
Rajzolni sem lehetne hentesebb mészárost Kovács Ferencnél, aki árusít a 

paksi piacon és az adventi udvarban is. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó na-

pot, mi újság? 
9. oldal
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Megkezdődött az advent
2-3. oldal
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– Hiszem, hogy minden jó ér-
zésű embert megérint ez a né-
hány hét és a karácsony ünne-
pe. Nemcsak azért, mert ilyen-
kor hihetetlen nyüzsgés indul 
az ajándékokért, a feldíszített 
otthonok és a leg�nomabb éte-
lek képében megálmodott tö-
kéletes ünnepért, hanem azért 
is, mert ebben a néhány békés 
órában valóban megélhetjük 
emberi létünk legértékesebb 
vonásait – mondta Szabó Péter 
polgármester köszöntőjében az 
adventi udvar megnyitóján a 
városháza előtti téren. Beszélt 
arról, hogy mindehhez szeret-
ne a város tartalmas programo-
kat kínálni, bíznak abban, hogy 
ezzel segíthetik a lakosság ün-
nepi készületét. – Külön öröm 
számomra, hogy idén új adven-
ti köntösbe öltözött a tér, ahol 
most először –  ha nem is túl 
nagy méretben – egy korcso-
lyapályát is felállítottunk. Ne-
kem olyan ennek a helynek a 
hangulata, mint egy kis csalá-
di konyha, ahol szűkösen va-
gyunk, mégis mindenki meg-
találja benne a helyét, mert a 
betérő családtagok otthon érez-
hetik magukat – emelte ki. Kö-
szöntőjét követően a polgár-
mester meggyújtotta az első 
gyertyát az adventi koszorún. 
Az est folyamán Zséda és Oláh 

Gergő lépett színpadra. A foly-
tatásban is különböző foglalko-
zásokkal, gazdag színpadi mű-
sorral várják a lakosságot, vala-
mint a rendezvénysorozat ideje 
alatt több mint száz árus vált-
ja egymást, így érdemes min-
den héten ellátogatni a vásárba. 
A korábbi évekhez hasonlóan a 

rászoruló családok támogatá-
sára is lehetőség nyílik a jóté-
konysági süteményvásár révén, 
ami december 21-én lesz 16-tól 
18 óráig. Az adventi udvar de-
cember 2-tól 22-ig tart, hétköz-
napokon 16-tól 20 óráig, hétvé-
gén 10-től 20 óráig van nyitva, 
a kézművesház hétfőtől szom-

batig 16-tól 18 óráig. Decem-
ber 31-én a városi szilveszter-
rel zárják a programsorozatot. 
A részletekről a város honlap-
ján és Facebook-oldalán, a ház-
tartásokba eljuttatott program-
füzetből és a helyi sajtóból tájé-
kozódhatnak. 

Kohl Gyöngyi

Közélet

Megnyitották az adventi 
udvart a városháza előtti téren 

Fotó: TelePaks

Dunakömlődön is megnyitották a sokéves hagyománnyal rendelke-
ző adventi programsorozatot. A helyi római katolikus plébánia ud-
varán és közösségi házában négy alkalommal várják a lakosságot. Az 
első esten Cseri Máté katekéta gyújtott gyertyát az adventi koszorún, 
majd zenés, verses est következett, Vörös István verseit Kató Hajnal-
ka adta elő, a verseket és a zenét Móser Zoltán Príma-díjas fotós ké-
pei „kísérték”. A további alkalmakon a gyertyagyújtók sorrendben: 
Nagyné Gadányi Andrea, a Paksi Evangélikus Gyülekezet hitoktatója, 
Gutai István nyugalmazott könyvtárigazgató, Fitt Szabolcs akolitus. 
Minden estet műsor is kísér, a második fellépő a Szucsán Banda volt, 
december 14-én a Tiszta Forrás zenekar, december 21-én pedig a Me-
dinai Tamburazenekar lesz. A programsorozat alkalmait pénteken-
ként tartják 18 órától. Támogatók a dunakömlődi részönkormányzat, 
a Dunakömlődi Borbarátok, a Dunakömlődi Ízőrző Porta, a Szent 
Mónika Közösség és a Dunakömlődi Faluház. 

Fotó: Babai István
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Az adventi udvar megnyitása képekben

Fotók: Babai István
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Terület-
vásárlásokról 
tárgyaltak

Háromszázmillió forinttal tá-
mogatja Paks Város Önkor-
mányzata az Atomerőmű Sport-
egyesületet. Az erről szóló meg-
állapodást Szabó Péter, Paks 
polgármestere és dr. Kovács An-
tal, az Atomerőmű Sportegyesü-
let (ASE) ügyvezető igazgatója 
írták alá, az eseményen Pekárik 
Géza, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. vezérigazgatója is részt 
vett.

A paksi atomerőművel az épít-
ményadó kapcsán korábban foly-
tatott tárgyalásokat követően eltelt 
időszakban sikerült egy mindkét 
fél számára hasznos, kompro-
misszumos megállapodásra jut-
nunk, aminek eredményeként 
most aláírjuk ezt a szerződést – 
idézte fel az előzményeket Szabó 
Péter polgármester. Arról is tájé-
koztatott, hogy a megállapodás 
szerint most háromszázmillió fo-
rint támogatást ad az önkormány-
zat az egyesületnek, az elkövetke-
ző években pedig ez az összeg két-
száz-kétszázmillió forint lesz. A 
polgármester hangsúlyozta, ezzel 
a hozzájárulással az önkormány-
zat célja az, hogy a lehető legtöbb 
sportolási, szabadidős lehetőséget 
biztosítsák a lakosságnak, segítsék 
az élsportolóival kiváló eredmé-
nyeket elérő, és ezzel a város hír-
nevét is öregbítő Atomerőmű SE 
utánpótlásnevelését.

Pekárik Géza, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgató-
ja úgy tájékoztatott, hogy a meg-
állapodás révén az atomerőmű 
építményadójának egy része ke-
rül az Atomerőmű Sportegyesü-
lethez támogatásként. Kiemelte, 
az atomerőmű számára rendkí-
vül fontos, hogy az ASE működ-
jön, hiszen az egészséges munka 
és a magánélet közötti egyensúly 
fenntartásában fontos szerepe 
van a tömegsportnak, amire az 
ASE megfelelő lehetőségeket biz-
tosít az atomerőmű 2500 mun-
katársa és családtagjaik számára. 
– Hosszú tárgyalássorozat ered-
ménye ez a megállapodás, amely 
jól tükrözi, hogy Paks Város Ön-
kormányzata, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. és az Atomerő-
mű Sportegyesület tud és akar is 
együttműködni most és a jövő-

ben is – húzta alá Pekárik Géza.
Kovács Antal, az Atomerőmű 
Sportegyesület ügyvezető igazga-
tója azt mondta, nagyon fontos 
mérföldkő ez a támogatói meg-
állapodás. Beszélt arról, hogy 
nagy feladatokra készül a húsz-
ezer lakosú Paks, amihez az ösz-
szefogás kulcskérdés. Ez a meg-
állapodás mutatja, hogy a hosszú 
távú gondolkodás adott a város, 
a sport és az atomerőmű részé-
ről – fogalmazott dr. Kovács An-
tal, hozzátéve, azt szeretnénk, ha 
mindenki ilyen szellemben gon-
dolkodna. Kiemelte, hogy az ASE 
számára az élsport mellett a sza-
badidősport is fontos, közel 1500 
fős tagságuknak csak egy kis ré-
sze élsportoló, a többiek szabad-
idő-sportolók különböző korosz-
tályokból.      

-kgy-

A szérűskerti ingatlanok vásárlá-
sa, az új kutyamenhely kérdése, 
valamint az új atomerőmű sport-
csarnok megépítéséhez szüksé-
ges területtel összefüggésben a 
tehermentesítő út nyomvonalá-
nak módosítása is szerepelt téma-
ként a képviselő-testület rendkí-
vüli ülésén. – A testület úgy dön-
tött, hogy ideiglenesen módosítja 
a tehermentesítő út nyomvonalát 
azért, hogy elkezdődhessen az új 
sportcsarnok tervezése – mond-
ta Szabó Péter polgármester. Ar-
ról is határozott a testület, hogy a 
Paksi Futball Club két új gyakor-
lópályájának létesítéséhez szüksé-
ges szérűskerti ingatlanokat meg-
vásárolja az önkormányzat.  Ko-
rábban erre a célra 185 millió 
forintot különítettek el, az egyez-
tetéseket követően ezt most 235 
millióra változtatták, ami azt je-
lenti, hogy tízezer forint/négyzet-
méter áron veszik meg az ingatla-
nokat. Az új kutyamenhely létesí-
téséhez szükséges területvásárlás 
is napirenden volt: a telephely  a 
Biritópuszta–Tengelic út mellett 
épülne meg. – Ehhez  5,3 millió 
forintért három egymás mellett 
fekvő ingatlan megvásárlását ter-
vezzük, a közművesítés és környe-
zeti szempontok miatt is ez a leg-
megfelelőbb hely a kutyamenhely 
kialakítására – összegzett a város-
vezető.                                     Faller G.

Közélet

Fotó: Molnár Gyula
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Szlalompálya, libikóka, asztal, 
palló és alagút. Egy a közös a 
felsorolt dolgokban, mindegyik 
elemből lesz egy-egy a paksi ku-
tyafuttatóban. A Kurcsatov utca 
mögött épülnek majd fel az aka-
dályok. A futtatónak két része 
lesz, az egyik 651 a másik pedig 
279 négyzetméter alapterületű. 
Fillér Gergő, a Paksi Polgármes-
teri Hivatal beruházási csoport-
jának vezetője elmondta, azért 
így alakítják ki a pályát, hogy a 
különböző vérmérsékletű ku-
tyák elkülöníthetők legyenek, 
nehogy esetleg összevereked-
jenek, kárt tegyenek egymás-
ban. A kutyafuttatót kerítés ve-
szi majd körbe, lesznek új padok 
és hulladékgyűjtő edények, illet-
ve hat taktikai akadályelem. Az 
egész területet úgy alakítják át, 
hogy a zöldövezet épségben ma-

radjon, az építkezés során egyet-
len fát se kelljen kivágni. Az 
úgynevezett kutyatoaletteknél 
zacskókat is kihelyeznek az ürü-
lék összeszedéséhez. A kivite-
lező december elején vette át a 
munkaterületet. A TÉM-BAU 
K�. ügyvezetője, Mukli Zsolt el-
mondta, hogy a kerítéselemek, 
a tréningakadályok, a padok és 
a hulladékgyűjtők elkészítésé-
re három hetet kértek a gyártók. 
A kivitelezés határideje január 
22., ha az időjárás engedi, január 
7-től eddig az időpontig be tud-
ják fejezni az építést. A kutyafut-
tató lakossági igényre – a körzet 
képviselője, Bana János közben-
járására – épül meg. A beruhá-
zás bruttó 7 millió forintba ke-
rül, amit 100 százalékban az ön-
kormányzat biztosít.

Lovász Krisztián

A városvezetés és a helyi vállalko-
zók közötti együttműködés erősí-
tése, a jó kapcsolat fenntartása a 
jövőbeli közös településfejleszté-
si feladatok érdekében. Ezen cé-
lok mentén szervezett vállalkozói 
fórumot a paksi önkormányzat, 
ahova a helyi építőipari vállalko-
zások vezetőit várták. – Szeret-
nénk a vállalkozókat helyzetbe 
hozni az előttünk álló városfej-
lesztési feladatok kapcsán. Több 
területen is számítunk rájuk, ezek 
pontosítása közös feladatunk – 
mondta Szabó Péter, Paks pol-
gármestere. – Vállalkozótársa-
immal közösen készülünk, töb-
bek közt eszközbeszerzések terén. 
Nagy probléma a szakmunkások 
hiánya, várjuk azt, hogy elindul-
janak a különböző oktatások, me-
lyekből mi is kivennénk a részün-
ket – fogalmazott Siklósi Zoltán, 

a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör 
elnöke. Az esten Szabó Péter pol-
gármester köszöntőjét követően 
Süli János miniszter adott tájékoz-
tatást a vállalkozói szférát érintő 
térségfejlesztési feladatokról, illet-
ve a Paks II. projektről. – A nagy-
ságrendileg 80 felvonulási épü-
let kivitelezésénél, utak építésénél 
számítunk a helyiekre, de a lépté-
kek miatt a vállalkozók összefogá-
sára szükség lesz – emelte ki Süli 
János, a paksi atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépítésé-
ért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter. Az előadá-
sok után az érdeklődők kérdez-
hettek az előadóktól, kötetlen be-
szélgetés alakult ki. A városveze-
tés folyamatosan egyeztetni kíván 
a vállalkozókkal, a következő al-
kalmat a 2019-es költségvetés el-
fogadása utánra tervezik.             -fg-

Folytatja a munkát a paksi rádió

Egyeztetnek a helyi 
vállalkozókkal

Kutyafuttató épül 
akadálypályával

KözéletKözélet

Döntést hozott a Médiatanács: a paksi 
96.3 MHz-en a PAKS FM K�.-t hirdette ki 
nyertesként az újabb frekvenciapályáza-
ton. A pályázat eredményeként a tulajdo-
nosi kör hét évre kap helyi rádiós média-
szolgáltatási jogosultságot. A cég mögött 
a Fortuna rádió jelenlegi tulajdonosai, 
Strasszer Andrea és dr. Strasszer Tamás 
állnak. 

Ahogy arról már írtunk, a Fortuna rádiót mű-
ködtető Rádió 96.3 K�. médiaszolgáltatási jo-
gosultsága 2017. júniusban járt le. Magyaror-
szágon a rádiókat eddig 7+5 éves ciklusokban 
működtethették az adott állami frekvenciát 
pályázti úton elnyert cégek. A Fortuna rádió 
2016 novemberében adhatta be első pályáza-
tát a frekvenciára, a paksi stáb mellett a tamási 
Hullám Média K�. is versenybe szállt.
A pályázat eredményét 2017 márciusában 
hirdette ki a Médiatanács: a grémium ala-
ki, illetve tartalmi hibákra hivatkozva ér-
vénytelenítette a paksi frekvencia pályázta-
tását. A döntés ellen a pályázók, így a Rádió 
96.3 K�. is fellebbezett, amit a Fővárosi Bí-
róság elutasított. A bírósági eljárás 2018 jú-
liusában ért véget, a Fővárosi Törvényszék a 

Rádió 96.3 K�. fellebbezését végleg elutasí-
totta, így a cég elveszítette rádiós médiaszol-
gáltatási jogosultságát, viszont a rádiónak a 
jogorvoslati eljárás végéig nem kellett elhall-
gatnia, a Médiatanács újabb és újabb 60 na-
pos hosszabbítással engedélyezte a műsor-
szórást.
A bírósági eljárás lezárulta után úgy tűnt, 
hogy az utolsó 60 napos hosszabbítás végén, 

2018. augusztus 17-én éjfélkor végleg elhall-
gat a Fortuna rádió, a Médiatanács azonban 
úgy döntött, hogy újra kiírja a frekvencia-
pályázatot a paksi 96.3-as MHz-re, a Fortu-
na rádió pedig lehetőséget talált arra, hogy 
az újabb pályáztatás lezárultáig se kelljen el-
hallgatnia. Az új pályázatot 2018. október 
8-án adta be a PAKS FM K�., amely ezút-
tal egyedüli indulóként szállt versenybe. Az 
eredményt a Médiatanács november 20-án 
állapította meg, a cég pályázata sikeres volt. 
Strasszer Andrea hangsúlyozta, hogy egy 
hosszan tartó, bizonytalan időszakon van-
nak túl, sok veszteség érte a céget és a kol-
légákat is. Hozzátette, hogy azt a kreatív 
energiát, amit eddig a megmaradásukra 
kellett fordítaniuk, most a folytatásra fog-
ják, és amennyiben a rádió működését se-
gítő támogatók is úgy gondolják, a hallgató-
ság egy lokálisabb, frissebb, trendibb rádiót 
élvezhet. Kiemelte, hogy a Fortuna tehát 
folytatja, ám december 16-tól Paks FM-
ként. Strasszer Andrea bővebben beszélt a 
TelePaks e-taxi című műsorában a rádióról. 
A műsor december 11-én kerül adásba, il-
letve elérhető lesz a telepaks.hu-n. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István/archív
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Közélet

Újabb mérföldkő a TelePaks történetében

Egy doboznyi szeretet karácsonyra
Idén is megszervezi a hagyományos kará-
csonyi jótékonysági ajándékcsomag-gyűj-
tést az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és Paks 
Város Önkormányzata, jelentette be sajtótá-
jékoztatón Szabó Péter, Paks polgármestere 
és dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. kommunikációs igazgatója.
Aki csatlakozni szeretne a kezdeménye-
zéshez, annak nincs más dolga, mint meg-
tölteni egy vagy több cipősdobozt ajándé-
kokkal, ráírni, hogy milyen korú és nemű 
gyermeknek szánják, majd eljuttatni vala-
melyik gyűjtőpontra. – A gyerekek részé-
re elsősorban meleg ruhákat, írószereket, 
tisztálkodási szereket, játékokat, édessége-
ket várnak. Az ajándékokkal megtöltött 
dobozok mellett a rászoruló családoknak 
tartós élelmiszereket is fel lehet ajánlani 
– mondta Szabó Péter polgármester, ki-

emelve, nagy öröm, hogy ismét az atom-
erőművel közösen hirdetik meg az akci-
ót. Dr. Kovács Antal is beszélt a város és 
az atomerőmű együttműködéséről, mint 
mondta, mindig van olyan cél, ahol össze-
fogva dolgoznak, ilyen ez az akció is. Hoz-
zátette, hogy tapasztalataik szerint nagy 
mennyiségű tartós élelmiszer gyűlik ilyen-
kor össze, de azt kérik, hogy mivel a leg-
fontosabb a gyerekek öröme, kerüljön mel-
lé mindenhonnan egy kis édesség is.
Az ajándékcsomagokat, tartós élelmiszert 
2018. december 13-ig lehet leadni az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. területén, a Tájékoz-
tató és Látogatóközpontban hétfőtől pénte-
kig 8-tól 15 óráig, valamint az F2 portánál lévő 
gyűjtőponton munkanapokon 5.30-tól 8 órá-
ig, emellett a Tourist Info Paks irodában és 
Agricum üzletben, a városházán, a Csengey 

Dénes Kulturális Központban és a városi ad-
venti udvarban.
Annak érdekében, hogy azok is segíteni tudja-
nak, akiknek esetleg nincs idejük ajándékké-
szítésre, az idei évben is lehetőség nyílik pénz 
adományozására, amit az atomerőmű F1-es és 
az F2-es portáján, valamint a városháza föld-
szintjén lévő gyűjtőurnákba lehet elhelyezni 
2018. november 26. és december 13. között.
Az összegyűjtött adományokkal a Paksi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Segítők 
Háza, a Paks Kistérségi Szociális Központ fo-
gyatékosok nappali ellátását biztosító szerve-
zete és a Katolikus Karitász munkáját segítik.
Az akcióról további információ kérhető az 
atomerőműben a személyzetfejlesztési csoport 
munkatársaitól az 50-09-es telefonszámon, il-
letve a polgármesteri hivatalban a 75/830-626-
os telefonszámon.                               Kohl Gy.

A Telekom IPTV rendszerén 
is látható november 20-a óta 
a TelePaks műsora. A fejlesz-
tésnek köszönhetően három-
ezer elő�zetővel nőtt azoknak 
a száma, akik televízión ke-
resztül tájékozódhatnak Paks 
és a kistérség híreiről. 

Már az erőmű építésekor alap-
elv volt, hogy az üzem állapo-
táról naprakész, folyamatos in-
formációt kapjanak a környe-
zetében élők. Kezdetben csak 
az „atomos lakótelep” kábel-
hálózatán volt látható a PAV 
VIDEO Stúdió műsora, mely 
döntő részben a vállalat életé-
ről szólt. 
A TelePaks Médiacentrum 
Nonpro�t K�. által működ-
tetett Paksi Kistérségi Televí-
ziót 1992-ben alapította Paks 
Város Önkormányzata és a 
Paksi Atomerőmű. Jelenleg a 
huszonnégy órás adásidőből 
tizenhat és fél órában képúj-
ság jelentkezik, melyre azon-
nal felkerülnek a tájékozta-
tó anyagok, felhívások, rek-
lámok. Napi hét és fél órában 
saját gyártású műsorok látha-
tók a képernyőn. A napi hír-
adóban Paks és a kistérség ese-

ményeiről informálódhatnak 
a televíziónézők, a tematikus 
magazinműsorok többek kö-
zött a közélet, az energetika, a 
sport, a vallás, a kultúra terü-
letén zajló aktualitásokról tájé-
koztatnak.
A televízió adása az új pak-
si városi arculatnak megfelelő-
en kialakított telepaks.hu web-
oldalon 2017 szeptembere óta 
online is látható, az interne-
tes felületen a műsorok vissza-
kereshetők. Valamennyi saját 
gyártású tudósítás és magazin-

műsor felkerül a Facebookra, 
valamint a YouTube-ra is.
– Tekintettel arra, hogy Pak-
son működik az atomerőmű, 
itt épül két új atomerőművi 
blokk, valamint zajlik a Smart 
City program, elengedhetet-
lenné vált, hogy a lakosság száz 
százalékát elérjük adásunkkal. 
A TelePaks napi 24 órás adás-
ideje biztosítja a Pakson és kör-
nyékén élők azonnali tájékoz-
tatásának lehetőségét, ami a 
biztonság, valamint a város, a 
térség előtt álló feladatok mi-

att elvárás – mondta Dallos-
né Feth Szilvia. A Médiacent-
rum ügyvezető-főszerkesztője 
arról tájékoztatott, hogy ezért 
nyáron kérelmet nyújtottak be 
a Magyar Telekom Nyrt.-hez, 
hogy a városi televízió műso-
ra a Tarr K�. rendszere mel-
lett a Telekom műsorrendjében 
is elérhető legyen, ami megva-
lósult. A Telekom IPTV rend-
szerén november 20-a óta ta-
lálják meg a nézők, így Pakson 
és a járásban újabb 3184 ház-
tartásban érhető el a TelePaks 
műsora. 
A száz százalékos önkormány-
zati tulajdonban lévő médi-
um sugárzó jele 20 kilométeres 
körzetben, az UHF 60-as (786 
mHz-es) csatornán fogható, 
valamint a Tarr K�.-vel kötött 
szerződés alapján 24 órás adá-
sa Pakson és a kistérség 13 tele-
pülésén 5100 háztartásban lát-
ható. – Ez nagyon fontos mér-
földkő a televízió történetében, 
hiszen a fejlesztésnek köszön-
hetően most már minden né-
zőt elérünk adásunkkal a paksi 
kistérségben, amire a lakosság 
részéről is régi igény volt – fo-
galmazott az ügyvezető-főszer-
kesztő.                                                   -ph-

Fotó: Paksi Hírnök/archív
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Paks II. korszerű, kiemelkedően biz-
tonságos technológiát fog alkalmazni

Atomerőmű

Dr. Aszódi Attila, a paksi atomerőmű ka-
pacitásának fenntartásáért felelős állam-
titkár szekszárdi és budapesti előadásá-
ban ismertette a legszigorúbb európai jog-
szabályoknak is megfelelő új atomerőművi 
blokkok klímavédelmi célok elérésében be-
töltött kulcsszerepét. 

Evidencia, hogy olyan blokkok épülnek meg 
Pakson, amelyek a fukushimai tapasztala-
tokkal kiegészült uniós elvárásoknak min-
denben megfelelnek – mondta el a Magyar 
Nukleáris Társaság XVII. Nukleáris Tech-
nikai Szimpóziumán dr. Aszódi Attila. Ör-
dögh Miklós elnök köszöntőjét követően a 

paksi atomerőmű kapacitásának fenntar-
tásáért felelős államtitkár tartotta a nyitó-
előadást a hazai nukleáris szakma képvise-
lőinek kétnapos tanácskozásán, amelyet a 
nagy érdeklődés miatt Szekszárdon, a Babits 
Mihály Művelődési Központban rendeztek. 
Idén százhatvanan regisztráltak a hazai nuk-
leáris szakma képviselőinek tapasztalatcse-
réjét szolgáló fórumra, amelynek napirend-
jén ötven előadás szerepelt. 
A Magyar Nukleáris Társaság idei szimpó-
ziumának kiemelt témái voltak: nukleáris 
technikák, új generációs reaktorok, fúziós 
technológia, reaktor�zika, termohidraulika, 
nukleáris biztonság, sugárvédelem, hatósági 

szabályozás, üzemeltetés, szakember után-
pótlás és oktatás, tájékoztatás, valamint az új 
atomerőmű blokkok létesítése.
Dr. Aszódi Attila előadásában a nukleáris 
biztonságra vonatkozó jogszabályok irányá-
ból közelítette meg a Paks II. projektet. El-
mondta, hogy a magyar jogszabályi rend-
szer az EU által megfogalmazott biztonsági 
alapelveken, irányelveken alapul, amelyekbe 
beépítették a fukushimai baleset tapasztala-
tait. Ennek alkalmazására minden tagország 
kötelezettséget vállalt.
Az államtitkár kiemelte: mindezek �gye-
lembevételével készült a paksi blokkok 
megvalósítására vonatkozó fővállalkozói 
szerződés, ami komplex követelmény- és 
felelősségrendszert rögzít, és garantálja, 
hogy a hazai igényeknek és elvárásoknak, 
valamint az európai jogszabályi követelmé-
nyeknek megfelelő atomerőmű épüljön. 
– Elérhető árú villamos energia, ellátásbiz-
tonság, rendszerstabilitás, klímavédelem, az 
ország szén-dioxid-kibocsátásának csök-
kentése, vezetékes energiahordozók im-
portjától való függés csökkenése, korszerű, 
kiemelkedően biztonságos technológia – 
ezek azok az össztársadalmi előnyök, ame-
lyekért meg kell valósítani a Paks II. projek-
tet – ezt már a Világgazdaság Energiastra-
tégia 2018 című konferencián mondta dr. 
Aszódi Attila. 
Hozzátette, jelentős kapacitáshiányra kell 
számítani, aminek jelei a villamos energia 
tőzsdei árán már most is látszódnak: míg 
2017-ben nagyjából 31, idén már 49 euró/
megawattóra körül mozgott az átlagár. Je-
lentős, árfelverő tényezőtől lehet megsza-
badulni a szén-dioxid-mentesen műkö-
dő atomerőművek alkalmazásával. Paks II. 
évente 19 terawattórányi villamos energiát 
állít majd elő, ami nagyjából 17 millió tonna 
szén-dioxid kibocsátását teszi elkerülhető-
vé, hiszen az atomerőmű alkalmazása nem 
jár szén-dioxid kibocsátással, míg ha ugyan-
ennyi villamos energiát széntüzelésű erő-
műben termelnénk meg, az 17 millió tonna 
szén-dioxiddal terhelné a légkört. 
– Ha nem épülne meg Paks II., akkor a pak-
si atomerőmű jelenlegi négy blokkjának ki-
futása után fosszilis energiahordozó hasz-
nálatára kellene áttérni, ami hozzávetőleg 
36 százalékkal növelné meg Magyarország 
szén-dioxid-kibocsátását – vázolta a pak-
si atomerőmű kapacitásának fenntartásáért 
felelős államtitkár.                                          (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Atomerőmű

Bács-Kiskun megye is szerepet kap 
a Paks II. projekt során

Óvodák, iskolák, közösségi terek 
megújítását, bölcsődei férőhelyek, 
szálláshelyek létesítését, járdák épí-
tését segítette ebben az évben is az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által lét-
rehozott, a Miniszterelnökség által 
támogatott Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány.

A Kalocsa, Paks és Szekszárd térségében, 
azaz a paksi atomerőmű körzetében fek-
vő önkormányzatok másfél milliárd forint-
nyi támogatáshoz jutottak. A Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) 
2011-ben jött létre, célja az atomerőmű 
körüli kedvezményezett területeken a fel-
zárkóztatás, az életminőség-emelés se-
gítése. Az érintettségi kört a Paksi, a Ka-
locsai, a Tolnai járás egészét, valamint a 
Szekszárdi járás egy részét magában fog-
laló 47 település alkotja. Az alapítvány 
már nyolc éve dolgozik a térségben, jog-
szerűen, átlátható módon, a nyilvánosság 
teljes körű biztosításával és közmegelége-
déssel. Az alapító okiratban foglaltak sze-
rint az atomerőmű 2011-től 2014-ig éven-
te 500 millió forintot bocsátott az alapít-
vány rendelkezésére, míg az utóbbi három 

évben a Miniszterelnökség biztosította a 
fejlesztési támogatást.
A kedvezményezett települések önkor-
mányzatai a legutóbbi fordulóban is pá-
lyázhattak az életminőség és az életbiz-
tonság emelését szolgáló programokra, a 
közösségi épületek energiaracionalizálá-
sára és a helyi építészeti értékek megóvá-
sára. Pályázatot lehetett benyújtani kü-

lönböző helyi beruházások építészeti ter-
veinek elkészítésére, valamint a települési 
közösségi rendezvények, azaz falunapok, 
fesztiválok színvonalas megvalósítására.
Az alapítványhoz a 2018. január 31-i ha-
táridőre összesen 176 pályázat érkezett. 
Ezeket a kuratórium szakértők bevonásá-
val értékelte, rangsorolta, ennek eredmé-
nyeként összesen 106 pályázat kapott tá-

mogatást. A projektek megvalósítási idő-
tartama 6 és 18 hónap közé esik, így az 
év végére egy sor fejlesztés már megva-
lósult, de több településen folyik még lá-
zas munka. Az alapítvány segítségével 
Dunapataj a kor igényeinek megfelelő új 
bölcsődét építhet, amellyel a környező 
kistelepülések gondjait is megoldja. Fad-
don egészségház épülhet, amely komp-
lexen magában foglalja az összes egész-
ségügyi ellátást. Bikácson megkezdőd-
het a településközpontban lévő közösségi 
ház régóta várt felújítása, Foktő és Medi-
na korszerű könyvtárat hozhat létre, a Tol-
na Megyei Balassa János Kórházban a köz-
világítás válhat modernebbé, Kalocsán pe-
dig megkezdődik az I�úsági Ház felújítása.
Az alapítvány a 2011-es fennállása óta 
mintegy 6 milliárd forint fejlesztési segít-
séget nyújtott az önkormányzatoknak. A 
megítélt támogatások közvetetten több 
mint 15 milliárd forint fejlesztést generál-
tak az érintett térségekben.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítványhoz kapcsolódó információk meg-
találhatók a www.jovonkenergiaja.hu ol-
dalon.

(X)

Másfél milliárd forint támogatáshoz jutott 
az atomerőmű térsége

Igazolta az idő a két atomerőművi 
blokk építéséről született dön-
tést. A kapacitásfenntartásra az 
ország ellátásbiztonsága érdeké-
ben szükség van – hangsúlyoz-
ta a Paks II. Atomerőmű Zrt. ve-
zérigazgatója Szakmáron. A Ka-
locsai járás polgármesterei és 
hivatalvezetői számára szerve-
zett fórumon Lenkei István fel-
idézte, hogy az új atomerőművi 
blokkok létesítését megalapozó 
munka kezdetétől központi té-
mát jelentettek az erőművi ka-
pacitások biztosításának hazai 
és európai kihívásai. Ennek lé-
nyege, hogy az elöregedő erő-
művek „kifutnak”, gondoskod-
ni kell a pótlásukról. A magyar 

villamosenergia-ellátás kapcsán 
felhívta a �gyelmet arra, hogy 
az import tartósan 30 százalék 
körül alakul, de esetenként a 40 
százalékot is meghaladja. 
A Paks II. Zrt. vezérigazgatója 
rámutatott: a paksi atomerőmű 
jelenleg működő négy blokkja 
– amelyek összkapacitása 2000 
megawatt – 2032-2037 között, 
az üzemidő-hosszabbítás vé-
gén leáll. A két új, 3+ generá-
ciós atomerőművi blokk ezek 
kiváltására épül. Arra is kitért, 
hogy a környező országokban 
és szerte Európában is napi-
renden van ez a kérdés: hosz-
szú távú, stabil, a klímavédel-
mi célok elérését is szolgá-

ló megoldásokra törekszenek. 
Példaként említette Csehor-
szágot, ahol két új blokkot épí-
tenek, Szlovákiát, ahol a mohi 
atomerőmű bővítése folyik, 
Romániát, ahol a kínaiak be-
vonásával tervezik bővíteni a 
csernavodai atomerőművet, il-
letve Lengyelországot, ahol el-
sősorban az atomenergia se-
gítségével kívánják a szénalapú 
termelés arányát csökkenteni, 
szem előtt tartva a klímavédel-
mi célokat is. Világszerte 454 
reaktor működik, 55 épül. Az 
atomerőművek – mint hang-
súlyozta – bármilyen időjárási 
körülmények között, stabilan, 
meg�zethető módon garan-

tálják az áramellátást. Kitért 
arra is, hogy az atomenergia 
és a megújuló energiaterme-
lés együtt garantálhatja az or-
szág klímabarát villamosener-
gia-termelését – kiváló pél-
da az együttműködésre Paks, 
ahol az atomerőmű szomszéd-
ságában nagy teljesítményű 
napelempark is épül.
A vezérigazgató nyomatékosí-
totta, hogy Bács-Kiskun me-
gye az új Duna-híd révén be 
tud kapcsolódni a beruházás-
ba. A hídprojekt megkapta a 
környezetvédelmi engedélyt, 
és környező utak felújításáról 
is döntés született.  
(forrás: Paks II. Zrt.)

Fotó: Molnár Gyula

Paks óvodák játszóudvarának felújítására igényelt támogatást
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Portré

Jó napot, mi újság?

Kovács Ferenc
A piacrajárásnak lélektana, ide-
je van. Kedv is kell hozzá. Hi-
degben akarat is, hogy lemen-
jen az ember. Egy tér, ahol min-
denki ismer mindenkit, folyton 
köszönni és visszaköszönni kell, 
beszélgetni – szóval ez is egy kö-
zösségi oldal, csak nem a mai ér-
telemben. Ha sietek, a piacon is 
tudatos vásárlóvá kell válnom, 
különben az egész napomat 
újra kell tervezni. Amikor leg-
utóbb sajtért, vajért, zöldségért 
mentem – nem kellett volna, 
hogy tovább tartson tíz percnél 
a vásárlás –, egy óra múlva ér-
tem vissza a főutcára, és addig-
ra azt is elfelejtettem, hol parkol-
tam le az autóval. Nem csupán 
a vásárlók ismerősök, az árusok 
is nagyot köszönnek az asztalok 
mögül, és biztosan van néhány 
kedves szavuk. Télen is a legko-
rábban érkezők között van Ko-
vács Ferenc füstölt és hentes-

árukkal. Talán október lehetett, 
amikor megszólított egy reg-
gel, hogy idén is számíthatunk 
rá az adventi udvarban. S most 
itt ülök az első gyertyagyújtás 
utáni napon az utcára néző pa-
vilonban Feri mellett, előttünk 
füstölt kolbászok lógnak, az asz-
talon disznósajt, szalonna, sza-
lámi és egyéb húsáruk. Az utcán 
jönnek-mennek az emberek, ke-
délyesen beköszönnek a sátor-
ba, beszélgetés közben sem áll 
meg a kiszolgálás, hamisítatlan 
békebeli hangulat: szinte senki 
nem megy el a stand előtt egy-
egy jó szó nélkül. Mintha a pia-
con lennénk. Szóval ülünk egy-
más mellett Ferivel, aki mintha 
egy Gelléri Andor Endre no-
vellából lépett volna ki, rajzolni 
sem lehetne hentesebb mészá-
rost nála. És mesélni kezd. Az 
egykor a Tolnai úton növekvő 
kisgyerek a barátaival csibészke-

dik a környéken, inkább a csin-
talanságon jár az esze, mint a ta-
nuláson, nyaranta a kubikgöd-
rök csalogatják, egyéb időkben 
a környék jelenti a mindenko-
ri grundot. Együtt nő fel Vábró 
Józsival és testvérével, Lacival, 
akik a környék jófejű gyerekei, 
és akik segítik, korrepetálják a 
bandázásban jártas baráti társa-
ságot. A deákos általános iskolás 
évek után a kaposvári Kinizsi Pál 
Élelmiszeripari Szakközépisko-
la és Szakmunkásképző követ-
kezik. Ahogy Feri meséli, a pá-
lyaválasztásban Cziczer János-
né tanárnő nagy segítségére van 
a családnak, ő javasolja a hentes 
szakmát. A �atal segéd 1976-
ban a Szekszárdi Húskombi-
nátnál kezd dolgozni, ahonnan 
a lakótelepi 10-es számú ABC-
be vezet az útja, ott a hentes fel-
adatok mellett az értékesítéssel 
is foglalkozik, majd következik 

a Paksi Állami Gazdaság, aztán 
a Városi Tanács hatósági hús-
boltja a piactéren. (A piac min-
dig jelen van a beszélgetésünk 
során, hol nosztalgiával, hol az 
aktuális heti feladatok okán.) 
A hatósági húsboltban hentes-
ként kényszervágásokat is vé-
gez, az értékesítés szabályozott, 
lakossági és közületi felada-
tok egyaránt adódnak. S aztán 
jön a házasság, a feleség szintén 
tősgyökeres paksi, varrónő, ma 
már nyugdíjas. A három gyerek 
– az ikerlányok és a �ú – már 
felnőttek. A család �atal tag-
jai éltek néhány évig külföldön, 
de hazahívta, hazahozta őket a 
család, a város, ahol felnőttek. 
Igen, elmondható, hogy átla-
gos, nem különleges kitérők-
kel teli, nem rendhagyó életút 
Kovács Ferencé. Nem vitt vég-
be nagy dolgokat: eleven gyerek 
volt, majd szakmát tanult, �ata-
lon munkába állt, családot ala-
pított, majd saját műhelyt ala-
kított ki, ahol ma is dolgozik. 
Egy átlagos élet, ami rendezett 
és jól szervezett – ma már még-
iscsak rendhagyó kicsit. Szóval 
ülünk Kovács Ferivel a padon 
egymás mellett, a főutcára néző 
pavilonban. Feri kóstolót vág az 
áruból az érdeklődő vevőknek, 
ha igényt tartanak rá. Kedélye-
sen beszélget mindenkivel. Úgy 
meséli, neki nem fontos a ba-
rátsághoz, hogy kizárólag nála 
vásároljanak. Az sem zavarja, 
ha egy terméket nála, mást pe-
dig egy másik hentesnél vesz a 
vásárló a piacon. Ízlés és ízle-
lés kérdése a vásárlás – mond-
ja. Beszélgetünk a szülőkről, az 
élet nagy költözéseiről, a napi 
feladatokról. Arról, hogy vajon 
– miután a maguk urai, ahogy 
mondani szokták, és így a meg-
élhetés a családon múlik – jár-
nak-e nyaralni? Kiderül, most 
fedezik fel újra a pihenést, an-
nak értékét. Újra arra gondo-
lok, hogy vannak emberek, 
akik nem járnak be különleges 
utakat az életben, mégis hasz-
nosak, tele akarattal, szorga-
lommal. Lassan zárjuk a „bol-
tot” Ferivel. Hazaindulok. Még 
sokáig érzem a töltelékek illa-
tát.                                    Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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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 óváros központjában, 
az Erzsébet szállodával szemben, 
a Duna és a 6. sz. főút mellett, 395 
m2 telekterülettel, tetőtér-beépí-
téses 128 m2-es, 3 és félszobás, 
teraszos Dunára néző összkom-
fortos 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: 20,5 M Ft

Pakson, a Kornis utcában 488 m2-
es teleken 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 családi 
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

Paks-Cseresznyés központjában 
két építési telek eladó.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon

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

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 
Kérés esetén fotókat és részletes 

információt küldök.
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Mozaik

A télről
Városi olvasmányok
Emlékszem, amikor egyszer egy 
szürke, rekedtes decemberi na-
pon elmentem a könyvtárba ol-
vasni – az olvasóba. Hosszan 
maradtam, sötét volt már, ami-
kor kiléptem az ajtón, és a zajta-
lan, puha főutca fehérre festet-
te még az eget is. Nagy hó esett 
amíg olvastam – a város a tiszta-
szobára emlékeztetett, ahol csak 
ritkán fűtenek be, mégis a leg-
kedvesebb, legszebb helyisége az 
otthonnak. Sétáltam az Újváros 
felé lassan, vigyázva a pillanatot. 
Tizenhárom éves lehettem. Ez 
volt az az időszak, amikor hit-
tanórákon pingpongozni lehe-
tett Sólyom Karcsi bácsival, az 
evangélikus lelkésszel, amikor 
a templomban Mikulás napján 
minden gyerekre papírzacskóba 
csomagolt ajándék várt. Akkori-
ban csendes volt a város, csen-
des volt a házunk is. A Zápor 
utcán szánkóztunk, az iskola 
udvarán csúszkáltunk, és a leg-
hidegebb napokon sem fáztunk, 
legalábbis így emlékszem. A vá-
rakozás más volt, mint mosta-
nában. Izgatott és nyugodt volt 
egyszerre. Biztonságot jelentett 
a világ egyszerűsége. Természe-
tesen ezt csak mostanában fo-
galmaztam meg magamnak. 
Idén is eljött advent ideje, még 
három hét és karácsony hetébe 
érünk. Korán sötétedik. A mun-
kából hazatérve fát dobok a kan-
dallóba, aztán az ablakhoz lépek. 
Szélesre tárom, hogy a szobá-
ba becsapó füstöt kiszellőztes-
sem. Hangfoszlányokat sodor a 
szél: zenélnek valahol. Egy hely-
re gyűjtöm a napokban a posta-
ládába dobott reklámújságokat. 
Egyikbe-másikba belelapozok, 
mielőtt a garázsba viszem őket. 
Fényes lapokon díszes ajánlatok, 
ajándékok. Minden a máról, a 
vásárról, a vásárlásról szól. Eljött 
a legszebb ünnep ideje, mondja 
az egyik. Sütni tanít egy másik. 
Akcióban gazdag karácsony! – 
felel rá a harmadik. Becsukom 

az ablakot. Zenélnek még. Egye-
dül vagyok a házban. A nappa-
liból az adventi koszorú nemrég 
meggyújtott első gyertyájának 
fénye szüremlik át az emeleti fa-
lépcső rácsain. Az első, a keresz-
tény liturgiában a bűnbánat szí-
nével festett gyertya üzenete: a 
Hit. Miközben teszek-veszek a 
házban, kosárban fát hozok az 
udvarról azt latolgatom, van-e 
még hitünk. Nekünk, magya-
roknak. Egy bizonytalan igen-
nel válaszolok a magamnak ti-
tokban feltett kérdésre. Nem 
kell minden érdektelen kérdést 
vita tárgyává tenni sem magam-
ban, sem a családban. Hallga-
tom a tűz ropogását, megete-
tem a macskákat. A gyerekek-
re gondolok. Felnőtt az egyik, 
a felnőttkor határához érke-
zett a másik lányunk. Kemény, 
okos vitapartnerek. Ha együtt 
leszünk, talán megkockáztatom 
a második gyertya üzenetét, a 
Reményt mint nem mindenna-
pi témát felhozni ebéd vagy va-
csorakészítés közben, egy hét 
múlva, amikor már két gyertya 

fog égni vasárnap. A harmadik 
gyertya, az Öröm üzenetét hor-
dozza – két hét múlva. Szűz Má-
ria �út szült, szól az örömhír. 
Ezzel mit kezdenek a nyelvü-
ket mindig jó kondícióban tar-
tó gyermekeim –  elmélkedem. 
A negyedik gyertya – amit há-
rom hét múlva gyújtunk meg – 
üzenete a Szeretet. Talán a leg-
nehezebb fogalom. Mert nem 
kérés, nem üzenet, hanem pa-
rancs. S mi, magyarok – a tatár, 
a török, a német, az orosz óta – 
nem akarjuk a parancsot. De ér-
tenünk, tudnunk kell, hogy ez 
egy másik, máshonnan jövő pa-
rancs. Ezen el kell gondolkod-
nunk: a szeretet parancsolata 
nekünk, értünk szól. 
Adventkor persze nem a törté-
nelem üzen, hanem az azon túli. 
Azt üzeni, hogy csendesedj el. 
Ne örülj idő előtt, hanem várd 
az örömhírt. Ne a saját tükröd-
ben nézd magad, hanem a sze-
gények, az elesettek, a rászorul-
tak zavaros szemén át is. Láss, ne 
csak nézz. Ahogy az Illés együt-
tes mondta: „A világ egy forgal-

mas utca, és valahová el szeret-
nél jutni, de a reklámok fényé-
ben az igazság arcát csak néha 
látni.” Látni kell azt is, hogy a 
várakozás, a türelem és társuk, 
a csend nem adventi fogalmak. 
Várni a tavaszt, az első zöldel-
lést a kertben, az első baráti be-
szélgetést a teraszon, nyáron az 
első valódi pihenőnapot, az esőt, 
ősszel a színesedő levelek hullá-
sát – mind értelmes várakozás. 
A hit, a remény, az öröm, a sze-
retet ott van minden évszakban, 
a hónapokban, a napokban. 
Jutottak eszembe ezek a gondo-
latok december első hetében, 
egy gyerekkori emlék okán. És 
igen, szeretném érezni azt az 
örömöt, tisztaságot, érteni azt a 
csendet, úgy, mint akkor, ami-
kor annak idején kiléptem a 
könyvtárból. Csak magamban 
találhatom meg, tudom. Töb-
bek között itt a kandalló mellett 
a csendben, amikor egyedül va-
gyok. Ebből építem újra a hét-
köznapokat, magamat. Tél van. 
Hóesésre várok.

Tell Edit

„Voltaképpen elég, ha egyetlenegy valaki tudja az emberről az igazságot. Elég ahhoz, hogy az ember élni 
tudjon.”  Szabó Magda

Fotó: Inotai Imre (Várszegi József gyűjteményéből)
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Oláh Józsefet kárpitosként már 
bemutattuk ebben a sorozatban, 
most az üvegezés mesterségről 
mesélt. Szekszárdra járt dolgoz-
ni, amikor megszületett az első 
gyermeke, és mivel családapa-
ként már nehezebb volt a min-
dennapos ingázás, a Paksi Épí-
tőipari KTSZ-nél vállalt mun-
kát kárpitosként. Az 1970-es 
években találkozott Mayer An-
tal üveges mesterrel, akinek gya-
korta segített. Látva, hogy József 
milyen �noman bánik az eszkö-
zökkel, azt javasolta neki, hogy 
váltson. – Abban az időben zö-
mében kétmilliméteres üveg-
gel dolgoztunk, és a mester ész-
revette, hogy nagyon ügyesen 
szegelek és a gyémántvágóval 
is �nomabban vágok, mint sok 
más üveges. 1978. május elsején 
már az üvegesekkel vonultam a 
majálison. A műhely a mosta-
ni posta területén volt. Dolgoz-

tunk a Váci Mihály utcában a 
zöld erkélyes lakásokon, a Rá-
kóczi utcában ötven lakásban, 
és még sok más munkát ketten 
végeztünk el Mayer Tóni bácsi-
val – idézte fel emlékeit Oláh Jó-
zsef. Arról is mesélt, hogy bát-
ran kell dolgozni az üveggel, 
ugyanakkor nagy oda�gyelés-

sel, mert ha nem vigyáz az em-
ber, menthetetlenül eltörik, il-
letve könnyen történhet baleset. 
Hallani és érezni kell, amikor az 
ember vágja az anyagot, mert 
ha kihagy a vágó, akkor félretö-
rik az üveg, azt pedig nem lehet 
helyrehozni. Ha rosszul vágjuk 
az üveget, akár az egyharmada 

is kárba veszhet – hangsúlyozta 
Oláh József, aki azt is elmond-
ta, hogy manapság leginkább ja-
vítási munkára kérik. – A mo-
dern műanyag ablakokkal már 
könnyebb dolgozni. Tartósab-
bak, mivel dupla üvegesek, ezért 
már nincs annyi ablaküvegtörés. 
Sziloplaszttal vagy gittel dolgo-
zom, bár ez utóbbiból már jó-
val kevesebbet használok, mint 
korábban. Praktikus az új tech-
nika, gyorsabb, és jobban tartja 
az üveget. Ugyan a technológia 
változott, de cipekedni ugyan-
annyit kell. Ég és föld a különb-
ség az üveges és a kárpitos szak-
ma között: előbbi rideg és ke-
mény, utóbbi puhább, lágyabb. 
Az anyagokkal is teljesen más-
képpen kell bánni: az üvegnél 
nem lehet tévedni, a kárpitnál 
pedig kicsit lehet utólag is kor-
rigálni – összegzett Oláh József.

Weller P. Hanna

Mozaik

Mesterek: Oláh József üvegező
Fotó: TelePaks

A Szent János utca legutolsó há-
zában laktunk 1954-ig, a Duna 
mosta a kerítésünket – mond-
ja Kiszl Károly, aki családjával a 
6-os számú főút építésekor köl-
tözött a Deák Ferenc utcába, je-
lenleg is ott él. – Ez az első ottho-
nunk, a második pedig a Duna. 
1968 óta foglalkozom hajózás-
sal. Az uszódi téeszen keresz-
tül kerültem a nagyhajózáshoz, 
a sóderkitermelő részleg hajózá-
si üzemeltetője és üzletvezetője 
lettem. 1988-ban megszüntették 
a paksi kompot. 1989 óta pró-
báljuk a családommal formálni, 
otthonosabbá tenni a kikötőt, 

– Nagyon szeretek itt élni. Gyer-
mekkoromban a vietnámi park-
ban volt a bázisunk, illetve az Er-
zsébet szálloda épületében lévő 
klubhelyiség a második ottho-
nunk, sokat játszottunk ott. Jó 
visszaemlékezni, hogy óvárosi 
gyerekként végigélhettem, ho-
gyan épült fel a lakótelep. Soha 
nem költöznék el Paksról. Két 
felnőtt gyermekem van, ők is na-
gyon élvezik Paks adottságait, 
mert élhető és szép város – mond-
ta Berki Attila, aki arról is beszélt, 
hogy 2010-ben indult az önkor-
mányzati választáson. – Úgy érez-
tem, hogy édesapám – aki ugyan-

ahol a kishajókat és a nagyha-
jókat egyaránt tudjuk fogadni, 
és kompozunk. Régebben sze-
mélyhajóink is voltak, de igény 
híján el kellett adnom ezeket – 
idézte fel emlékeit Kiszl Károly, 
akinek idősebbik �a az öröké-
be lépett, ugyanolyan végzett-
séget szerzett, és a vállalkozás-
ban is egyforma jogosultságaik 
vannak. – A lányom külföldön 
él, de hazakacsintgat, a kiseb-
bik �am pedig az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen dolgozik, 
de ugyanúgy részese a vállalko-
zásnak, a papírmunkát jobbára 
ő intézi. Nagyon szeretem a vá-
rost, a Dunát, 1972 óta az összes 
Duna-parti rendezvényen részt 
vettem, a régi víziszínpad alá én 
adtam a járművet. Felkértek a 
Paksi Duna-partért Közalapít-
vány elnökének, mi rendeztük 
az augusztus 20-i programo-
kat a Dunánál – volt vízi síelte-
tés, csónakbemutató, este pedig 
lampionos felvonulás és tűzijá-
ték – mesélte Kiszl Károly. 

csak volt képviselő – adott annyi 
tapasztalatot, hogy megpróbáljak 
tenni a romák életszínvonalának 
emelkedéséért, segítsem felzár-
kóztatásukat. Négyen alakítottuk 
meg a kisebbségi önkormányza-
tot, aminek elnökéül választot-
tak. Sok szép sikert tudhatunk 
magunkénak. A roma tanodá-
ban huszonkét gyerekkel foglal-
koztunk, tanulmányi kirándulá-
sokat, felzárkóztató programo-
kat szerveztünk, ösztöndíjakat 
adtunk, saját újságunk volt. Nem 
érzek ellentétet a magyarok és a 
romák között, én sokat kaptam a 
többségi társadalomtól, a telepü-
lési önkormányzattól – összeg-
zett Berki Attila. Azt is elmondta, 
hogy épületbontással foglalko-
zik, még Budapesten is dolgoz-
nak, és ennek a munkának van 
hagyománya a családjában. Ki-
emelte, jólesik a paksiaktól, ami-
kor egymásnak, másoknak ajánl-
ják, hogy jó fát, bútordarabot 
nála lehet kapni. 

Sólya Emma

Paks az én városom

Fotók: TelePaks
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Új tárggyal, egy matrjoska babával gazda-
godott az Atomenergetikai Múzeum nem-
zetközi kapcsolatait bemutató vitrine. Az 
idősebb generáció bizonyára emlékszik a 
fából készült, pirospozsgás, mosolygós ba-
bákra, amelyeket a végtelenségig rakosgat-
tunk egymásba. A matrjoska baba ma már 
az orosz iparművészet legismertebb képvi-
selőjeként emlegetett gyermekjáték.
Az ikonikussá vált gömbölyded fababá-
kat az oroszok eredetileg gyermekjátéknak 
szánták. Az első, orosz formavilágot idé-
ző matrjoska mintája egy Honsú szigetéről 
(Japán) származó Fukurokudzsut ábrázoló, 
öt részből álló baba volt.
Az egymásba bújtatható, egyre növekvő 
babákat jellemzően pipacs, tulipán, rózsa 
és harangvirág díszíti. Az eredeti babák fe-
kete szeműek, pirospozsgásak, mosolygós 
arccal, és öt darabból állnak, de jegyeztek 

már hetvenkét darabosat is. A világ legna-
gyobb matrjoska babája kilencven centi-
méter magas, és hetvenöt kisebb babát tar-
talmaz. 
A képen látható matrjoska baba a nagyobb 
méretű, öt darabból állók közé sorolható. 

Magassága tizenhét centiméter, az átmé-
rője pedig kilenc centiméter. A legnagyobb 
babán a szokásos népművészeti, gra�kai 
elemeken kívül a tervezett, 1200 MW-os 
blokkok képe is látható. Az egymásba il-
leszthető darabokon – hasonlóan a külső 
elemhez – az atomerőmű főberendezéseit 
mutatják be: a reaktort és annak rendszer-
elemeit körülvevő építményt, a reaktortar-
tályt, az üzemanyag-kazettát és -pasztil-
lát. A matrjoska babát a 2018. november 
13-tól 16-ig tartó WANO Kommunikációs 
Workshop alkalmából kapta az atomerőmű 
Vaszilij Korelszkijtól, az Akkuyu Nuclear 
Joint Stock Company vezérigazgatójá-
nak szóvivőjétől. A társaság egy projekt-
cég, amely a Törökországban épülő orosz 
VVER-1200 reaktorokkal működő négy 
blokkos atomerőmű építésére jött létre. 

Ru� Ferenc

Mozaik

Tárgy/
történet

A matrjoskát hagyományosan citrusfából, nyírfából, nyár-
fából vagy ébenfából készítik, a fákat kora tavasszal vágják 
ki. A farönköket megtisztítják a kéregtől, majd két évig sza-
bad levegőn hagyják. Általában a legkisebb, nem szétszedhe-
tő baba elkészítésével kezdik a munkát. Az elkészült babákat 
megtisztítják, enyvvel kezelik, majd megtervezik a mintát és 
felfestik, végül pedig lakkal vonják be a felületüket.
(forrás: wikipédia)

Fotók: Juhász Luca
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Mozaik

Minőségi tartós élet

Sokszoros véradókat köszöntöttek

– A Magyar Vöröskereszt 1939 
óta vesz részt térítésmentes vér-
adásszervezésben, 1993-tól az 
Országos Vérellátó Szolgálattal 
együttműködve végzi ezt a fel-
adatát. 1954. november 27-én 

adományoztak először kitünte-
téseket sokszoros véradóknak, 
ezért lett ez a nap a véradók nap-
ja – mondta dr. Kis Mária, a Ma-
gyar Vöröskereszt  Tolna megyei 
szervezetének alelnöke köszön-

tőjében a véradók napja alkal-
mából Pakson tartott városi ün-
nepségen, ahova ebben az esz-
tendőben is az Erzsébet Nagy 
Szállodába invitálták azokat a 
véradókat, akik harmincszor 

vagy annál többször adtak már 
vért, és kerek véradásszámot ér-
tek el. Ebben az évben ötven-
hét meghívott volt. Aradi János, 
az ünnepséget támogató MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. humán 
igazgatója köszöntőjében ki-
emelte, őszinte tiszteletet érde-
mel, hogy a véradók a testük egy 
részét áldozzák mások egész-
sége érdekében, és az a szerve-
ző munka is, amit a Vöröske-
reszt végez. Gulyás Katalin, a 
Tolna megyei szervezet elnö-
ke arra buzdította a véradókat, 
hogy továbbra is maradjanak 
ezen az úton, és hogy biztas-
sák véradásra rokonaikat, kol-
légáikat, ismerőseiket, mert mi-
nél több véradóra van szükség 
a vérellátáshoz. Az ünnepségen 
Büttl Vincénének Pro Vita-díjat 
adtak át. A kitüntetett 1978-ban 
nyújtotta először a karját, azóta 
is rendszeres véradó, munkatár-
sait is folyamatosan agitálja vér-
adásra, többen követték is a pél-
dáját.                            Kohl Gyöngyi

Bizonyára sokak házi patikájában 
megtalálható a kamilla, amely il-
lóolajokat, kumarint, nyálka-
anyagokat és �avonoidokat tar-
talmaz. Ezért nyugtató, gyulla-
dáscsökkentő és baktériumölő 
hatása is van, így széles kör-
ben használható. Jellemzően 
gyógyteaként alkalmazzák ezt 
az ezerarcú gyógynövényt, ám 
pakolásként is lehet. Töltsenek 
meg egy vászonzacskót kamil-
lavirággal, majd csomózzák be 
a végét. Tegyenek egy edénybe 
pici vizet, rakjanak rá szűrőrá-
csot, majd fedjék le, és forralják 
fel. Ekkor tegyék bele a kamil-
lával teli vászonzacskót. Figyel-
jenek arra, hogy ne érintkez-
zen a vízzel, ha így lenne, akkor 
öntsenek ki a vízből. Fedjék le, 
majd így melegítsék át a gyógy-
növényt, amihez pár percre van 
szükség. Felhasználás előtt el-
lenőrizzék a hőfokot úgy, hogy 

alkalmazzák a kamillát, �gyel-
jenek arra, hogy ha a fogyasz-
tása meghaladja a hat hetet, 
bélirritációt okoz, ezért egy-
két hét szünetet kell tartani. 
Sokan kisbabájuknak is adnak 
kamillateát hasfájásra. Ha nem 
gyulladás miatt fáj a pici hasa, 
hanem azért, mert folyamato-
san szokik hozzá a külső kör-
nyezethez a bélrendszere, ak-
kor a kamillától még inkább 
fájni fog neki, mivel a kamil-
lának hasfogó hatása is van. 
Viszont a római kamilla illó-
olajként segíthet a hasfájáson, 
vagy a fogzás idején. Ha fog-
záskor nagyon megy a baba 
hasa, akkor enyhe kamillateát 
lehet adni neki, ehhez egy de-
ciliter vízhez egy teáskanálnyi 
kamillavirágzatot forrázzanak 
le, hagyják állni kettő-öt per-
cet, majd szűrjék le.

Nagyné Szalai Melinda

az alkarjuk alsó részéhez érin-
tik a zsákocskát. Ha túl meleg, 
akkor várjanak, amíg egy ki-
csit lehűl. Ha fülfájás kezelésé-
hez kell, tegyenek egy pamut-
anyagot a fülre, majd a zsákocs-
kát, arra pedig még egy réteg 
pamutanyagot, illetve rögzítő-
ként rátehetnek egy fülvédőt 

is. Fogfájás esetén tegyék az ar-
cukon a megfelelő helyre a pa-
kolást, és hagyják rajta, amíg ki 
nem hűl, naponta egyszer hasz-
nálják. Használat után szárít-
sák meg a kamillavirágzatot az 
újabb felhasználásig. Ha elmúlt 
a gyulladás, dobják ki a kamil-
lát a komposztba. Ha belsőleg 

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Hétköznapi hit: adventi gondolatok

Értékelték az idei Gastroblues fesztivált

Lenkey István, a Paksi Reformá-
tus Egyházközség lelkésze: Kará-
csonykor Jézus Krisztus első el-
jövetelére emlékezünk, amikor 
megjelent a Földön mint Isten 
testté lett szeretete. Azzal az ígé-
rettel ment fel a Mennybe, hogy 
lelkével velünk van mindenkor 
és egyszer vissza fog jönni. Ez ne-
künk keresztényeknek hatalmas, 
szinte elképzelhetetlen örömet je-
lent. Ennek az ígéretnek a betelje-
sedését várjuk és ünnepeljük. 

Vasadi Teodor, a Paksi Baptis-
ta Gyülekezet lelkipásztora: Ke-
vés olyan alkalom van az évben, 
amikor heteken át készülünk va-
lamire. Az Úr Jézus születésé-
nek ünnepe ilyen kivételes alka-
lom. A várakozás egyaránt ma-
gában foglalja az elcsendesedést, 
a böjtöt, a bűnbánatot, valamint 
az ünnepet. Talán nincs még egy 
ilyen alkalom, amelyre ennyit ké-
szülünk, és ilyen sok programot 
szervezünk.

Nepp Éva, a Paksi Evangélikus 
Egyházközség lelkésze: A ke-
resztény vallás egyik legfonto-
sabb jellemzője, hogy minden 
ünnep előtt bűnbánati időszak 
van, amikor elcsendesedünk. 
Enélkül nem tudjuk sem érté-
kelni, sem átérezni igazán az 
ünnep lényegét. Ebben az idő-
szakban azt várjuk, hogy Jézus 
megszülessen bennünk, de eh-
hez szükséges, hogy előbb meg 
is haljon bennünk valami. 

D. Nagy Tamás, a Paksi Pünkös-
di Gyülekezet lelkipásztora: Az 
advent eredetileg arról szól, hogy 
előkészítjük a lelkünket a Krisz-
tus-várásra, az Istennel való ta-
lálkozásra. A nagy bevásárlóköz-
pontokban már novemberben 
karácsonyi hangulat van, mire el-
jön az ünnep, megunjuk a deko-
rációt, a karácsonyi fényeket és 
zenéket. Bosszant az adventi idő-
szakot jellemző verseny, az öröm-
teli várakozás elvész.             -wph-

A 26. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál ösz-
szefoglalójára, lemezbemutatójára idén is 
december elején került sor. Hagyományosan 
az egykori Újhullámban megtartott sajtótájé-
koztatón értékelték a támogatók – az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt., Paks Város Önkor-
mányzata –, az együttműködő partnerek, a 
testvérvárosok képviselői, a borászok, mellet-
tük Kovács János mesterszakács a nyári ese-

ményeket, klub- és nagykoncerteket, és a csa-
ládi napként emlegetett vasárnapi főzőver-
senyt, a szabadtéri fellépőket. Az elismerések 
nem csupán a szervezőknek, Gárdai György-
nek és Ádámnak szóltak, hanem a paksi be-
fogadó közönségnek is, a remekbeszabott 
ételeknek, a támogatóknak. A viski reformá-
tus lelkész, Jenei Károly ezen az alkalmon is 
hálásan köszönte meg a rendezvény során 

összegyűjtött támogatást a kárpátaljai gyere-
kek nevében. Visk mellett Galánta és Kézdi-
vásárhely képviselői is jelen voltak, valamint 
egy székelyudvarhelyi szerkesztő, újságíró, 
Balázs Árpád, aki így köszöntötte a vendé-
geket: „Eljöttem otthonról, elsősorban azért, 
mert találkozni akartam veletek, másodsor-
ban azért, mert itt is otthon érzem magam. 
Az én hazám mindig Magyarország, az én fő-
városom mindig Budapest marad. Paks pe-
dig a szeretett városom. 2005-ben találkoz-
tam először Gárdai Gyurival, a székelyföldi 
nagy árvizet követően, nem jött üres kézzel. 
A mi barátságunk akkor kezdődött, és az-
óta is tart. Sok jó embert ismertem meg ál-
tala, mert sok jó ember jár ide. Csak a jók 
jönnek ide, akik szeretik a jó zenét, a jó bo-
rokat, az ételeket, és tudják, hogy mit jelent 
barátnak, testvérnek lenni. Függetlenül attól, 
hogy sváb vagy magyar vér folyik az ereink-
ben. Ha összekapaszkodunk egy jó ügy érde-
kében, akkor erősek tudunk lenni. Így gon-
dolta Gyuri is, amikor éveken keresztül per-
selyezett a kárpátaljai magyar óvoda javára. 
A Gastroblues számomra egy életérzés. Egy 
összetartó nagycsalád, sok jó emberrel. Nagy 
testvértalálkozó, ahol úgy köszönünk egy-
másnak, amikor találkozunk, hogy ezer éve 
nem láttalak. Áldott, szép karácsonyt kívá-
nok mindenkinek.”                                    Tell Edit

Fotók: Szaffenauer Ferenc/archív

Fotó: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2018. december 7. n 15



ADÓFAJTA
PEST
MEGYEI
HELYSÉG

PRIMŐR
ZÖLDSÉG

TÁG

--- SZILVIA
SZÍNÉSZNŐ

50
SZÁZALÉKA
GÖRÖG
BETŰ

BECSMÉREL CSOKI
FAJTA

BÍRÓSÁGI
OKMÁNY ÉN, TE, ... ÉGTÁJ NAPSZAK

KÖRZET
ANGOLUL

LÉTE

ELKAPKOD

... CROCE

SZEGVÉG!

VÉKONY
LEMEZ

TALÁLÉ-
KONY

SZÍNÉSZNŐ
(JUDIT)
IGEN

OLASZUL

FÉRFI
BECENÉV

CSÜNG

SECUNDUM

CSILLÁR
JELZŐJE

JOULE

ERDEI
ISTEN

HÍM JUH

NEMES-
GÁZ

FRANCIA
FOLYÓ

ANGOL

HÉZAG

TÜNDÉR ...

CSEMPÉ-
SZIK

AMERIKAI
ÍRÓ, EUGENE

RANG-
JELZŐ SZÓ

ARRAFELE!

MORZE-
HANG

TAGADÓ-
SZÓ

MÁTRIX
ALAK

ERŐ RÉGI
EGYSÉGE
MÓRA F.
VERSE

FÉRFINÉV

TAROLÓ

OLASZ
CSILLAGÁSZ
VOLT G. B.
LÓTANYA

ARGON
VEGYJELE

ÓKORI PÉNZ

DEATH ON
TWO ...

QUEEN DAL
SIEMENS

KOPASZ

MÉG
LEJJEBB

BALÁZS ...
SZÍNÉSZ V.

COK-...

ÍGY
LATINUL

FESTŐ V.
(ISTVÁN)
ÉTEL-
ÍZESÍTŐ

BECÉZETT
NŐI NÉV

RÓMAI 1000
SZINTÉN

OLASZ TÓ

ERDÉLYI
FOLYÓ

KEVERT
SZÍN

AMPER

UNCLE ...

KANNÁBAN
VAN!

ÁLLÓVÍZ

ÁGYVÉG!

M

T

1

2

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

☺

AMPE

T

Mi a Paksi Gyógyászati Központ Gyógyfürdő ka-
rácsonyi ajándék ötlete? 
A megfejtéseket december 14-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: Csinyi Józsefné. 
Gratulálunk!

Megfejtésével  két belépőt 
nyerhet a gyógyfürdőbe.

Fotó: Babai István/archív
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Helyzetkép a paksi 
kézilabda egyesületről

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

Létszámproblémák miatt nem 
indított csapatot a felnőtt fér-
� és az i�úsági bajnokságban a 
2018/2019-es szezonban a Pak-
si Kézilabda Sportegyesület 
(PKSE). A klub serdülő és U15 
korosztálya, valamint a felnőtt 
női egylet saját sorozatában re-
mekül teljesít. – A felnőtt gár-
dát már tavaly is csak az i�úsá-
gi csapat tartotta életben, mert 
vagy teljes egészében, vagy mi-
nimum 80 százalékban ők al-
kották azt az együttest is. Az 
i�k közül azonban idén min-
denki leérettségizett, és már 
felsőfokú intézményben ta-
nulnak. Mindössze három �a-
tal maradt volna nálunk, őket 
azonban elengedtük Dunaföld-
várra játszani, így a paksi fel-
nőtt és az eggyel alacsonyabb 
korosztály is megszűnt – mond-
ta Oldal Ottó, a PKSE szakosz-
tályvezetője. A serdülőknél je-
lenleg negyvenen kézilabdáz-
nak, itt két együttes játszik 
országos versenyrendszerben, 
az egyik a harmadosztály dél-
nyugati csoportjában, illet-
ve az U15 az országos gyerek-
bajnokság nyugati csoportjá-
ban. – A felnőtt női csapatunk 
is létszámproblémákkal küzd, 
de nem ez az egyetlen nehéz-
ség, terem- és �nanciális gond-
jaink is vannak, ezért nincs 
utánpótlás. Sérülések, szülési 

szabadság és eligazolások mi-
att megtizedelődött az együt-
tes, de a Tolna megyei női baj-
nokságban játszanak. Ez a so-
rozat is karcsúsodott az utóbbi 
években, jelenleg hat csapat al-
kotja. Reméljük, sikerül velük 
végigküzdeni a szezont – tette 
hozzá a szakvezető. Az anyagi-
akkal kapcsolatban Oldal Ottó 
elmondta, hogy szinte egyedü-
liként az önkormányzat támo-
gatja a klubot, keresik a meg-
oldást arra, hogy a két nagy 
paksi klub közül valamelyik-
be betagozódjanak. Erre a le-
hetőségre a Paksi Sportegye-
sületnél van nagyobb esély, 
de egyelőre csak a tárgyaláso-
kig jutottak. – A betagozódás 
legkorábban a jövő szezonban 
történhetne meg, a most zaj-
ló idényt be kell fejeznünk. A 
PKSE működését csak ideig-
lenesen szüneteltetnénk, illet-
ve a női csapatot ebben a for-
mában meghagynánk, és a fér� 
utánpótlást vinnénk át a PSE-
hez. Ez az út lenne számunkra 
járható. Mint azt a serdülőink 
létszáma mutatja, a kézilabda a 
�atalok körében nagyon nép-
szerű Pakson – összegzett Ol-
dal Ottó. A serdülő és az U15 
korosztályok harmadik helyen 
állnak sorozatukban, a nők ne-
gyedikek.             

Faller Gábor

Viszonylagos „csend” után újra 
hallattak magukról az ASE dzsú-
dósai: a 2020-as olimpiai kvali�-
káció szempontjából fontos ver-
senyeken szereztek értékes pon-
tokat. Pupp Réka Győrben az 
U23-as Eb-n ezüst-, Hágában 
a GP-n bronzérmet szerzett, 
míg a taskenti GP-n ötödik lett. 
Cirjenics Miklós hosszú kény-
szerpihenő után Hágában ötö-
dik helyezéssel tért vissza. 
– Mennyit kellett kihagynod a 
térdsérülés miatt? Meddig tar-
tott, hogy utolérd magad?
Pupp Réka: – Küzdelemnél be 
volt kötve a térdem, nagyjából 
mindent csináltam csak kisebb 
terheléssel. Gyógytornára jár-
tam, hogy gyorsabban helyre-
jöjjön, de így nem maradt ki sok 
minden.
– Eb ezüst, GP bronz és ötödik 
hely, szépen gyarapodott a kva-
li�kációs pontjaid száma. Hogy 
állsz most a rangsorban?
Pupp Réka: – A világranglistán 
már jónéhány verseny óta 14. 
vagyok, a kvali�kációs ranglis-
tán jelenleg 15., de itt azért még 
jobban változnak a pozíciók.
– Erős ellenfelek ellen győztél, 
vagy vívtál szoros meccset ezen 
a három versenyen. Melyik volt a 
legnehezebb?
Pupp Réka: – Nem emelném ki 
egyiket sem, mindegyikben volt 
valami nehéz. Minden meccs 
más, és ezen a szinten már 
majdnem az összes nehéz.
– Közeleg az év vége. Milyen fel-
adatok várnak még rád?
Pupp Réka: – Idén már csak 
a Mesterek Tornája van hátra. 
Igyekszem, hogy jól zárjam az 
évet.

– Elhúzódó csuklósérülés hátrálta-
tott január óta. Milyen terápiával 
gyógyítottak? Teljesen rendbejöttél?
Cirjenics Miklós: – Részlegesen 
elszakadt az egyik szalag, amit az 
artroszkópia mutatott ki. A vi-
lágbajnokságot kihagytam, és 
gyógytornára jártam, valamint 
�zikoterápiás kezelésekre. Lo-
kális szteroid injekciókkal sike-
rült megszüntetni az év eleje óta 
húzódó gyulladást. A rehabilitá-
ció végén járok, úgy néz ki, hogy 
bírja az edzésterhelést.
– Jól sikerült a visszatérés, Hágá-
ban a GP-n ötödik lettél. Meny-
nyit jelent ez pontban, és a kvali-
�kációs listán?
Cirjenics Miklós: – Az előzetes 
nevezőlista alapján és a kény-
szerpihenő után a versenyt 
megelőzően aláírtam volna egy 
pontszerző helyet, de a verse-
nyen már többre tartottam ma-
gam. Lehetett volna jobb, de 
rosszabb is. Biztató kezdésnek 
könyvelem el, jó volt újra vé-
gigversenyezni a napot. A pont-
gyűjtés elején járok, de szépen 
fognak gyűlni az elkövetkező 
versenyeken.
– Milyen versenyek várnak még 
rád az idén? Fokozatosan kapod 
majd a terhelést?
Cirjenics Miklós: – Idén még 
egy versenyen indulok, decem-
ber közepén Kínában a Mes-
terek Tornáján, ahova minden 
súlycsoportban a világranglis-
ta első 16 helyezettje kap meg-
hívást. Ez a verseny újabb lehe-
tőség lesz a pontok gyűjtésére, 
mivel nagy szorzóval bír. Fo-
kozatos a terhelés, többek kö-
zött ezért indulok idén már csak 
ezen a versenyen.                   -joko-

Szépen gyűlnek a 
kvalifikációs pontok
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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)

Felhúzóversenyt 
rendeztek Pakson
Második alkalommal rendezett 
országos felhúzóversenyt a Pak-
si Powerli�ing Club, az esemény 
az ESZI sportcsarnokában zaj-
lott. – Ez egy szabadidős tehet-
ségkutató verseny különböző ka-
tegóriákkal, olyan is van köztük, 
amit csak paksiaknak hirdet-
tünk meg, ez nagyon népszerű – 
mondta Tumpek Róbert főszer-
vező, a rendező klub vezetője. A 
megmérettetés emellett  nyílt te-
hetségkutató kategóriákban i�ú-
sági, junior, open, masters és női 
szekciókban is zajlott, melyekben 
külön súlycsoportok szerint mu-
tathatták meg tudásukat az indu-
lók. A verseny a paksiakkal kez-
dődött, akik kivétel nélkül kivá-
lóan teljesítettek, Balogh János, 
Szakter Adrián és Menyhei Dá-
vid kategóriája első helyén zárt, 

míg Menyhei Márk ezüst-, Lakics 
Martin bronzérmes lett. A továb-
bi kategóriákban is volt paksi ér-
dekeltség, Adorján Ádám súly-
csoportjában első helyen végzett, 
Baranyai Meliton ötödik lett, Jádi 
Gábor pedig bronzéremmel gaz-
dagodott. – Azt, amiért jöttem, 
teljesítettem, kétszáz felett húz-
tam, egészen pontosan kétszáz-
öt kilogrammot. Ennek nagyon 
örülök, de nem állok meg, leg-
közelebb nagyobb súlyt szeret-
nék megoldani – fogalmazott 
Jádi Gábor. A nap végén az elit 
kategória képviselői következtek, 
azaz az ország legjobb erőeme-
lői versengtek egymással. A kivá-
ló hangulatú és remekül szerve-
zett egész napos megméretteté-
sen közel százan indultak.

Faller G.

December 15-től lehet korcsolyázni ismét a paksi műjégpályán. Az 
Atomerőmű SE sportcsarnoka mellett lévő, mintegy kétezer négyzet-
méteres műjégpálya felkészítése már megkezdődött az új szezonra. 
A tervek szerint februárban zár majd, de ha az időjárás kedvező lesz, 
akár még márciusban is látogatható lesz a létesítmény, amely hétköz-
nap 14 és 22, hétvégén 9 és 22 óra között tart majd nyitva, december 
24-én és 31-én 9 és 13 óra között várják a lakosságot, január 1-én pe-
dig 14-től 22 óráig. A nyitvatartáshoz hasonlóan a belépők árát te-
kintve sincsen változás az előző évhez képest: hétköznap 500, hétvé-
gén pedig 600 forintba kerül a jegy. 

Fotó: Szaffenauer Ferenc

18 n Paksi Hírnök, 2018. december 7.



Sport

Schmidt Béla lett az új vezetőedző
Nyolc mérkőzés után lemon-
dott az ASE NBI/A-s fér� kosár-
labdacsapatának vezetőedzője, 
Szrecsko Szekulovics, utódja ko-
rábbi segítője, Schmidt Béla lett. 
Az új tréner 2005 óta van a csa-
pat mellett másodedzőként, de 
hosszabb-rövidebb időre már 
volt a kezében a karmesteri pál-
ca. Jelenlegi megbízatásának 
ideje nincs meghatározva.  
– Számítottál a felkérésre?
– Nem számítottam rá, meglepett. 
Kértem egy kis időt, hogy átgon-
doljam, végül azért vállaltam el, 
mert Tóth János azt mondta, nem 
szeretné máshogy megoldani a 
helyzetet, csak velem, és ez szim-
patikus volt. Lehet hosszabb távra 
tervezni. A másodedzői posztot 
is házon belül akartuk megolda-
ni, erre Jan Pavlik volt az egyet-
len alternatíva. Van egy-két dolog, 
amiben gyakorlatot kell szerez-
nie, ilyen az ellenfelek feltérképe-
zése, a videózások, de van idő be-
lejönni neki is, nekem is, jókor jött 
a válogatott szünet.
– Rengeteg pontot kap a csapat. Mi 
a meglátásod a védekezésről?

– Nagyon rapszodikus, jellem-
ző, hogy nagyobb előny birtoká-
ban könnyen kiengednek a játé-
kosok. Nem tudtuk tartóssá ten-
ni a biztos vezetéseket, többször 
pengeélen táncoltunk. Az utolsó 
mérkőzésünkön is látszott, hogy 
a támadójátékunk sem teljesen jó, 
a zónára nem voltunk felkészül-
ve, és hamar elfogyott a 17 pont 
előny, kezdhettük elölről az épít-
kezést. 
– Úgy tűnik, kellene egy vezér, aki 

segítene ezeket a hiányosságokat 
orvosolni. Felvállalná ezt valaki?
– Nincs igazi szellemi vezér a csa-
patban, pedig akár többen is le-
hetnének. Tudom, hogy kiktől le-
het – és nem lehet – elvárni, hogy 
a kritikus szituációkban szedje 
össze a csapatot, és döntsön, pél-
dául büntetődobások előtt beszél-
jék meg a feladatokat. Az edző 
nem mindig tud beszólni, bele-
nyúlni, néha önjárónak kellene 
lenni.

– Lehet tudni, hogy érkezik-e ötö-
dik külföldi játékos, és ha igen, mi-
kor?
– Hamarosan, már erősen leszű-
kítettük a jelöltek körét. Ame-
rikai játékost szeretnék négyes 
posztra, aki kreatív, és a hárma-
son is otthonosan érzi magát. 
Eilingsfeld atletikus, de a másik 
két magasemberünk nem ugró-
gép, ezért legyen jó a lepattanó 
szedésben is, szóval egy sokolda-
lú játékost keresünk.
– Mi a véleményed a csapat jelen-
legi helyezéséről?
– A csapat kvalitásai alapján nem 
a kilencedik helyen kellene áll-
nunk, hanem a felsőházban, 
vagy ahhoz közel kellene len-
nünk. Még nincs tragédia. Kilenc 
meccs elment, és egy rossz szé-
riából nem könnyű kilábalni, de 
azon vagyunk, hogy ráncba szed-
jük a csapatot, és elinduljunk fel-
felé. A mezőny nagyon kiegyen-
súlyozott, négy meccsünk – ket-
tő idegenben, kettő itthon – van, 
hogy a nyolc közé kerüljünk, és 
részt vehessünk a Magyar Kupa 
küzdelmeiben.                          -joko-

Tizenhat forduló után két győ-
zelemmel, négy döntetlennel 
és tíz vereséggel, 11-28-as gól-
különbséggel a tizenhatodik, 
azaz az utolsó helyen telel a 
Paksi FC NB 3 Közép csoport-
jában szereplő labdarúgócsa-
pata a 2018/2019-es szezon-
ban. A tizennegyedik helyezett 
Makótól öt pont hátránya van 
a PFC II.-nek, a különbség te-
hát nem ledolgozhatatlan, de 
ez a szereplés semmiképpen 
sem ideális. – Nem erre készül-
tünk, de így alakult, ezt szépí-
teni nem lehet. Van három hó-
napunk arra, hogy a hibákat ki-
javítsuk, és a minimális célt, a 
bennmaradást elérjük – ösz-
szegzett Tököli Attila, a csapat 
vezetőedzője, majd az okokra 
is kitért. – A tavalyi gárdából a 
felkészülés kezdetére három já-

tékos maradt, hozzájuk felhoz-
tunk �atalokat az U17-es kor-
osztályból. Arra számítottunk, 
hogy az első csapatnál szerep-
lő �atalok, és azok, akik keve-
sebb játéklehetőséget kapnak 
az NB I.-ben, nálunk futballoz-
nak majd. A bajnokság közben 
elment pár játékos, és a sérü-
lések sem könnyítették a hely-
zetet, emiatt igazolnunk kel-
lett, ezek között több vészmeg-
oldás volt. Visszagondolva a 
mérkőzésekre, talán kettő volt 
olyan, amelyeken sanszunk 
sem volt. Ebből a Szentlőrinc 
ellenit megnyertük. A töb-
bi úgy zajlott, hogy próbáltuk 
felőrölni az ellenfelet, de sú-
lyos egyéni hibákból gólt, gólo-
kat kaptunk. Több játékost ko-
rán dobtunk mélyvízbe, a látot-
tak alapján azonban úgy néz ki, 

sok volt nekik a felnőtt bajnok-
ság – összegzett az edző, hozzá-
téve, hogy nem csak a �atal já-
tékosok miatt állnak az utolsó 
helyen, viszont a lehetőségek-
hez képest erősíteni kell a csa-
patot. A gárda őszi teljesítmé-
nyét Haraszti Zsolt, a Paksi FC 
ügyvezetője is értékelte: Az el-
múlt években egyetlen játékost 
sem tudtunk feladni az NB I.-
be, korábban pedig pont az NB 
3-as csapatból táplálkoztunk. 
Az elmúlt években rendre biz-
tonságosan bent maradtunk az 
NB 3-ban, de tehetséges �ata-
lokat nem tudtunk az első gár-
dához irányítani. Ez a szereplés 
nagy haszonnal nem jár, az NB 
I.-es együttesből visszajátszók 
pedig kedvetlenül futballoz-
tak az alacsonyabb osztályban. 
Ebben a szezonban szerettünk 

volna tehetséges �atalokat be-
építeni az NB 3-ba. 2001-es já-
tékosok is bontogatják a szár-
nyaikat, viszont ezeknek a fut-
ballistáknak még ingadozó a 
teljesítményük, ezért sok egyé-
ni hibát vétettek. Nem gondol-
tam volna a szezon előtt, hogy 
tizenhat forduló után az utol-
só helyen állunk majd, de sze-
rintem ez a fajta koncepció még 
mindig tartalmasabb, mint az 
előző évek. Továbbra sem azzal 
kalkulálunk, hogy kiesik a gárda 
az NB 3-ból, ezeknek a �atalok-
nak játszaniuk kell, de tavasszal 
mindenképpen olyan csapatunk 
lesz, amely bennmarad ebben az 
osztályban. A Paksi FC II. már-
cius 3-án folytatja a szezont, 
akkor a Szentlőrinc látogat a 
Fehérvári útra.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula

A bennmaradás a minimális cél
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