoltából, így mind 
a négyféle bor megjelenik az ál-
dáson. 
Miután Leber Ferenc, a Sárgödör 
téri Présháztulajdonosok Egye-

sületének elnöke megnyitotta a 
rendezvényt, Szabó Péter polgár-
mester pedig elmondta köszön-
tőjét, a borok megáldása követke-
zett, amit Nepp Éva evangélikus 
lelkész, Lenkey István reformá-
tus lelkész és Kutas Attila kato-
likus plébános végeztek, azután 
pedig csapra verték a hordókat. 
Erre dr. Kovács Antalt, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. kommu-
nikációs igazgatóját, Szabó Pé-
tert, Paks polgármesterét, Mittler 
Istvánt, a Paks II. Zrt. kommuni-
kációs igazgatóját és Kovács Pált, 
az MVM Zrt. nukleáris igazga-
tóját kérték fel, majd Polgár Zol-
tánnak, az egyesület alelnökének 
pohárköszöntője után közös koc-
cintás következett. 
Az estet zenével, verssel színesí-
tették, valamint fellépett a Z’Zi 
Labor és a Veresegyházi Asz-
szonykórus. A borok mellé liba-
májpástétomot kínáltak a ven-
déglátók, hiszen ahogy egy régi 
mondás tartja: aki Márton nap-
ján libát nem eszik, egész éven át 
éhezik. A boráldásra a borászok 

elvihették üvegbe töltött borai-
kat. A megkérdezettek mind azt 
mondták, hogy a 2018-as jó évjá-
ratnak ígérkezik. 
Ahogy a boráldáson dr. Hanol Já-
nos, az egyesület titkára összeg-
zett, egy enyhébb tél után a már-
ciusi fagy számos mélyen fekvő 
ültetvényben fagykárokat oko-
zott. A nyár rendkívül hamar rob-
bant be, szinte elmaradt a tavasz, 
és a meleg időjárás egészen őszig 
kitartott. Emellett gyakran nagy 
mennyiségű csapadék hullott, 
ami sok kihívást okozott a nö-
vényvédelem tekintetében. A sző-
lő vegetációs fázisai, a rügyfaka-
dás, a hajtásnövekedés, a virág-
zás, a zsendülés mind korábban 
zajlottak le, mint tavaly, ahogy a 
termés érése is. Egy átlagos évhez 
képest hetekkel előbb kezdték és 
fejezték be a szüretet a gazdák. 
Mindezek ellenére remek termést 
szüreteltek minőség és meny-
nyiség tekintetében is. Az újbor 
idén is friss, üde, zamatos, illatos, 
olyan, ami átmelengeti a szívet és 
a lelket.                      Kohl Gyöngyi

Tedd meg mindig, amit tenni 
kell. Márton-napon libát enni 
kell. De ennyi nekünk nem 
elég a jóból. Áztassa a torkun-
kat az újbor – hirdette felirat az 
idei újboráldáson és borásáson 
Dunakömlődön. A Dunaköm-
lődi Borbarátok Egyesülete ál-
tal szervezett rendezvény fo-
kozatosan nyerte el a jelenlegi 
formáját: kezdetben csak né-
hány présházban tartottak kö-
zös Márton-napi vacsorát a 
présháztulajdonosok, amikor 
aztán a lakoma híre szárnyra 
kapott, évről évre egyre töb-
ben csatlakoztak hozzá, míg-
nem rendezvénysátorra lett 
szükség. Mára ezt is kinőtték, 
így miután az idei esten meg-
áldotta a nedűket Mayer Mi-
hály nyugalmazott pécsi me-
gyéspüspök, kiásták az előző 
évi újborokat, a helyükre pe-
dig elhantolták a friss nedű-
ket, majd fáklyafény mellett a 
faluházba vonult a 156 fős tár-

saság. Mindezek előtt azonban 
újdonságként libakergetést tar-
tottak. A két szép példány elő-
ször inkább simogatásnak vet-
te, amikor a gyerekek a leveles 
ágakkal �noman hajtani pró-
bálták őket, aztán csak meg-
indultak, egy kis idő múltán 
az irány is meglett, ám a libák 
nem siettek, szép komótosan 
tették meg utat, aminek végén 
sok-sok simogatásban volt ré-
szük. Mivel ilyen nagy létszá-
mú résztvevő volt az esten, a 
megszokott libalakoma nagy-
konyhán készült el, ropogósra 
sült liba- és kacsacombok ke-
rültek az asztalokra tört burgo-
nyával és párolt vörös káposz-
tával körítve. A tizennegyedik 
alkalommal megtartott Már-
ton-napi újboráldáson és új-
borásáson is azt állapították 
meg a gazdák, hogy jót tett a 
hegy levének Földanya egyéves 
ölelése, el is fogyott mind az 
utolsó cseppig. 

Fotó: Molnár Gyula
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A Márton-napi újboráldás képekben
KözéletKözélet

Fotók: Babai István
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Atomerőmű

A nukleáris szakma kommunikációs 
szakemberei kaptak tájékoztatást Paks II.-ről

Paks II. kiemelt jelentőségű a régióban

A Paks II. projekt mérföldkö-
veit, az új atomerőművi blok-
kok engedélyezési folyamatát 
és az atomenergia hazai hasz-
nálatát is bemutató interak-
tív kamiont is megismerhették 
annak a nemzetközi kommu-
nikációs workshopnak a részt-
vevői, amelynek Paks adott 
otthont november 13-16. kö-
zött. 

A nukleáris kommunikáció új 
módszereiről és a kihívásokról ta-
nácskoztak közel tucatnyi ország 
szakemberei Pakson, a WANO 
(Atomerőmű Üzemeltetők Világ-
szövetsége) MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt.-vel és Paks II. Zrt.-vel 
közösen rendezett konferenciá-
ján. A szakemberek tájékoztatást 
kaptak a Paks II. projekt aktuali-
tásairól is. 
Köszöntőjében Lenkei István, a 
Paks II. Zrt. vezérigazgatója Süli 
János miniszter üzenetét is tol-
mácsolva hangsúlyozta, hogy a 
két új blokk építése a hazai nuk-
leáris kapacitás megtartását szol-
gálja, hiszen a jelenleg műkö-
dő négy blokk a ’30-as években 
üzemidejének végéhez ér. – Ma-
gyarország adottságai mellett ki-

zárólag az atomerőmű képes ipa-
ri mennyiségben, üvegházhatású 
gázok kibocsátása nélkül, bizton-
ságosan, meg�zethető áron vil-
lamos energiát termelni a hosz-
szú távú ellátásbiztonságot ga-
rantálva. Ezért született döntés 
két VVER-1200-as blokk létesí-
téséről – húzta alá a vezérigazga-
tó. Kiemelte: a konferencia részt-
vevői számára nem kérdés, hogy 
az atomenergia kiforrott techno-
lógia, alkalmazása pedig klíma-
védelmi célokat is szolgál. 
Leber Ferenc, a Paks II. Zrt. ve-
zérigazgatói kabinetvezetője be-

mutatta a magyar villamosener-
gia-rendszert, beszélt a kiválasz-
tott blokktípusról és biztonsági 
jellemzőiről. Kitért arra is, hogy 
a cég 2016 óta tagja a WANO-
nak, aktívan részt vesz annak 
munkájában. 
Dr. Hugyecz Attila vezérigazga-
tói főtanácsadó (Paks II. Zrt.) 
mutatta be a résztvevőknek a 
projekt nemzeti és EU-s jóvá-
hagyási folyamatát a 2009-es 
parlamenti döntéstől kiindul-
va. Kitért a környezeti hatás-
vizsgálathoz kapcsolódó sok-
rétű lakossági tájékoztatásra, és 

felidézte azt is, hogy az Euró-
pai Bizottság minden, a projek-
tet érintő vizsgálatot lezárt. 
A konferencián Paks II. in-
teraktív kamionját testközel-
ből is megismerhették a szak-
emberek, a jármű ugyanis a 
workshop első napján Pakson 
állomásozott. – A személyes ta-
lálkozás és a közvetlen tájékoz-
tatás bír legnagyobb kommu-
nikációs erővel. Ezt szolgálja a 
mozgókiállítás – mondta el Sze-
ri Balázs kommunikációs fő-
szakértő (Paks II. Zrt.), aki arról 
is beszélt, hogy máig közel 350 
ezer vendéget fogadott a jármű.
Mittly Ágnes vezető kommuni-
kációs szakértő (Paks II. Zrt.) a 
cég belső kommunikációjáról, 
illetve az azzal összefüggő ter-
vekről tartott előadást, majd a 
jelenlévők megosztották egy-
mással e téren szerzett tapasz-
talataikat, ötleteiket.
A workshop keretében számos 
további előadás révén is lehe-
tőség adódott a tapasztalatcse-
rére a témák széles spektrumát 
érintve a belső kommunikáció-
tól kezdve egészen a közösségi 
média szerepéig.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Paks II. nélkül nincs hosszú távú biztonsá-
gos áramellátás – a klímavédelmi követel-
mények csak az atomenergia alkalmazása 
mellett teljesíthetőek. Stratégiai cél, hogy a 
hazai lakosság és a gazdaság számára hosz-
szú távon olcsó, folyamatosan biztosítható 
és biztonságos villamos energia álljon ren-

delkezésre. Magyarország versenyképes-
ségének kulcsa nem az olcsó munkaerő, 
hanem az alacsony termelési költségek, 
amihez az olcsó és megbízható villamos-
energia-ellátás elengedhetetlen – hangsú-
lyozta Süli János tárca nélküli miniszter, 
amikor hivatalában fogadta a Megyei Jogú 

Városok Szövetségének tisztségviselőit. 
Szita Károly, a szervezet elnöke azt mondta 
a találkozón, hogy a Dél-Dunántúl szem-
pontjából a paksi beruházás kiemelt jelen-
tőséggel bír, hiszen bérszínvonal-növelő 
hatással lesz a régióra. Hozzátette: a nagy-
városok minden területen partnerei a Paks 
II. beruházásnak, számos együttműködé-
si lehetőséget rejtenek az új blokkok. Az 
egyeztetésen Papp László, a Megyei Jogú 
Városok Szövetsége felügyelőbizottságá-
nak elnöke kiemelte, Debrecen, a hazai jár-
műgyártás egyik központjaként érdekelt a 
stratégiai együttműködésben, amelyet az 
e-mobilitás egyre növekvő szerepe is indo-
kol – tájékoztatott a kormany.hu.

Dallos Sz.

8 n Paksi Hírnök, 2018. november 23.



Atomerőmű

Kihelyezett ülést tartott a Parlament 
költségvetési bizottsága Pakson

A paksi atomerőmű középtávú karbantar-
tási tervének megfelelően november 10-én 
megkezdődött az 1. blokk 2018. évi nagy-
karbantartása, ami a fűtőelemek üzemszerű 
cseréjével összekötött tervszerű karbantartá-
si tevékenységeket foglalja magában. Az Or-
szágos Atomenergia Hivatal (OAH) a jog-
szabályi követelmények alapján folyamato-
san felügyeli a blokk leállítását, indítását és 
a fűtőelemcserével, karbantartással kapcso-
latos összes tevékenységet. A főjavítás ideje 
alatt az OAH által végzett hatósági felügye-
let kiterjed a karbantartási és főjavítási ter-
vekre, azok végrehajtására. A folyamat vé-
gén, a szabályrendszernek megfelelően, az 
üzemeltetési feltételek és korlátok szerint in-
dítják újra a blokkot, miután az OAH kiad-
ta az ehhez szükséges indítási engedélyt, ol-
vasható a hivatal honlapján.                         

Fotó: Babai István/archív illusztráció

A jelenlegi blokkokhoz hasonló-
an műszaki és biztonsági szem-
pontból is a világ élvonalába tar-
tozó blokkokat fogunk építeni – 
mondta Süli János a Parlament 
költségvetési bizottságának Pak-
son tartott kihelyezett ülésén. A 
paksi atomerőmű két új blokk-
ja tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tár-
ca nélküli miniszter a bizottság 
tagjait részletesen tájékoztatta a 
Paks II. projekt aktualitásairól az 
atomerőműben és az építési te-
rületen tett látogatás során, majd 
a bizottság ülésén. Felhívta a �-
gyelmet arra, hogy az atomerő-
mű négy blokkja a hazai termelés 
ötven, a fogyasztás közel negy-
ven százalékát biztosítja, több év-
tizedes üzemeltetési tapasztalatai 
jók. Hozzátette, hazánk jelentős 
mértékben importra szorul, az 
éves importarány várhatóan har-
minc százalék körül alakul idén. 
A hazai villamosenergia-igény 
növekszik, miközben az erő-
műpark öregszik. – Az új paksi 
atomerőművi blokkokra az or-
szág ellátásbiztonsága érdekében 
szükség van. Álláspontunk sze-
rint az atomerőműnek nincs al-
ternatívája. Kiemelte, hogy a ki-
vitelezés a szükséges engedélyek 

birtokában kezdődhet el, ennek 
során és a majdani üzemelte-
tés alatt a biztonság minden más 
szempontot megelőz.
Lenkei István, a Paks II. Atom-
erőmű Zrt. vezérigazgatója hoz-
zátette: a tervek elkészítésében 
az orosz fővállalkozó munkáját 
több évtizedes, nukleáris iparban 
szerzett tapasztalattal rendelke-
ző, hazai és uniós előírásokat jól 
ismerő magyar cég, a PÖYRY-
ERŐTERV is segíti – mondta.
Dr. Aszódi Attila államtitkár a 
projekt gazdasági vetületéről 
adott részletes tájékoztatást. Azt 
mondta, ahogyan az Európai Bi-
zottság minden részletre kiterje-

dő vizsgálata is igazolta, megté-
rülő beruházásról van szó. A hi-
telszerződés kapcsán elmondta: 
egy nagyon kedvező hitelkonst-
rukció, nagy összegű, több mint 
30 éves futamidejű, �xek a kama-
tozási feltételek, rendkívül fontos 
eleme, hogy bármikor előtör-
leszthető külön költség nélkül.
Az államtitkár rámutatott, hogy 
a lakások energiahatékonyságot 
célzó felújítása nem függ össze 
az áramfelhasználással, hiszen 
az a fűtési energiafelhasználást 
befolyásolja. Az energiatakaré-
kos szemlélet ellenére a villamos-
energia-igény növekedésével kell 
számolni. Németországban hat-

van százalékkal haladja meg az 
egy főre eső fogyasztás a magyar 
értéket, a szomszédos Ausztriá- 
ban pedig a kétszerese – tette 
hozzá. Kérdésre válaszolva azt is 
elmondta, hogy a két új blokk a 
hazai igények kielégítése érdeké-
ben épül. Dr. Aszódi Attila arra is 
felhívta a �gyelmet, hogy a pro-
jekt társadalmi vitájára sor ke-
rült, hiszen a Parlament három 
ízben is döntött a blokkok meg-
építéséről.
Mittler István, a Paks II. Atom-
erőmű Zrt. kommunikációs igaz-
gatója a tájékoztatási munka kap-
csán elmondta, hogy minden 
fontos engedélyezési eljárás során 
felkeresték személyesen a Paks 
környéki településeket, a fontos 
mérföldköveknél országos tájé-
koztatást végeztek, az atomerő-
mű látogatóközpontjában Paks II-
es információs sarok érhető el, az 
interaktív kamion pedig „házhoz 
viszi” az információt az ország kü-
lönböző pontjaira.
Varju László, a bizottság elnö-
ke az ülést követő sajtótájékozta-
tón azt mondta, fontosnak tartja, 
hogy lehetőség nyílt megvitatni a 
kapacitásfenntartással kapcsola-
tos kérdéseket.
(forrás: paks2.hu)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Portré

Jó napot, mi újság?

Hernádi Norbert
Néhány évvel ezelőtt feltűnt egy �atalem-
ber a dunakömlődi borászok között. Emlé-
keim szerint a Gastroblues Fesztiválon lát-
tam őt, találkoztam vele először. Szemlélődő, 
elemző, nyugodt jellem – gondoltam elsőre. 
A kömlődieket korábbról ismertem, vele ad-
dig nem találkoztam. Udvariasan köszönt – 
ismeretlenül is –, visszafogottan vegyült el a 
nála idősebbek között, tett-vett, látszott, hogy 
helye van a közösségben. És talán már akkor 
elgondolkodtam azon, hogy ez az összetar-
tó csapat vajon hogyan viseli a �atalok jelen-
létét, jellemét, személyiségét. Egyáltalán: mit 
keres itt ez az első látásra odaillő, de nem is-
merős arc a csapatban? Aztán újra feltűnt a 
dunakömlődi adventben s aztán még néhány 
rendezvényen a borbarátok között. Tavaly – a 
Város napján, májusban – már határozott ar-
cát mutatta, megfelelő nyugalommal, udvari-
assággal, kedvességgel. Éreztem, nem csupán 
szerepe, feladata is van a dunakömlődi borá-
szok mellett, a borbarátok között. Aztán az 
első lussoniumi fröccstúra után tudtam meg 
a nevét. A rendezvényekkel, programokkal 
foglalkozó városi emberek felkapták a fejüket 
a rendhagyó vállalkozásra: történelmi táj és 
bor (vagyis: fröccs). Nem tévesztendő össze 
a történelmi borvidékkel! Hiszen Dunaköm-
lőd tekintetében – néhány kivétellel – hobbi 

borászokról beszélünk, és kicsiny szőlőtermő 
vidékről, ahol tradicionális termesztés és fel-
dolgozás folyik, de mégis „csupán” helyi ér-
ték – egyelőre.
A hűvös, végre hamisítatlanul csüggeteg és 
derűs novemberi délutánon, amikor Her-
nádi Norberttel beszélgetek, végre megtu-
dom, hogyan is történt valójában ez a beil-
leszkedés a dunakömlődiek közé. Adott egy 
– éppen most – negyvenéves �atalember, aki 
Pakson járt általános iskolába és középiskolá-
ba, majd rövid ideig tartó felsőoktatási kitérő 
után visszatér édesapja és két testvére mellé a 
családi vállalkozásba, mert �atal kora ellené-
re erős a felelősségtudata. A tanult ismeretek 
mellett speciális, a vállalkozásban hasznos 
gépészeti, kis- és nagykereskedelmi, marke-
ting tudásra van szüksége ahhoz, hogy ered-
ményes és hasznos legyen a munkája. Teszi a 
dolgát, küzd, családot alapít, két �ú édesap-
ja, és Dunakömlőd lesz választott otthona, 
a családi fészek. Megszereti a településrészt, 
aktív tagja lesz a közösségnek, feltűnik a bor-
barátok között, ahol Lisztmayer István tizen-
két éve vezeti a csapatot, és ahol 2017-ben el-
érkezik a tisztújítás ideje. Norbi hosszas un-
szolásra vállalja a megmérettetést a vezetői 
tisztségért (többen ajánlják, támogatják a csa-
patból, köztük a regnáló elnök), a feladattól 

nem riad meg, inkább az idő a szűk kereszt-
metszet, hiszen egyszerre, egyidőben felelős 
a családjáért, a vállalkozásért. A borbarátok 
többsége Norbi mellett dönt, így újul meg a 
dunakömlődi borbarátok társasága, és kezdi 
meg működését a tagok támogatásával egy 
új arculat, megjelenés és tartalom – egy újfaj-
ta, a tagok szándékával megegyező elképzelés 
és tervezés, megtartva a hagyományokat, ám 
friss gondolatokat telepítve a szabad szellemi 
helyekre. A baráti kör egyesületté való átala-
kulása folyamatban van. Meglep, amit Nor-
bi mond: szükségesnek tartja a megfelelően 
rendezett, jogi környezetet, de a cél elsősor-
ban a saját lábon állás, nem az „egyéb” forrás-
teremtés elősegítése, pedig ez is nagyon fon-
tos – gondolom magamban, de nem mon-
dom. Kíváncsi vagyok, van-e szőlője, és ő 
mosolyogva válaszol: három évvel ezelőtt ki-
lenc tőke csemegeszőlőt telepített a családi 
ház mellé, már terem. Lelkesen mesél a helyi-
ek kísérletezéséről, Fehér Zoliról, aki az Er-
délyből hozott fekete leánykával próbálko-
zik – sikerrel, vagy az Ízőrzőkről, akik szintén 
dunakömlődiek, és céljuk a hagyományos 
sváb konyha termékeinek bemutatása. És 
ami fontos, hogy a helyiek, a helyi borászok 
nem csupán a közösségépítésben jelesked-
nek, hanem törekvéseik is követendők: a kö-
vetkezetesen, belső igényből fakadó jó borok 
készítése, a szakszerű szőlőgondozás elsajátí-
tása, a nosztalgikus érzéseken való felülemel-
kedés és a nagyapa fahordója után a rozsda-
mentes bortartályok beszerzése. És a leglé-
nyegesebb elem az új működési elméletben 
az, hogy Dunakömlődöt beemeljék a magyar 
turisztikai térképbe – vendégváró és vendég-
szerető házigazdaként. Ha összefújja a borá-
szokat a szél a présházsoron, és vendég érke-
zik, egy emberként fogadják, látják vendégül, 
éppen úgy, mint az előre szervezett vendég-
ség, vendégek esetében.
Norbert jövő évi tervei között szerepel az 
idén is igényes újboráldás és a vele járó 
szertartás megszervezése – az újbor átadá-
sa a Földanyának, és az óbor kézbevétele az 
egyéves pihenő után. Majd a tavaszi, őszi 
fröccstúra, az adventi készülődésben való 
részvétel – határozott arculattal, egymás há-
tának vetve magukat, hiszen csak így van ér-
telme „beleállni” egy feladatba.
Példaértékű, ahogy az évtizedes, összeszo-
kott közösség képes volt befogadni és elfo-
gadni új vezetőjét. Képes volt, mert Nor-
bert hiteles, nyugodt és őszinte. Nem tart 
a nézőpontok ütköztetésétől, védi az általa 
alaposan megismert és tudott világot. Meg-
fontolt és lelkes. Egyszerre van benne aka-
rat és megfelelő alázat a közös ügyek iránt. 
A helyén van – ezt nem lehet másképp 
mondani.                                              Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Közel háromszázan léptek színpadra

Pakson rendezték az országos fesztivált
Pakson tartották a Fúvószenekarok VIII. 
Országos Fesztiválját, a Magyarországi Né-
met Ének-, Zene- és Tánckarok Országos 
Tanácsa szervezésében. A Csengey Dénes 
Kulturális Központban megtartott feszti-
válon a kitüntetéses aranyminősítést elért 
zenekarok vehettek részt.

Mintegy kétszáz zenész játszotta el a fúvós-
zenekarok országos fesztiváljának megnyi-
tóján a magyar, valamint a magyarországi 
németek himnuszát és a Lentschi polkát a 
Csengey központ aulájában. Megnyitójában 
Bana János, Paks alpolgármestere hangsú-
lyozta: a város számára nagy megtiszteltetés, 
hogy egy ilyen rangos kulturális esemény-
nek otthont adhat. Fontos, hogy a Pakson 
élő nagyszámú német nemzetiségű lakossal 
kiemelt kapcsolatot ápoljon az önkormány-
zat, az általuk megvalósított értékeket támo-
gassa, fenntartsa. A rendezvényt, melynek 
fővédnöke Süli János miniszter volt, megtisz-
telte jelenlétével Lenkei István, a Paks II. Zrt. 
vezérigazgatója is. A LANDESRAT, azaz a 
Magyarországi Német Ének-, Zene- és Tánc-
karok Országos Tanácsa minden évben meg-
rendezi minősítő versenyét – a zenekaroké-

ra háromévente kerül sor. A paksi fesztiválon 
azok a zenekarok vehettek részt, akik a terü-
leti versenyeken kitüntetéses aranyminősí-
tést értek el. Mint azt Fricz József, a paksi Ro-
ger Schilling Fúvószenekar művészeti vezető-
je elmondta: mellettük Vecsésről, Szomódról, 
Véméndről és Mecseknádasdról érkeztek ze-
nészek. Délelőtt a versenyprogram zajlott, az 

értékelést szakmai zsűri végezte, melynek el-
nöke Geiger György, Kossuth-díjas trombi-
taművész volt. A díjátadót az esti gálaműsor 
keretében tartották, a megmérettetésen a Ve-
csési Hagyományőrző Zeneegyesület bizo-
nyult a legjobbnak. Az eredményhirdetést 
követően a Roger Schilling zenekar szóra-
koztatta a közönséget.                                Sólya E. 

Tizennegyedik alkalommal tartották meg 
a Ki mit tud? elnevezésű tehetségkutatót 
a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
A rendezvényre mintegy háromszáz gyer-
mek és �atal jelentkezett, Paks és kistérsé-
ge mellett Szekszárdról, Dunaújvárosból, 

Budapestről, Pápáról és Viskről is érkez-
tek. A jelentkezők meghallgatása párhuza-
mosan zajlott a kulturális központ klubhe-
lyiségeiben, illetve a nagyszínpadon ének-
népdal, vers- és prózamondás (alsó és felső 
tagozatos, illetve középiskolás korcsopor-

tokban), mesemondás, valamint tánc ka-
tegóriákban. A fellépőket rangos szakmai 
zsűritagok értékelték, és arany-, ezüst-, va-
lamint bronzminősítéseket és különdíja-
kat osztottak ki. Kiss-Fodor Melinda szer-
vező elmondta: idén nem indult a hangsze-
res zene kategória, illetve a legnépszerűbb az 
ének kategória volt, ahol négy aranyminő-
sítést osztott ki a zsűri. Wiegmann Alfréd, 
a Magyar Versmondók Egyesületének alel-
nöke nem először vett részt a tehetségku-
tató produkcióinak elbírálásában. Érdekes-
nek, újszerűnek tartja, hogy több kevéssé 
ismert szerzőtől hoztak verseket, prózákat 
a gyerekek, akik kimagasló teljesítményt 
nyújtottak, néhányan egyenesen elvarázsol-
ták a zsűrit. Húsz arany-, tizenöt ezüst- és 
tizenkilenc bonzminősítést, valamint nyolc 
különdíjat adtak át az esti gálán, melynek 
megnyitóján Tell Edit, a kulturális központ 
igazgatója köszönetet mondott a fellépők-
nek, felkészítőiknek, valamint az intézmény 
munkatársainak a nagyszabású rendezvény 
lebonyolításáért. A gálaműsoron valameny-
nyi kategóriából egy-egy produkció szere-
pelt.                                                  Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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Mozaik

Héttorony fesztivál paksi helyszínnel

Hétköznapi hit: Adventi fesztivál

Koncertekkel, előadásokkal, báb-
színházzal, játékokkal, áhítattal és 
karácsonyi �nomságokkal han-
golja az érdeklődőket a közel-
gő ünnepre öt paksi egyházköz-
ség, Adventi fesztiváljukat dec-
ember 8-án 14 órától tartják a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. Legutóbb a reformá-
ció 500. évfordulójára szervezett 
nagyszabású programot a refor-
mátus, az evangélikus, a baptista 

és a pünkösdi gyülekezet, a mos-
tanihoz a katolikus egyházközség 
is csatlakozott. – A közös szolgá-
lat olyan érték számunkra, amit 
érdemes folytatni, ezért újabb al-
kalmat kerestünk rá. Az advent a 
maga sajátos hangulatával tökéle-
tes ahhoz, hogy megjelenítse a vá-
rosban működő felekezetek bé-
kés együttélését és közös szolgála-
tát – hangsúlyozta Lenkey István, 
a paksi református egyházközség 

lelkésze a TelePaks vallási műso-
rában. A nagyszínpadon a szer-
vezők meghívott előadói tartanak 
majd koncertet, fellép többek kö-
zött a Csillag születik című televí-
ziós műsorból ismert Mészáros 
János Elek, a Baptista Közpon-
ti Énekkar, Pintér Béla, valamint 
előadást tart Schä�er Erzsébet, 
Pulitzer-emlékdíjas újságíró, a 
Nők Lapja munkatársa. Ezzel pár-
huzamosan kísérőprogramokkal 
várják a gyermekeket és felnőtte-
ket egyaránt. – Lesznek kézmű-
ves programok, a játékteremben 
adventi társasjáték és kvíz, vala-
mint szabadulószoba kisebb-na-
gyobb csoportoknak – ismertet-
te a programot Lenkey István. – A 
gyermekeknek bábelőadással és 
árnyjátékkal kedveskednek, Cse-
ke Klára és az evangélikus gyü-
lekezet műsorát tekinthetik meg 
az érdeklődők – folytatta Nepp 
Éva, a paksi evangélikus egyház-
község lekésze. – Akik az advent 

békés hangulatára vágynak, az 
ima- és áhítat teremben csende-
sedhetnek le. Az épület előteré-
ben lesz könyvvásár is. A szerve-
zők zsíroskenyérrel, forró teával 
és forralt borral kínálják az ér-
deklődőket a program teljes ide-
je alatt, tette hozzá Kutas Attila, a 
paksi katolikus egyházközség plé-
bánosa. Rajzpályázatot is hirdet-
tek a szervezők, A4-es méretben 
várják az adventi témájú pálya-
műveket a református parókiára 
november 30-ig. Az alkotásokból 
kiállítást nyitnak a fesztiválon, a 
díjátadót az első koncerten tartják 
meg. A nagyszínpad eseményei-
re jegyeket elővételben a Csengey 
központban lehet váltani, a kísé-
rőprogramok ingyenesen látogat-
hatók. Az Adventi fesztivál részle-
tes programja a város honlapján, 
valamint az egyházak hirdetőtáb-
láin és elektronikus elérhetősége-
in megtalálható.                        

 -wph-

Paks volt a Héttorony fesztivál egyik hely-
színe idén is. Ahogy az összművészeti fesz-
tivál honlapján írják, Makovecz Imre 1992-
ben a sevillai Expo-ra felépült, és azonnal 
nemzeti jelképpé vált magyar pavilonja ins-
pirálta a szervezőket a program megrende-
zésére. A rangos népzenei és világzenei elő-
adók produkciói mellett a fesztivál helyet ad 
olyan kortárs képzőművészeti, táncos, �l-
mes és építészeti műhelyeknek, alkotások-
nak is, melyek a Kárpát-medence népi mű-
veltségét tekintik művészetük fundamentu-
mának. A programok jórészt az építész által 
tervezett vagy hozzá szorosan kapcsolódó 
helyszíneken zajlanak, és az építész szellemi 
hagyatékát kívánják bemutatni a közönség-
nek. A vándorfesztivál keretében idén Bu-
dapesten, Csíkszeredán, Kolozsváron, Szi-
getváron, Kakasdon, Pakson, Csengerben, 
Nagygécen, Tokajban és Bakon 80 művész, 
10 kiállítás, 16 koncert, táncház és fényfes-
tészet várta a közönséget. A paksi Szentlélek 
templomban az Országépítő folyóirat anyaga-
iból rendezett kiállítás, a Cimbalom Brothers 
koncertje, valamint a Rustico ‒ Kubinyi Júlia, 
Szokolay Dongó Balázs és Zimber Ferenc elő-
adása – szerepelt a palettán. 

Ahogy korábban megírtuk, Makovecz Imre 
munkássága során közel ötszáz épületet terve-
zett, ezeknek nagyjából a fele épült meg. 1987-
ben a paksi római katolikus egyháztól kapott 
megbízást egy templom megtervezésére. Az 

alapkőletétel 1988-ban volt, az új templomot 
1990-ben szentelte fel a pécsi megyéspüspök. 
Ekkor szólalt meg először a Szentlélek temp-
lom közel három mázsás harangja.                                                   

-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Megújul az adventi udvar, 
és szilveszteri program is lesz

Hosszú távon kíván együttműködni 
a viski és a paksi oktatási intézmény

Ilyen volt az 
idei fesztivál

Mozaik

A 26. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál le-
mezbemutatóját tartják december 1-jén 16 
órától új helyszínen, a Csengey Dénes Kul-
turális Központban. Az esten fellép: Török 
Ádám és Fehér Ádám – Blues and More, Pál 
Balázs Jenő és Pál Balázs Amadé – gitár, Fe-
kete Tamás – zongora és Jazzsons Trió, Tűz-
kerék xT – Tom Stormy Trio feat. Petrovna.  
A rendezvényen kézműves sajtokat, rétest, �-
nom borokat, pálinkákat kóstolhat a közön-
ség. Az idei bemutatót is a jótékonyság jegyé-
ben szervezik: a tombola bevételét a viski re-
formátus templom orgonájának felújítására 
ajánlják fel. 
Az idén a hagyományos fesztivál-DVD mel-
lett megjelenik egy kiadványsorozat első 
DVD+CD lemeze, a Tűzkerék xT – Best of 
Gastroblues.
Jegyek elővételben 1500 forintért a Csengey 
Dénes Kulturális Központban és az Omega 
jegyirodában válthatók a rendezvényre, vagy 
a helyszínen 2500 forintért. További részle-
teket az est programjáról és a fellépőkről a 
gastroblues.hu honlapon olvashatnak.           -gy-

Idén is adventi udvar nyitja meg kapuját 
a karácsonyi várakozás idejére. December 
2-a és 22-e között a városháza előtti, ünnepi 
díszbe öltöztetett téren többek között jégpá-
lya működik majd, valamint kényelmes, lá-
togatómarasztaló vendéglátóteret akítanak 
ki kereskedők, szolgáltatók részvételével – 
tájékoztatott Szabó Péter, Paks polgármes-
tere. A rendezvényen a kürtőskalács mel-
lett kenyérlángos, sült kolbász, forralt bor, 
meleg tea is kapható lesz, a mézeskalács, 
mosolygós rétes és ünnepi kuglóf mellett. 
Kézművesek kínálják portékáikat és füstölt 
áruból sem lesz hiány. A családoknak ki-
alakított kézművesházban karácsonyfadí-
szek és ünnepi apróságok készülhetnek, le-
hetőség lesz fényképezkedésre a Mikulás-
sal, valamint Luca-napi népszokások és a 
betlehemezés megismerésére. A három hé-
ten át tartó ünnepváró forgatag programja-
in olyan sztárfellépők fordulnak meg mint 
Burai Krisztián, Kocsis Tibor, Takács Ni-
colas, Szandi, a Bon Bon együttes, vagy 
Csemer Boglárka. A nyitónapon, az első 

adventi gyertya fényei mellett, a polgár-
mesteri köszöntő után Zséda, majd Oláh 
Gergő lép színpadra. Péntekenként gyer-
mekkoncertek lesznek, jön a Kiskalász Ze-
nekar, Farkasházi Réka és az Alma együttes. 
Hallható lesz az atomerőműves és a városi 
nyugdíjas klub tagjainak ünnepi műsora, a 
Sisha Cafe és a Csurgó zenekar. A korábbi 
évekhez hasonlóan lehet majd süteménye-
ket vásárolni a jótékonysági süteményvá-
sáron, és ezzel rászoruló családokat támo-
gatni. Az önkormányzat �nanszírozásával, 
a Csengey Dénes Kulturális Központ szer-
vezésében megvalósuló programsorozatot 
egy várhatóan jó hangulatú városi szilvesz-
ter zárja december 31-én 22 órától, amikor 
a Hooligans együttes ad koncertet, majd a 
polgármesteri újévköszöntő után hajnalig 
tartó utcai ünneplésre ad lehetőséget a sza-
badtéri esemény. Az adventi rendezvény-
sorozat részletes programját tartalmazó tá-
jékoztató füzetet minden háztartásba eljut-
tatják a szervezők.

-ph-

Megújította évtizedes együtt-
működését a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola és a Viski Köl-
csey Ferenc Nevelési és Oktatási 
Komplexum, amely egyike Kár-
pátalja Felső-Tisza-vidéke ma-
gyar tannyelvű oktatási intéz-
ményeinek. A két iskola vezető-
je ünnepélyes keretek között írta 
alá a dokumentumot november 
19-én. A rendezvényen Szabó 
Péter, Paks polgármestere kö-
szöntőjében azt mondta: Min-
dig nagy öröm számunkra, ami-
kor vendégül láthatjuk Viskről 
érkező barátainkat, fontosnak 
tartom,  hogy az anyaországból 
támogassuk őket. Kiemelkedő 
pillanat, amikor együttműködé-
si megállapodást erősíthetünk 
meg, aminek köszönhetően re-
mélem, hogy a következő tíz 
évben is értékes közös progra-

mok valósulnak meg – hangsú-
lyozta. A testvériskolai kapcso-
latról szóló szerződés 2009-ben 
született meg. Pulainé Galam-
bos Erika, a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola intézményve-
zetője arról tájékoztatott, hogy 

azóta évente találkoznak, a na-
pokban a Ki mit tud? elneve-
zésű tehetségkutató verseny-
re érkeztek városunkba kárpát-
aljai diákok. Remélik, hogy a 
jövőben Visken is találkozhat-
nak hasonló jellegű programon. 

Darvai Csilla, a Kölcsey Ferenc 
Nevelési és Oktatási Komplexum 
igazgatója azt mondta, hogy na-
gyon szeretik Paksot, második 
otthonukként tekintenek a vá-
rosra. – Nagyon szép a Deák is-
kola, örülök, hogy újraszente-
sítettük és folytathatjuk ezt a 
kapcsolatot. Remélem, hogy a 
jövőben lehetőség nyílik szak-
mai tapasztalatcserére is a pe-
dagógusok között. Bármilyen jó 
ötletre, módszerre nyitottak va-
gyunk – húzta alá Darvai Csil-
la. A Paksi Deák Ferenc Általá-
nos Iskolának hasonló együtt-
működési megállapodása van 
a kézdivásárhelyi Molnár Józsi-
ás, illetve a Pető� Sándor álta-
lános iskolákkal, a velük kötött 
együttműködési megállapodást 
tavaly erősítették meg.                                  

 -wph- 

Fotó: TelePaks
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Gondolatok a szociális munka napján
Városi olvasmányok
Nem szeretem a jeles napo-
kat. Nem tudom megszokni, 
hogy külön �gyelmeztetés kell 
az embereknek mások létezé-
séről. (Tisztelet a kivételnek.) 
Nem tudom megszokni, hogy 
fel kell hívni a társadalom �-
gyelmét arra, amivel vagy akivel 
így vagy úgy, de az élete során 
mindenképpen találkozik. És 
kérdés: vajon felébred-e a tár-
sadalom lelkiismerete például 
a szociális munka napján? (De 
legalább megállunk egy pilla-
natra és képesek vagyunk nem 
csupán önmagunkra gondolni.)
A nyilvánosság, a közbeszéd 
megérteti a társadalommal a 
szociális, a gyermekjóléti, men-
tálhigiénés munka jelentőségét, 
értékét? A szakma szűk körű 
párbeszéde zajlik ezen a jeles na-
pon és rendezvényein, vagy tár-
sadalmi-szakmai párbeszéd ala-
kul ki? Tudja-e a társadalom, 
aki a népi demokráciában szo-
cializálódott, ahol „minden tett 
szociálpolitikai cselekedet” volt, 
hogy a segítő kéz ritka jelenség, 
nem kollektivizálódott fogalom, 
nem általános emberi tulajdon-
ság? Hogy csak a társadalom 
szűk szakmacsoportja birto-
kolja, hogy a szociális területen 
dolgozóknak feladataik elvég-
zése nem mindennapos mun-
kát jelent, hanem nekik – a régi, 
szép szóval élve – ez a Dolguk. 
Hogy naponta megélik a társa-
dalom minden gondját: a kor-
ral és életkorral járó bánatokat, 
fájdalmakat, a családok, felnőtt 
emberek összeomlását, gyere-
kek életre szóló kilátástalanságát 
és a felelősséget a legkisebbek 
nevelése során. A szociális mun-
ka az egyik legnagyobb társadal-
mi érték. Nem más, mint az em-
ber, az emberi méltóság tisztele-
te, az esélyegyenlőség szem előtt 
tartása.
Az idősek otthonában, a hajlék-
talan szállón, a családsegítő és 
gyermekjóléti központokban, a 

hivatalok szociális és gyámügyi 
osztályain, az utcán, a köztere-
ken, a bölcsődében – hosszan 
sorolhatnám.
Jó lenne, ha a társadalom meg-
értené (amit már oly sokan 
és sokszor megfogalmaztak), 
hogy az élethez Hit kell. Jó len-
ne, ha végre nem átmeneti meg-
oldások, hanem az önbecsülé-
sünk visszaszerzése lenne a cél, 
a takarékoskodás, az értékek 
megbecsülése, az élet értelmé-
nek újrafogalmazása: a gyere-
kek munkára, kötelességtudat-
ra, szabálykövetésre nevelése, az 
idősek tisztelete, a nemzeti érde-
kek és értékek szem előtt tartása.
Tudom, nehéz gazdasági hely-
zetben, elszegényedő társada-
lomban nem lehet könnyen ér-
telmet találni a hétköznapok-

ban: nem találnak eligazodási 
pontokat a hajléktalanok, a ci-
gányok, az elveszett értékeiket 
és családjukat sirató idős embe-
rek, a mentálisan sérült �atalok, 
a fogyatékosok, az árván maradt 
gyerekek.
Nehéz, igen nehéz ma helytáll-
ni. Nehéz megállni a helyünket.
Nehéz a szociális ágazatban dol-
gozóknak, mert sokszor éppen 
azoktól kapnak megsemmisí-
tő, megalázó kritikát és bántást, 
akiknek a legtöbbet segítettek – 
a rengeteg köszönet mellett.
Vagy azoktól, akik a nem rászo-
rultak csoportjába tartoznak. 
Akik a tanulmányokat írják.
Jutottak eszembe ezek a gondo-
latok a szociális munka napján. 
És az is eszembe jutott, hogy a 
fáradtságot ki lehet heverni, ki 

lehet pihenni. A bánatot, a szo-
rongást, a félelmet, a magányt 
nehezebben felejti az ember, a 
felelősséget nehezebben „dol-
gozza fel”. S ezekhez sok esetben 
segítségre van szükség. Sokszor 
pihenten is nehéz folytatni egy-
egy napot, késő éjszakáig ébren 
maradni, elvégezni a feladato-
kat. Milyen érzés lehet folytatás 
helyett újrakezdeni – szélsősé-
ges vagy új élethelyzetek bekö-
vetkezése miatt? Például állni 
egy ház előtt, benne látni egy-
kori önmagunk. Az apró tárgya-
kat, bútorokat – amiktől kény-
szerből búcsúznunk kell, vagy 
egy személytől kell megvál-
nunk, aki hirtelen hagyott itt 
bennünket.
Arról felesleges lenne beszélni, 
mit érezhetnek azok, akik egy-
egy természeti katasztrófa után 
állnak a romokon, a maradé-
kon, ami az életből, a hitből ma-
radt nekik – s mit tesznek értük 
a róluk, értük gondoskodók. Ezt 
az érzést, vagy egészen hason-
lót mindannyian megéljük ak-
kor is, amikor elveszítünk va-
lakit, és hazatérve a temetőből 
szembesülünk a ténnyel: a foly-
tatáshoz másképp kell értelmez-
nünk a világot, a saját helyzetün-
ket – s ha szerencsések vagyunk, 
találunk magunk körül embe-
ri kapaszkodót. Szélsőséges élet-
körülmények, helyzetek között 
ismerjük fel őszintén önmagunk 
jellemét, azt, hogy hajlamo-
sak vagyunk még jobbat akar-
ni az elégséges jó helyett, többet 
akarni a bőségesen elegendő he-
lyett. És aggodalmaink, szoron-
gásaink, felelősségünk, önma-
gunk elviselése, megértése, elfo-
gadása okán gyakran fordulunk 
azokhoz, akik értenek, megér-
tenek bennünket. És még nem 
is beszéltem a „kisdedóvás fele-
lősségéről”, az idősgondozásról. 
Azt gondolom, a szociális mun-
ka napja minden hétköznap – a 
születéstől a halálig.          Tell Edit

„A simogatás, a dicsérő szó, a gondoskodás, a törődés elmulasztá-
sa sokszor jobban fáj, mint egy pofon.” Böjte Csaba

Fotó: magánarchívum

14 n Paksi Hírnök, 2018. november 23.



A szalvéta használata hazánkban a közép-
kortól, a királyi udvarból kezdett elterjedni, 
a főurak, majd a középosztály közvetítésé-
vel egyre szélesebb réteg körében vált a hét-
köznapok részévé. Kezdetben textilből ké-
szült, és hímzéssel vagy szitanyomással dí-
szítették.
A papírszalvéták kialakulásához és elterje-
déséhez a papírgyártás technológiájának fej-
lődésére is szükség volt. A 19. század végén 
már viszonylag olcsón elő tudták állítani a 
megfelelő minőségű papírt, ekkorra tehető 
gyakoribb megjelenése a háztartásokban.
A hengeres gyorssajtó használatával kezdő-
dött meg az addig egyszínű, többnyire fehér 
szalvéták kiszínesedése. Napjainkban már 
az alkalomhoz, a teríték jellegéhez igazíthat-
juk a szalvétát, azonban néhány évtizeddel 
ezelőtt ez még nem volt ilyen természetes. 
Az 1980-as évek előtt a szalvétakínálat min-
ta és minőség szempontjából jóval kisebb 
volt, ráadásul nem mindig lehetett hozzájut-
ni, a szalvéta ugyanis gyakran szerepelt a hi-
ánycikkek listáján. 
Gyűjtésének divatja nagyjából az 1950-es 
években kezdődött, fénykorát a '60-as, '70-
es években élte. Lecsengése az 1980-as évek 
végére tehető, amikorra a szalvéta bármi-
kor elérhető tömegtermék lett. Napjainkban 
már kevesen, főként nosztalgiából vagy az 
egyedi darabokat keresve foglalkoznak vele.
A gyűjtés és az egymás közti cserebere az is-
kolás lányok kedvelt tevékenysége volt, de 

ezt a hobbit sokan felnőttkorukig megtar-
tották. A szalvéta értékét a gyűjtés szem-
pontjai határozták meg. Sokan egyéni íz-
lésük szerint, csak „szépség” alapján vá-
logattak, de gyakori volt, hogy a kisebb 
közösségekben azonos szempontok alakul-
tak ki: a cakkos szélű, a kisméretű, a kör 
formájú, a feliratos, a szín vagy téma sze-
rint sorozatban kiadott darabok többet ér-
hettek. A legnagyobb csereértéke általában 
a külföldi szalvétáknak volt. 

Egy-egy szalvétagyűjtemény nem csak gyűj-
tőjéről, de a környezetéről is sokat elárulhat, 
a szalvéták díszítése, felirata pedig érdekes 
metszetet nyújthat a korszakról. 
A múzeumban található szalvétagyűjtemény 
639 darabból áll, ebből 11 köralakú, 24 kis-
méretű. A gyűjtemény korai része az 1950-

es évek közepéről származik, a legújabb az 
1980-as évekből. A hétköznapi használatú 
szalvéták mellett gyerekeknek szánt mintával 
díszített, szállodai, cukrászdai, esküvői, an-
gol, német feliratú és kézzel festett, kifejezet-
ten emléktárgynak készült egyedi darabokat 
is tartalmaz a gyűjtemény.
Az 1950-60-as években a szalvéták reklám- és 
propagandafelületként is szolgáltak, ezek kö-
zül is láthatunk jellegzetes példákat, melyek a 
Népművészeti és Háziipari Vállalat boltjait, a 
MÉH-et, Hangszer és Játékboltot, vagy éppen 
a takarékbélyeg-gyűjtést népszerűsítették.
Egyedi darabbá vált egy hétköznapi szal-
véta, amire bélyegzővel készítettek felira-
tot: II. ORSZÁGOS GYUFACIMKE KIÁL-
LÍTÁS BUDAPEST, KIÁLLÍTÁS NAGY-
MÁNYOKON, 1959. november 1. – „Ki, 
mit gyűjt? Club” „Wer was sammelt? 
Club” „Who what collects? Club” Dorog – 
Ungarn – Hungary József Attila Bányász 
Művelődésiház.
Ez a szalvéta mutatja meg leginkább, hogy a 
szalvétagyűjtemény múzeumban való őrzését 
nem maguk a szalvéták, azok szépsége vagy 
egyedisége magyarázza. Lehetne akár gyufa- 
vagy borosüveg-címke, kártyanaptár, rágóspa-
pír, poháralátét, és még ki tudja, hányféle kol-
lekció. Jelen esetben nem a tárgyak a fontosak, 
hanem mindaz, amit gyűjteményként képvi-
selnek: egy korszak jellegzetes szokását,  ma-
gát a „gyűjtést” örökítik meg.  

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Mozaik

Tárgy/
történet
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Minőségi tartós élet
Legutóbb a vöröhagyma népi gyógyításban 
hagyományos felhasználásáról volt szó, konk-
rétan a vöröshagymapakolásról. A hagymáról 
azt is érdemes tudni, hogy frissen préselt for-
mája nagyon jó megfázás esetén, csillapítja a 
köhögést, és segíthet az asztmásoknak, mivel 
görcsoldó hatása révén ellazítja a hörgőket. Ér-
dekesség, hogy a hagymából készített kenőcs 
támogatja a sebgyógyulást, elősegíti a hegek 
gyógyulását, illetve rovarcsípésre is jó.
Biztosan jó néhány szülő átélte már, hogy a 
gyermekét szűnni nem akaró köhögés kí-
nozza. Sok esetben a hörgők begyulladnak, 
és a test fokozott nyáktermeléssel próbál 
megszabadulni a kórokozóktól. Ezért is fon-
tos, hogy ilyenkor sok folyadékot fogyasz-
szon a beteg. A bevált terápia és a hagyma-
pakolás mellett érdemes ilyenkor gyógyteát is 
fogyasztani. A keverékhez vegyenek két evő-
kanál kakukkfüvet, egy evőkanál kankalint, 
két evőkanál hársvirágot, egy evőkanál bo-
dzavirágot és két evőkanál borsmentát, utób-
bit hagyják ki, ha hét éven aluli a beteg gyer-
mek. Ebből a keverékből egy evőkanálnyit for-
rázzanak le egy liter vízzel, hagyják tíz percet 
állni, majd szűrjék le és ízesítsék mézzel. Emel-

lett az 5-10 éves gyerekek 500-1000 mg gyor-
san felszívódó C-vitamint fogyasszanak, az 
ennél idősebbek pedig napi 2000 mg-ot addig, 
ameddig az akut helyzet fennáll.
Lehet olajos pakolást is készíteni, ám a beteg 
életkorát �gyelembe kell venni. Kisgyermek-
korban csak levendulás pakolást készítsenek, 
hároméves kortól lehet keverni bele kakukk-
füvet is, hétéves kortól pedig borsmentát is. 
A keverékhez használjanak mindig bázikus 
olajat, ez lehet mandula-, olíva- vagy napra-
forgóolaj, ám nagyon jó minőségű legyen. Az 
egyszázalékos olajkeverék elkészítéséhez tíz 
csepp illóolajat kell adni 50 ml vivőolajhoz. Jól 
össze kell rázni, és védeni a napfénytől. Ezek 
az olajok legfeljebb egy évig használhatók fel. 
A keverékből 1-5 éves gyerekeknél 15-25, 6-10 
éveseknél 25-35, 10-14 éveseknél 30-40, fel-
nőttek esetében 40-50 cseppet csepegtessenek 
egy felmelegített kendőre. Gyorsabban hat, ha 
az olajat is felmelegítik egy kicsit, amihez ele-
gendő a kezük melege is – ne melegítsék mik-
rohullámú sütőben –, majd tegyék a mellkas-
ra, és még egy plusz meleg réteggel fedjék be. 
Harminc percig hagyják hatni, naponta egy-
szer alkalmazzák.              Nagyné Szalai Melinda

Paks a tökély számomra – mond-
ja Somorácz Tamás. Hozzátet-
te, nagyon keveset van jelenleg 
a városban, mert Győrben él, de 
mindig öröm számára hazajönni, 
hiszen itt él a családja, a barátai, 
itt született, itt nőtt fel. – Érzem, 
hogy szeretnek a paksi embe-
rek. Amikor végigmegyek az ut-
cán, odajönnek hozzám, érdek-
lődnek, süteménnyel kedvesked-
nek – mesélte. Somorácz Tamás 
édesapja és testvére is kenuz-
tak, neki is muszáj volt valami-
lyen sportot választania. – Ami-
kor beleültem a kenuba, egyből 
bele is borultam a vízbe. Egy évig 

Pakson születtem, 1950-ben – 
mondja Pach József, Szepi bácsi, 
aki felidézte, hogy gyermekként 
a mostani rendőrkapitányság te-
rületén vagy a Dunán töltötte ba-
rátaival a szabadidejét. – A Duna 
szabályozásakor kőgátakat rak-
tak le, így nagy zátonyok alakul-
tak ki, amelyeken jó volt futbal-
lozni. Télen a folyó jegén kor-
csolyáztunk. A középiskola, a 
főiskola és a katonaság idejére 
hagytam csak el Paksot. Amikor 
visszajöttem, a konzervgyárban 
helyezkedtem el, ahol végigjár-
tam a ranglétrát, 1986-ban let-
tem üzemvezető. A gyár meg-

húztam, de nem ment, aztán el-
kezdtem kajakozni. Először ez 
is nehezen ment, de aztán jöttek 
az eredmények. Kisgyermekkor-
ban még nem lehet megmonda-
ni, milyen kajakos leszel, fontos 
a kitartás, az akarat, a szülői hát-
tér. Én nagyon akartam, az edzők 
elfogadtak, jó volt a csapat, olya-
nok voltunk, mint egy család. Ez 
volt az, ami megfogott. Sokat kö-
szönhetek annak, hogy most is 
mellettem állnak. 2016-ban Eu-
rópa-bajnoki címet szereztem. 
Az elmúlt év ugyan nehéz volt, 
de idén megint sikerült Európa 
csúcsára felérnem. Mindenkinek 
köszönöm, akik kiálltak mellet-
tem, szurkoltak, és küldik a gra-
tulációkat, ez nagyon fontos szá-
momra. A �ataloknak azt üze-
nem: sportoljanak, hiszen Paks 
a sport városa, kajakozni pedig 
feltétlenül menjenek le, mert ha 
megtetszik nekik, akkor ott is 
maradnak – emelte ki Somorácz 
Tamás. 

szűnése előtt két évvel jöttem el 
onnan, és a nyugállományba vo-
nulásomig a szüleim húsboltjá-
ban dolgoztam. Rengeteg em-
bert megismertem. Szeretem a 
horgászatot, ötéves korom óta 
van a Dunára horgászengedé-
lyem. A legnagyobb fogásaim a 
négyes tavon voltak: 2004. ápri-
lis 5-én egy 15,5 kilogrammos, 
9-én pedig egy 60,2 kilogram-
mos halat fogtam. 2005-ben 
maratoni horgászversenyt nyer-
tünk – idézte emlékeit Szepi bá-
csi. Sok minden változott Pak-
son. Míg régen lebetonozták az 
utcákat, most térkövezik, a légká-
beleket a föld alá viszik. Már nem 
kell lemenni a Dunára korcso-
lyázni, hiszen van korcsolyapá-
lya, illetve futballpálya is – emel-
te ki Pach József, akinek a legfon-
tosabb vágya a csendes nyugdíjas 
élet, és hogy még sokáig látogat-
hassa a gyermekeit, négy unoká-
ját és sporttársait.

Sólya Emma

Paks az én városom

Nyugdíjasok 
figyelmébe
Karácsonyi ajándékkal szeretne kedvesked-
ni a paksi önkormányzat az alacsony jöve-
delemből élő nyugdíjasoknak. Ezért novem-
ber 30-ig várják azoknak a helyi nyugdíja-
soknak a jelentkezését, akiknek családjában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem halad-
ja meg a 78 ezer, egyedül élők esetében pe-
dig a 120 ezer forintot. Az erről szóló tájé-
koztató szórólapot eljuttatták a háztartá-
sokba, ennek hátoldalán van az igényléshez 
kitöltendő adatlap, ami a jövedelemigazolá-
sokkal együtt leadható a paksi polgármes-
teri hivatalban, az Életfa Idősek Otthoná-
ban, a Paks Kistérségi Szociális Központ-
ban, az Idősek és Fogyatékosok Klubjában, 
valamint a külső városrészek ügyfélszolgála-
ti irodáiban. Az ajándékcsomagokat decem-
ber 10. és 15. között házhoz fogják szállítani. 
Aki ebben az időszakban nem tartózkodik 
otthon, kérje meg szomszédját, hogy vegye 
át a csomagot, vagy adja meg az adatlapon a 
kiszállítási címet.

-kgy-

Fotók: TelePaks
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Több versenyen 
jártak a PSE tájfutói

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

Nyitva tartás: 

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

Az ősszel is kiválóan teljesítettek 
a Paksi Sportegyesület tájéko-
zódási futói a különböző meg-
mérettetéseken. Szeptember vé-
gén Csákvár térségében, a Vér-
tesben az ECO Trail félmaratoni 
távján vettek részt a zöld-fehér 
klub sportolói, ahol 470 méter 
szintkülönbséget kellett leküz-
deni. Az útvonal 90 százalékban 
erdei utakon vezetett. A három-
száz fős mezőnyből Böröcz Ildikó 
4. lett, ugyanitt Gábor Anita a 10. 
helyen zárt. A fér�aknál Gábor 
József a 9. helyen ért célba, Kiss 
Gábor pedig 15. lett. Ugyanezen a 
hétvégén a kétnapos Kalocsa Ku-
pán is elindultak a paksi tájfutók, 
ott a legjobb eredményt Hahn 
Máriusz érte el összetettbeli 5. he-
lyezésével. Szintén jó eredményt 
ért el Endrődi József, aki az F65-
ös kategóriában 6. lett, és Kovács 
Vera N45-ös 7. helyezése is dicsé-
retet érdemel. Az Őrségben zajlott 
az idei év utolsó egyéni versenye a 
Normáltávú Országos Bajnokság. 
A tájfutók 7-12 km-es pályákon 
mérhették össze tudásukat. Gá-
bor József az F35-ös kategóriában 
bronzérmet szerzett, ezzel az ösz-
szetett szenior bajnokságban a 2. 
helyre küzdötte fel magát. Hahn 
Máriusz az F14-es �úknál a hat-
vanöt fős mezőnyből a 7. helyen 
ért célba, Makovinyi Dorottya a 
junior nőknél 8. helyezést ért el, 
és Gábor Anita N35-ös 6. helye-

zése is említésre méltó. Két csa-
pattal vett részt a tájfutó szakosz-
tály Fischerbócsa és Tázlár térsé-
gében az országos csapatbajnoki 
hétvégén. A háromfős csapatok 
közül a szenior F105-ös csapat 
Gábor József – Gábor Anita – 
Kiss Gábor összeállítással 4. he-
lyezést ért el. A felnőtt női csapat, 
Lénárt Viktória – Makovinyi Do-
rottya – Tinnyei Petra mindkét 
nap a 11. helyen ért célba a jelleg-
zetes alföldi terepen. Az év egyik 
utolsó kupaversenyén hét paksi 
tájfutó állt rajthoz, és két nap alatt 
három futamon mérhették össze 
erejüket. Összetettben Makovinyi 
Dorottya N21B kategóriában 2., 
Lénárt Viktória N21B kategóriá-
ban 3. helyezést ért el, Hahn Mári-
usz pedig ezüstéremmel tért haza 
a nemzetközi Őszi Spartacus Ku-
páról, melyet szintén a Vértesben 
rendeztek. A Paksi SE versenyzői 
idén is rajthoz álltak Olaszország-
ban a Velencei Tájfutóversenyen. 
A kétnapos viadal összetett ered-
ménye alapján Kovács Karina baj-
nok lett N16, Lénárt Viktória 2. 
helyen zárt N21A, Hahn Máriusz 
pedig 3. helyezést ért el F14-es ka-
tegóriában. Egy éjszakai közép-
távon fejlámpával, és egy nappa-
li rövidített normál távon kellett 
a versenyzőknek a labirintusszerű 
utcahálózaton a lehető leggyor-
sabban teljesíteni a pályákat.                                 

 Faller Gábor 

Lemondott az ASE 
vezetőedzője
A múlt pénteki zalaegersze-
gi 99-98-as vereség után be-
nyújtotta lemondását Szrecsko 
Szekulovics, az ASE NB I/A-as 
fér� kosárlabdacsapatának ve-
zetőedzője. Ahogy a klub hon-
lapján olvasható, a mérkőzés 
után a következőket mond-
ta a szerb szakember: Nem az 
első meccs, hogy kicsi különb-
séggel kapunk ki. Nem szeret-
nék tovább dolgozni Pakson, 
mivel nem tudom úgy építe-
ni a csapatot, ahogyan szeret-
ném. Az egyesület vezetése elfo-

gadta a vezetőedző lemondását, 
és az utódot is kijelölte. Ismét 
Schmidt Béla kezébe kerül az 
irányítás, segítője pedig az után-
pótlásban már edzői feladatokat 
is ellátó Jan Pavlik lesz. Tóth Já-
nos szakosztályelnök bízik ab-
ban, hogy hatékonyan tudnak 
majd együtt dolgozni, jó párost 
alkotnak. A jelenlegi állás sze-
rint az ASE csapata három győ-
zelemmel, és öt vereséggel a ti-
zenegyedik helyet foglalja el a 
bajnoki táblázaton.                                   

-joko-
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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)

Utolsó állomásához érkezett a Fuss, ússz, kerékpározz a gyermeke-
dért! programsorozat, ez alkalommal az uszodába várta az óvodá-
sokat és általános iskolásokat, valamint hozzátartozóikat a Paksi 
Sportegyesület szabadidő szakosztálya. Az első két próba, a futás 
és a kerékpározás sokakat vonzott, ugyanakkor az úszásra is szép 
számmal érkeztek, 171-en vettek részt az eseményen. Az egyes ál-
lomások sorrendjén idén változtattak a szervezők, illetve a prog-
ramsorozatot tavaszról őszre helyezték át. Az eredményhirdetést 
decemberben az adventi udvarban rendezik, a szervezők idén is 
750 ezer forint összértékben sportszervásárlási utalványokat osz-
tanak ki.

Kézilabda-mérkő-
zéssel emlékeztek
Egykori és jelenlegi diákok ké-
zilabda-mérkőzéssel emlékez-
tek Farkas Istvánra, a Deák Fe-
renc Általános Iskola idén el-
hunyt egykori testnevelőjére. 
– A tanár úr kezei alatt nőt-
tünk fel, nagyon sokat köszön-
hetünk neki. A Deák iskolának 
nem volt mindig tornacsarnoka, 
és az osztálytermekben sem min-
dig volt mód a mozgásra. Több-
nyire a régi aszfaltos pályán zaj-
lottak a testnevelésórák, ha ha-
vas volt, letakarítottuk, hogy 
tudjunk játszani, Pista bácsi pe-
dig egy fémbódéból �gyelt min-
ket. Nagyon jó ember volt – fo-
galmazott Pritz Gyula szervező. 
Az eseményt hagyományteremtő 
szándékkal hívták életre, szeret-
nék, ha az elkövetkező években 
egy többcsapatos emléktornává 

válna a program. – Nagyon sok 
hasonló testnevelőre lenne szük-
ség, Farkas István csupa szív lel-
kes kolléga volt. A szíve csücske 
volt a kézilabda, így ezzel a mér-
kőzéssel méltóképpen emléke-
zünk rá – mondta Klopcsikné 
Somorjai Mária, az intézmény 
igazgató-helyettese. Az össze-
csapáson a rutin diadalmasko-
dott, az öregdiákok nyerték meg 
a mérkőzést. – Nagyon örülünk, 
hogy ezen a mérkőzésen pályá-
ra léphettünk, és közösen tiszte-
legtünk a tanár úr emléke előtt. 
Az egykori diákok súlyban és 
magasságban is felettünk állnak, 
ezért nehéz volt támadni és véde-
kezni, kellemesen elfáradtunk – 
összegzett Jantner Bálint, az isko-
la jelenlegi diákja.

Faller Gábor

Fotó: TelePaks
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Döntetlent játszott a Paksi FC OTP Bank Li-
gában szereplő labdarúgócsapata hazai pá-
lyán a Budapest Honvéd együttesével, a mér-
kőzésen nem esett gól. A zöld-fehérek ti-
zennégy fordulót követően húsz ponttal 
nyolcadik helyen állnak a tabellán. – Kicsit 
befolyással volt ránk az elmúlt meccs ered-
ménye (Paksi FC – Mol Vidi FC 0:4, a szerk.). 
Összekaptuk azonban magunkat, jól véde-
keztünk, az első félidőben a támadójátékunk 
is jobb volt. Reális a döntetlen, ennyi volt 
bennünk, de egy jó csapat ellen ez elfogad-
ható eredmény. Jó lett volna, ha egy kicsit ve-
szélyesebbek vagyunk, de most így alakult – 
összegzett Csertői Aurél, a Paksi FC vezető-
edzője a lefújás után. Az elmúlt hétvégén az 
„A” válogatott Nemzetek Ligája mérkőzé-
sei miatt nem rendeztek bajnoki találkozót. 
A PFC a 2018-as naptári évben még öt tét-
meccsen szerepel. A bajnokságban Újpesten 
(11.24.) és Felcsúton (12.08.) lép pályára ide-
genben, míg a Fehérvári úti stadionban a Fe-
rencvárost (12.01.) és a DVTK-t (12.15.) fo-
gadja. A Magyar Kupában a paksiak Siófok-
ra utaznak, az összecsapás december 5-én 15 
órakor lesz.                                          Faller Gábor

Prémium multifokális lencsék most 
25% kedvezménnyel!

ÉLES LÁTÁS
MINDEN

TÁVOLSÁGRA

Természetes 
képváltás HOYA 

multifokális 
lencsékkel

Az akció időtartama: 
2018. november 2. - 

2019. január 31.

Ajánlatunkban a MyStyle V+, 
LifeStyle 3  és WorkStyle V+ 
szemüveglencsék vesznek részt. 
További részletek az üzletben!Szemüveglencsék japán technológiával

PROGI_NOV_hird.indd   1 2018.10.05.   8:15:14

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Nyolcadik helyen áll a Paksi FC csapata

7030 Paks, Dózsa György út 35. 
+36 75/511-246, +36 30/842-3330

lensoptika.paks@gmail.com
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SPORT-
MÁRKA

OTELLÓ
NÉPE
FINOM
GÚNY

GÖRÖCS
JÁNOS

BECENEVE
TIPP

BORUL

BUDAI
FÜRDŐ

FÉLÉV!
...

WILLIAMS
TENISZEZŐ

IZZÓ

BRIT ZENE-
KAR VOLT

VENDÉGLŐ PUSZTÍTÓ

INGEREL

ÁLLAMI
BEVÉTEL

KORÁBBI

IGEKÉPZŐ

TV
CSATORNA
INDIAI

ŐSLAKOS

REGÉNY-
SZERZŐ
SAJT-
FAJTA

LAKOMA

TÜZELŐ

... MAC-
DOWEL

SZÍNÉSZNŐ
HÁJ

OND FIA

BECÉZETT
EDWARD

VAS
VEGYJELE
SVÉD
VÁROS

DEHOGY

GÖRÖG
PIACTÉR

ANGOL
FÉRFINÉV
FRANCIA
SZIGET

NYÁROL
ÜDÜL

... DEREK

FÖLDET
FORGAT

SAS
NÉMETÜL
SPORT-
ESZKÖZ

PEST M.-I
HELYSÉG
E. A. POE
SZERELME

KETTŐ
FELE

... REGÉNYE
(GÁRDONYI)

CSONT
LATINUL

GONDOL

FÚR-...

MOLIBDÉN
VEGYJELE
SZOLM
HANG

... GLOCK
F1 PILÓTA

FEJSZE

JUNIOR
FOCISTA

TONNA

BECÉZETT
NŐI NÉV
NÓGRÁDI
TELEPÜLÉS

ROSSZ
ANGOLUL
TENGER
NÉMETÜL

VÉS

RÖNTGEN

ÖBÖL A
VÖRÖS

TENGERBEN
MÁTKA

SZÍNÉSZ V.
(JÓZSEF)
DE DATO
RÖVIDEN

VASI
HELYSÉG

SZÁMOS

NINCS ADAT
RÖVIDEN
KRIPTON
VEGYJELE

ÉLÉSTÁR

ÉN, TE, ...
NULLA

KARIKA

TAROLÓ

MILLI-
MÉTER

SZÁRMAZÁS

NÉVELŐ

FENN

MARIO ...
MONACO

... GROS

ARGENTIN
AUTÓJEL

K1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

Mi a Csengey Dénes Kulturális Központ Erkel-
bérlete első előadásának címe? 
A megfejtéseket november 30-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: Földesi Péterné. 
Gratulálunk!

Megfejtésével  két belépőt 
nyerhet a szóban forgó színhá-
zi előadásra.

Fotó: Babai István/archív


