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– A mai ünnep vágya 1989-ben fogalma-
zódott meg. Harminc éve, a rendszerváltás 
hajnalán valósult meg a gondolat, hogy em-
léknappal is hozzuk évről évre a jelenbe az 
elmúlt ezer év magyar kultúráját – mond-
ta Bana János alpolgármester beszédében a 
magyar kultúra napja alkalmából tartott vá-
rosi ünnepségen a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban. Ahogy fogalmazott, az ilyen 
sorsfordító időszakokban megjelennek, és 
felemelik szavukat a nemzet értékeit féltő 
emberek. A mai ünnep három évtizede fel-
kiáltójel, hogy őrizzük a Kárpát-medencei 
összmagyarság kulturális értékeit. Mindazt 
a kincset, amit az irodalom, a nyelv, a képző-
művészet vagy éppen a zene területén meg-
teremtettek őseink. Különösen nagy szük-
ség van erre egy rohamléptekben digitali-
zálódó és multikulturálissá váló Európában. 
Muszáj példát vennünk értékőrző őseink-
ről és a határainkon túl élő magyarokról is, 
akik a legnehezebb időkben és elnyomás-
ban is kiálltak a magyar kultúra mellett. Ki-
emelte, ezért is örömteli, hogy Pakson külö-

nösen gazdag a kulturális élet és igen színes 
a kulturális nevelés: az óvodákban és isko-
lákban folyamatos a magyar kultúra kincsei-
nek megismertetése, élményszerű őrzése; 
városunkban kimagasló színvonalat képvi-
sel a zene- és táncoktatás, a képzőművésze-
ti lehetőségek széles tárháza; nagyon fon-
tos hivatást végez a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ, vagy éppen a városi könyvtár. 
– Szeretném megköszönni mindenkinek a 
munkáját, aki szolgálatával, elköteleződé-
sével azért fáradozik mindennap, itt Pak-
son, hogy a magyar kultúra éljen, erősödjön 
és fennmaradjon gyermekeink és unokáink 
számára is – húzta alá Bana János, aki Sebő 
Ferenc Kossuth-díjas népzenekutató gon-
dolataival zárta beszédét, miszerint: „A ha-
gyományt nem ápolni kell, hisz nem beteg. 
Nem őrizni kell, mert nem rab. Hagyomá-
nyaink és velük együtt kultúránk csak ak-
kor maradhatnak meg, ha megéljük őket!” 
Az ünnepi beszédet követően Berecz And-
rás Kossuth-díjas énekes, mesemondó Sin-
ka ének című estje következett.               -kgy-

Minősített Közművelődési Intézmény lett a 
Csengey Dénes Kulturális Központ. A dí-
jat Tell Edit igazgató vette át Budapesten, 
a Hagyományok Házában, a magyar kul-
túra napján. A három évig viselhető cím 
azoknak a közművelődési intézményeknek 
adományozható, amelyek a közművelődés 
minőségfejlesztésének alkalmazásával ki-
emelkedő teljesítményt nyújtanak.
– Ez a díj a szakma elismerése. Biztosítékot 
ad arra, hogy ugyanezzel a lendülettel és 
ebben a minőségben dolgozzunk tovább, 
hiszen tudjuk, hogy nem egy személynek 
szól, hanem az egész munkaszervezetnek, 
és a tulajdonos önkormányzatnak, amely 
bizalmat szavazott nekünk az elmúlt évek-
ben – fogalmazott Tell Edit. Az igazgató 
hozzátette, hogy négy szakfeladattal pá-
lyáztak: a rendezvényekkel, ezen belül a 
Szent István-napi városi nagyrendezvény-
nyel, a táborokkal, ezen belül a határon túli 
magyar középiskolások táborával, az isme-
retterjesztő előadásokkal, valamint a kiál-
lításokkal. 
Szabó Péter polgármester azt mondta, 
hogy a Csengey Dénes Kulturális Központ 
kimagasló szerepet játszik a város életében. 
Hangsúlyozta, nagyban az ő munkájuk-
nak köszönhető, hogy a városi rendezvé-
nyek ilyen magas színvonalon valósulnak 
meg, nem beszélve az emellett ellátott kul-
turális alapfeladataikról, amelyeket ugyan-
ilyen magas színvonalon teljesítenek, mind 
a négy intézményegység tekintetében. 

-dsz-

Elismerték 
a szakmai 
munkát  Fotó: wikipédia
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Aláírták a Paks–Dunakömlőd 
kerékpárút kivitelezéséről szó-
ló szerződést, és megkezdődött 
a munkaterületet átadása is janu-
ár 16-án. A sajtónyilvános szer-
ződéskötésen Szabó Péter, Paks 
polgármestere úgy tájékozta-
tott, hogy a megvalósítás nettó 
522 millió forintba kerül, amit 
a Terület- és Településfejlesz-
tési Operatív Programban el-
nyert pályázati forrásból, és a vá-
ros költségvetéséből biztosíta-

nak. Kiemelte, hogy a megépülő 
kerékpárút megkönnyíti majd 
a Paks és Dunakömlőd közötti 
biztonságos közlekedést, legyen 
szó munkába járásról vagy a sza-
badidő eltöltéséről.
A kivitelezők a Soltút Útépítő, 
Fenntartó és Kereskedelmi K�., 
valamint a Real-Rent K�. (közös 
ajánlattevők), ők nyújtották be a 
legjobb ár-érték arányú ajánla-
tot. A kivitelezési szerződést alá-
író Kiszli László, a Soltút K�. ügy-

vezetője elmondta, hogy 2,5 kilo-
méter hosszú (a kompkikötőtől 
a dunakömlődi halászcsárdáig), 
2,4 méter széles hasznos útfelü-
letű, kétirányú közlekedést biz-
tosító kerékpárút és kapcsoló-
dó létesítményei épülnek meg. 
Egyebek mellett komoly talaj-
munkálatokat kell végezniük, töl-
tést építenek, szélesítenek, emel-
lett térkőburkolatot raknak le, 
szegélyt építenek, a vasúti átjárók-
nál labirintkorlátos gyalogos vas-
úti átjárók készülnek, valamint a 
dunakömlődi halászcsárda kör-
nyékén egy átjáró a 6-os úton való 
átkeléshez. A kerékpárutat a vas-
úti töltés mellett a Duna felőli ár-
vízvédelmi területen építik meg.
Kiszli László újságírói kérdésre 
elmondta, a két cég azért fogott 
össze, mert az építőipar terhelt, 
más feladataik is vannak, ezért 
együtt nagyobb biztonsággal 
tudják tartani az augusztus 30-i 
elkészülési határidőt. Hozzátet-
te, hogy a kivitelezéshez szüksé-
ges gépi és humánerővel mindkét 
cég rendelkezik.

A szerződéskötésen az is elhang-
zott, hogy az építőanyagok be-
szállítása miatt nagymértékű for-
galomnövekedés nem várható, a 
6-os számú főúton a beszállítási 
útvonalak környékén lesz szük-
ség előjelző táblák kihelyezésére, 
amelyek segítik az útra és az útról 
való kanyarodást, illetve az átjáró 
építése során várható 1-1,5 hó-
napot felölelően időszakos forga-
lomkorlátozás a 6-os úton.
Szabó Péter polgármester ki-
emelte, hogy a kerékpárúthálózat 
fejlesztése továbbra is az önkor-
mányzat kiemelt célja, az elkép-
zeléseket kerékpárforgalmi háló-
zati terv rögzíti. Példaként emlí-
tette, hogy még idén megvalósul 
a Gesztenyés út Kishegyi út és 
Kurcsatov utca közötti szakaszá-
nak felújítása, ebben a projekt-
ben szerepel kerékpárút is, amit 
folytatnának majd a Gesztenyés 
úton és a Pollack Mihály utcán 
végig, majd a Rákóczi utcán ke-
resztül csatlakozna be a Dózsa 
György úton lévő kerékpárútba.                                        

Kohl Gy.

Két elektromos kerékpár teszte-
lése kezdődik meg: a járműve-
ket a polgármesteri hivatalban 
dolgozók fogják munkaidőben 
a városban történő rövidtávú 
közlekedéshez használni. Még 
idén további öt hasonló jár-
mű érkezik már lakossági hasz-
nálatra – mondta el Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere, aki saj-
tótájékoztatón arról is beszélt, 
hogy ezeket a pedelec rendsze-
rű kerékpárokat könnyű hajta-
ni, mert elektromos rásegítéssel 
rendelkeznek: ezeket is tekerni 
kell a haladás érdekében, csak 
ha kívánjuk, akkor az elektro-
motor is besegít. A Protheus 
Holding Zrt. által beszerzett 
járművek maximális sebessé-
ge 25-30 km/h, hatótávolsá-
guk körülbelül 80 km. Utóbbi 
azt jelenti, hogy elektromotor-
ral – egy töltéssel – ekkora tá-

volságot lehet megtenni a brin-
gákkal, azután csak saját erőből 
lehet hajtani a kerékpárokat, 
amelyeken egyébként van digi-
tális kijelző, ez mutatja a sebes-

séget, a hatótávot és a töltött-
ségi szintet. Szabó Péter arról 
is tájékoztatott, hogy Paks Vá-
ros Önkormányzata stratégiai 
partnerként vesz részt a Duna 

Transznacionális Program ke-
retében megvalósuló eGUTS 
projektben, ami a fenntartha-
tó városi közlekedés népszerű-
sítését célozza, ennek keretében 
érkeztek a kerékpárok. A Duna 
Hotel melletti parkolóban már 
rendelkezésre áll egy kombinált 
elektromos töltőállomás, ahol 
elektromos autók és elektro-
mos kerékpárok egyidejű tölté-
sére van lehetőség. Az említett 
további öt kerékpárt a tervek 
szerint ide fogják kihelyezni, 
használatukhoz – ami térítés-
mentes lesz – csak le kell töl-
teni mobiltelefonra a megfele-
lő alkalmazást. A polgármester 
hozzátette, hogy az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt.-vel együtt-
működve további töltőállomá-
sok kihelyezését tervezik a vá-
ros több pontján.

-kgy-

Kerékpárút építése kezdődött

Elektromos kerékpárokat tesztelnek

Fotó: TelePaks/archív

Fotó: Molnár Gyula
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Megkezdte az önkormányzat a településké-
pi arculati kézikönyv elkészítését, a telepü-
lésképi rendelet megalkotását, illetve a helyi 
építési szabályzat és a partnerségi rendelet 
felülvizsgálatát. A teljes körű nyilvánosság 
biztosítása érdekében lakossági fórumot 
tartottak a közelmúltban a városházán.

Minden települést törvény kötelez arra, hogy 
elkészítse településarculati kézikönyvét, amely 
megmutatja az építészeti értékeket, és azt, mire 
kell oda�gyelni a tervezések során – tájékoz-
tatta a lakossági fórumon megjelenteket Hor-
váth András, Paks főépítésze. Az is elhangzott: 
a helyi építési szabályzat már nem tartalmaz-
za a településképet alakító eszközöket, ezért 
is szükséges ezeket megfogalmazni önálló te-
lepülésképi rendeletben. Nemcsak az építési-
engedély-köteles, hanem az egyszerű bejelen-
téssel előkészített lakásépítések esetében is az 
arculati kézikönyvön és a településképi rende-
leten keresztül közlik a tervezési, építési előírá-
sokat.
Felmerült, miért nem készült el időben a te-
lepülésképi arculati kézikönyv, és a telepü-

lésképi rendelet, hiszen megalkotásuk ha-
tárideje 2017. december 31-én lejárt. Hor-
váth András elmondta: a jogszabályi előírást 
ismerték, tudtak a kötelezettségről. A mun-
ka azért nem indult el, mert sem anyagi for-
rás, sem humánerő-kapacitás nem volt rá, 
ráadásul a város területének negyven szá-
zalékát újra kellett fogalmazni szabályozá-
si terv szintjén. Azonban az építési engedé-
lyekkel kapcsolatos eljárásrendben tovább-
ra is szerepel, hogy településképi véleményt 
kell kérni az engedélyekhez, ebben le tudják 
írni, hogy egyetértenek-e a tervezett építési 
elképzeléssel, vagy sem.
A jelenlevők sorából Massányi Miklós több-
ször is szót kért, úgy ítélte meg, hogy az el-
múlt két évben felgyorsultak az események, 
több negatív változás történt a városkép 
szempontjából, ideértve a társasházak be-
szorítását a villaövezetekbe. Horváth And-
rás szerint semmi olyan nem fordult elő, 
ami nem történt volna meg akkor, ha van te-
lepülésképi rendelet. Minden, a helyi építé-
si szabályzatban korábban megfogalmazott 
előírást betartottak és betartattak.

Klenk Csaba építész is felszólalt, aki szerint 
sok város büszke lenne arra, ha csak fele any-
nyira jó irányban folynának a település arcu-
latának módosulásai, mint Pakson. A helytör-
téneti munkásságáról is ismert Kernné Magda 
Irén, valamint Volf Klaudia építész is ott voltak 
a fórumon, akik segítő szándékukat fejezték ki 
az arculati kézikönyv elkészítésével kapcsolat-
ban, Volf Klaudia akár egy munkacsoport lét-
rehozását is elképzelhetőnek tartja. Horváth 
András megerősítette, hogy a műhelymun-
kát mindenképpen elindítják. Számos észre-
vétel elhangzott a védett épületek állagmegőr-
zésével, illetve némely utca (például a főutca) 
képének hiányzó összhangjával kapcsolato-
san is. A főépítész a fórum zárását megelőző-
en azt mondta: Pakson mintaszerű közterü-
let-rekonstrukció zajlik, emellett például Pécs 
fejlesztési elképzeléseinek a háromszorosát te-
szik ki a paksi tervek. Kérte, hogy a lakosság 
ne csak a hiányosságokat, hanem a pozitívu-
mokat is lássa meg.
A lakossági fórumon az is elhangzott, hogy a 
témában több további hasonló alkalmat tervez 
az önkormányzat.                               Sólya Emma

KözéletKözéletKözélet

A településképről volt szó 
a lakossági fórumon

Fotó: Molnár Gyula
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Lakossági igények alapján 
döntöttek képviselői keretükről 

KözéletKözélet

Paks nyolc választókerületének fejlődé-
sét, az ott élők komfortérzetének javítá-
sát egyéni önkormányzati képviselők segí-
tik munkájukkal. A képviselők a város ve-
zetőtestületében az összvárosi érdekekre 
�gyelemmel tevékenykednek körzetük ér-
dekeiért. A nagyberuházások megvalósítá-
sa a fő fejlesztési lehetőség, de minden esz-
tendőben meghatározott összegű saját ke-
retük felhasználásáról is dönthetnek. Az 
egyéni képviselőket arról kérdeztük, hogy 
2018-ban milyen fejlesztések megvalósítá-
sára fordították az egyenként 1.650 ezer fo-
rintos keretüket. 

Az egyes körzet a 
Malomhegy, illet-
ve a Kömlődi, a 
Bajcsy-Zsilinszky, 
a Deák Ferenc, és 
a Hidegvölgy ut-
cák közötti város-
rész. Girst Ádám 
képviselő két, ha-
mutartóval ellátott 
szeméttárolót he-
lyeztetett ki a Gár-

donyi kilátóhoz. Az utcabútorokat betonágy-
ban rögzítették. A képviselő azt mondta, hogy 
javasolni fogja ismét az 1.650 ezer forintos ke-
ret megemelését, mert ez az összeg, véleménye 
szerint még a kisebb beruházások megvalósí-
tására sem elegendő. Javaslatáról az idei első 
informális testületi megbeszélésen már egyez-
tetett képviselőtársaival.  

A kettes számú vá-
lasztókerület az At-
tila utca és a Váci 
Mihály utca közöt-
ti óvárosi terület. 
Képviselője, Ulbert 
Sándor elmondta, 
hogy  eleget téve 
a szeptemberben 
tett választási ígé-
retének a Viza ját-
szótér komforto-

sítására fordította keretének nagy részét: egy 
rozsdamentes ivókutat helyeztetett ki 872 
ezer forintból. A fennmaradó 778 ezer forint-
ból a Dózsa György úti OTP bank�ók elé ke-
rékpártárolók felállítására, a városi könyvtár 
bejárata, illetve a mellette lévő halbolt elé két-

két darab forgalomterelő oszlop telepítésé-
re adott megbízást a képviselő. A fejlesztések 
megvalósítása folyamatban van.

A hármas körzet a 
Laktanya és a Tol-
di utcák által ha-
tárolt terület. Dr. 
Rujder Mária, a 
körzet képviselője 
egyéni keretének 
teljes összegével 
a Szérűs utcában 
lévő lámpatestek 
cseréjét támogat-
ta. – A korszerű-

sítés már nem várathatott magára, hiszen el-
avult volt az utcában a közvilágítási rendszer, 
szükséges volt a cseréje – nyilatkozta a kép-
viselő.

Bagdy László a né-
gyes körzet kép-
viseletét látja el a 
testületben. Ez a 
Györkönyi, a Kis-
hegyi és a Bercsé-
nyi utcák által ha-
tárolt városrész. A 
képviselő a Kis-
hegyi út 33. szám 
alatti üzletek előtt 
tönkrement be-

tonburkolat felújításához járult hozzá kép-
viselői keretével. Bagdy László úgy fogalma-
zott, hogy sokan szoktak parkolni itt, az el-
öregedett burkolat már balesetveszélyes volt, 
így  a terület térkövezésével régóta fennálló 
problémát orvosoltunk.

Négy, a lakos-
ság komfortérze-
tét javító fejlesztés 
megvalósításához 
biztosított forrást 
keretéből a lakó-
telepi ötös kör-
zet egyéni képvi-
selője. Bana János 
kezdeményezésére 
mintegy 100 mé-
ter hosszban tűz- 

tövissövényt telepítettek a strandfürdő-
nél lévő garázssorhoz, egyéves fenntartás-
sal. A futópálya mellé két-két négyzetméteres 
térkőburkolatú rész készült, melyekre pado-

kat tettek. Mindemellett az ürgemezei játszó-
térre ivókút került, a Gesztenyés út 5-7. számú 
társasházak előtt lévő vízóraaknát javították, 
és locsolót alakítottak ki Bana János képvise-
lői támogatásából.

A lakótelepi hatos 
körzetben Barna-
bás István képviseli 
az ott élők érdeke-
it. Barnabás István 
az I�úság útja 8-14. 
számú társasházak 
mögött bővíttette 
a locsolóhálózatot, 
valamint ugyan-
itt négy pad cseré-
jét kérte keretéből. 

Előbbi fejlesztés elkészült, a padok kihelyezé-
se pedig folyamatban van – tudtuk meg a kép-
viselőtől. 

Szabó Péter, a hetes 
körzet egyéni kép-
viselője teljes ke- 
retével a Deák Fe-
renc általános is-
kola felső tagozatá-
nak bejárata előtti 
járda korszerűsí-
tését támogatta. A 
tervek elkészültek, 
a megvalósítás a 
jó idő beköszönté-

vel megtörténik. Szabó Péter szerint kiemel-
ten fontos, hogy biztonságos, szép környezet-
ben tanuljanak a paksi gyermekek. Az iskolá-
hoz vezető lépcsőt és a mellette lévő korlátot 
néhány évvel ezelőtt korszerűsítették.

Spiesz József a kül-
ső településrésze-
ket magában fogla-
ló nyolcas körzetet 
képviseli a testület-
ben. 2018-ban 1,6 
millió forintot biz-
tosított egyéni ke-
retéből arra, hogy 
a dunakömlődi ját-
szótéren lévő játé-
kok alá öntöttgumi 

ütéscsillapító felület kerüljön. A képviselő azt 
mondta, hogy minden évben más-más telepü-
lésrészen valósíttat meg valamilyen fejlesztést 
egyéni keretéből.                            Dallos Szilvia
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Minisztériumi elismerés Paks városának
Közélet Közélet

Paks Város Önkormányzatának 
megbízásából a 2018. évi euró-
pai mobilitási hét – autómentes 
nap szervezési és lebonyolítá-
si feladatait a Protheus Holding 
Zrt., a Telepaks Médiacentrum 
Nonpro�t K�. és a Paksi Köz-
művelődési Nonpro�t K�. lát-
ta el. A kiemelkedő munkát az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium elismerő oklevéllel 
díjazta.
A 2018. évi európai mobilitá-
si hét és autómentes nap nem-
zetközi rendezvénysorozatában 
Magyarország – több mint 260 
település részvételével – ismét 
dobogós helyen végzett. Azokat 
a hazai önkormányzatokat ré-
szesítette külön elismerésben az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium, amelyek a rendezvé-

nyek szervezésében, valamint az 
állandó intézkedések indításá-
ban élen jártak, és a legszorgo-
sabb munkát végezték.

Mint emlékezetes a paksi prog-
ram keretében a strand mö-
götti szabadidőparkba várták a 
szervezők az érdeklődőket, akik 

megtekinthették a Protheus Hol-
ding Zrt. által meghirdetett busz-
kifestő rajzpályázatra benyújtott 
alkotásokat, tesztelhettek elekt-
romos járműveket, többek között 
volt rendőrségi sátor, egészség-
ügyi szűrések, színpadi műsor, 
kerékpáros akadálypálya, busz-
sofőr-toborzás, teljesítménytúra 
és „Kerék-bár”.
Paks Város Önkormányzata a 
jövőben is a fontosnak tartja rá-
irányítani a �gyelmet a bizton-
ságos és környezetbarát köz-
lekedés, a fenntartható városi 
mobilitás megvalósítására, vala-
mint a településen élők egészsé-
gének megóvására és komfort-
érzetének javítására, áll a Paksi 
Polgármesteri Hivatal sajtóköz-
leményében.                          

-kgy-

Fotó: Molnár Gyula/archív

FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks 
Város területén működő civilszervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Ön-
kormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati 
rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát módosítja.

A módosítás céljai, területei: Paks Város teljes közigazgatási területét érintő lakossági és önkormányzati igények.
Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében - lakossági fórumot tart 2019. február 4-én 17 
órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu hon-
lapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a paksi polgármesteri hivatal 223-as irodájában 
tekinthető meg. 

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2019. február 24-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, 
illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be. 

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, 
lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, 
telefonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.) 
eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell 
megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2019. 02. 24-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszában nem vehet-
nek részt. 

Paks, 2019. január 25.                                                                                                                                         Szabó Péter
                                                                                                                                          polgármester
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Atomerőmű

Közel hatvanezer látogatója volt 
2018-ban a Paks II. országjáró kiállításának
Tartalmas évet hagyott maga mögött a 
Paks II. Atomerőmű Zrt. tájékoztatóka-
mionja: mintegy hatvanezer látogatót fo-
gadott 2018-ban. Nyolc fesztivált járt meg 
az interaktív kiállítás amellett, hogy Zala, 
Vas, Győr-Moson-Sopron megye nagyobb 
településeit és több budapesti kerületet is 
felkeresett – tájékoztatott Mittler István, a 
Paks II. Atomerőmű Zrt. kommunikációs 
igazgatója.

A zalai megyeszékhelyen, Zalaegerszegen 
kezdte az elmúlt évet a 2017 júniusára kül-
sejében és tartalmában is megújult tájékoz-
tatókamion. A Paks II. Atomerőmű Zrt. 
mobil kiállítása a legfontosabb információ-
kat viszi házhoz az atomenergia biztonsá-
gos és klímabarát felhasználásáról, a pak-
si atomerőmű hazai energiatermelésben 
betöltött kiemelt szerepéről, illetve a két új 
atomerőművi blokk létesítéséről korszerű, 
interaktív tálalásban. 
2018 első negyedévében Zala után Vas és 
Győr-Moson-Sopron megye nagyobb tele-
püléseit járta végig a jármű, majd – ahogyan 
a korábbi években is – fesztiválokat keresett 
fel, hagyományosan részt vett a Csabai Kol-
bászfesztiválon, az őszi-téli időszakban pe-
dig Budapest kerületeiben állomásozott. 
2018-ban közel hatvanezer látogatója volt a 
nemzetközi elismerést is elnyert mobil kiál-
lításnak. A tárlat külön meghívásnak eleget 
téve ott volt a Kaposvári Klímanapon, a Bu-
dapesti PlayIT Show-n, de két alkalommal 
haza is tért, aminek eredménye a történeté-
nek egyik rekordja is: Pakson, a Város nap-
ján közel 1500 látogatót fogadott. 
2018-ban nyolc nagy magyarországi ze-
nei és kulturális fesztivál szerepelt a kiállí-
tás menetrendjén. Ezeken a fesztiválokon a 
kamion mellett kialakított Energiasziget is 
várta az érdeklődőket, akiknek kényelmét, 
szórakozását babzsákok, függőágyak, mo-
biltelefon-töltők, játéklehetőségek szolgál-
ták. A legnagyobb látogatottsága a Sziget 

Fesztiválon volt a Paks II. Atomerőmű Zrt. 
tájékoztatójárművének, ott majdnem 3500 
vendége volt, míg a napi csúcs a fesztiválok 
tekintetében a VOLT-hoz köthető, ahol volt 
olyan nap, amikor több mint 700 látogatót 
fogadott a mobil kiállítás.
– Kiemelt �gyelmet szentel a Paks II. Atom-
erőmű Zrt. annak, hogy a �atal felnőttek, 
azaz a felsőoktatásban tanuló korosztály is 
ismeretekhez jusson a jövőjük szempontjá-
ból fontos beruházásról, ezért állomásozik a 
tájékoztatójármű nyaranta a legnagyobb ha-
zai fesztiválokon. A tapasztalatok azt jelzik, 
hogy ez a generáció különösen nyitott a kor-
szerű technológia, innováció iránt – fogal-
mazott Mittler István, a Paks II. Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója.

Mittler István kiemelte, hogy azok, akik 
megfordulnak a kiállításon, betekintést 
nyerhetnek a Paks II. projekt eddigi ered-
ményeibe, tájékozódhatnak a beruházás 
jelentőségéről, társadalmi, gazdasági és 
környezeti hatásairól. A vendégek fotó-
kat láthatnak a projekt eddigi mérföldkö-
veiről, eseményeiről, kis�lmek révén meg-
ismerhetik többek között a 3+ generációs 
VVER-1200-as blokktípust, valamint vir-
tuális sétát tehetnek egy, a Paksra tervezett-
hez hasonló atomerőműben.
A Paks II. Atomerőmű Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója emlékeztetett rá, hogy a ka-
mion 2018-ban szakmai elismerésben ré-
szesült: az Atomexpo Awards nemzetközi 
pályázat társadalmi kommunikáció kate-
góriájának döntőjébe került, ahol oklevél-
lel ismerték el a kiállítást. A nukleáris kom-
munikáció területén dolgozó szakembe-
reknek novemberben lehetőségük nyílt 
arra, hogy személyesen felkeressék a díja-
zott kommunikációs eszközt egy WANO-
val (Atomerőmű Üzemeltetők Világszövet-
sége) közösen, Pakson rendezett nemzet-
közi konferencia keretében.                                                                 

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Atomerőmű

A Paksi Atomerőmű múlt évi 
eredményeiről kaptak tájékoz-
tatást, valamint értékelték az 
együttműködést, és a jövőt ter-
vezték a Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfejlesz-
tési Társulás (TEIT) tagtelepü-
léseinek vezetői hagyományos, 
balatonfüredi találkozójukon az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
meghívásának eleget téve.
Pekárik Géza vezérigazgató szá-
molt be a Paks környéki váro-
sok és falvak polgármesterei-
nek arról, hogy küzdelmes, de a 
kemény munkának köszönhe-
tően eredményes volt az elmúlt 
év. A Társadalmi Ellenőrző, In-
formációs és Településfejleszté-
si Társulás 2018-as tevékenységét 
dr. Bálint József elnök értékelte, 
és beszélt az idei elképzelésekről 
is. Azt mondta, hogy a lakossági 
tájékoztatást a megszokott és be-
vált csatornákon folytatni kíván-
ják. A TEIT lapja a tervek szerint 
hat alkalommal jelenik meg, Ka-
locsán továbbra is az érdeklődők 
rendelkezésére áll az információs 

iroda, működik a szervezet web-
oldala, megrendezik a hagyomá-
nyos programjaikat, de nagyon 
fontos, hogy ennek a pénzügyi 
hátterét is meg tudják teremte-
ni. A Radioaktív Hulladékokat 
Kezelő Nonpro�t K�.-vel éven-
te kötött szerződés erre rész-
ben biztosít forrást, de lényeges, 
hogy az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt.-vel is megkössék a szer-
ződést, az előző, tíz évre szóló 
keretmegállapodás ugyanis 2018 

végén lejárt. – 2019 legfontosabb 
feladata a szerződés megújítása – 
húzta alá dr. Bálint József, hozzá-
téve, hogy egy középtávú együtt-
működési megállapodás megkö-
tésében bíznak.
Szabó Péter polgármester azt 
mondta, Paks helyzete speciális 
a lakossági tájékoztatás terén, hi-
szen a helyi sajtó révén az itt élők 
sokrétű tájékoztatást kapnak az 
atomerőműről, az atomenergiá-
ról, de megnyugtató, hogy a TEIT 

közreműködésének köszönhető-
en a környező települések lakos-
sága is információhoz jut, így az 
atomerőmű elfogadottsága magas 
a térségben.
– Az atomerőmű üzleti szem-
pontból „erős közepes” évet zárt, 
egyes mutatók tekintetében – 
így például az egyéni és kollek-
tív dózisra vonatkozóan – rekor-
dot ért el, és igazolta, hogy a szél-
sőséges időjárási kihívásokkal is 
megbirkózik – összegzett dr. Ko-
vács Antal, kiemelve az elköte-
lezett üzemeltető és karbantartó 
személyzet munkáját. Az atom-
erőmű kommunikációs igazga-
tója a TEIT-tel való kapcsolatról 
azt mondta, hogy a múlt évben 
is jól alakult, több olyan progra-
mot rendeztek, ami a társadalom 
és az atomerőmű egymásra talá-
lását segítette. Hozzátette, a cél 
az, hogy a megszokott meder-
ben folytatódjon a közös munka, 
és továbbra is a bizalom és a ma-
gas szintű információcsere jelle-
mezze.

-dsz-

Fotó: Pach Ferenc

Az együttműködést értékelték, és meg-
határozták a feladatokat a TEIT ülésen

Évet értékelt az atomenergia hivatal
Biztonságosan, az előírásoknak 
megfelelően üzemeltek az atom-
energiát alkalmazó magyarorszá-
gi létesítmények tavaly is – fogal-
mazott az Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH) évindító sajtótájé-
koztatóján Fichtinger Gyula fő-
igazgató. Beszámolt róla, hogy 
a hatóság több mint 1800 ellen-
őrzést végzett, és 1600 engedélyt 
adott ki a nukleáris létesítmé-
nyeknek, valamint a kisebb fel-
használóknak az elmúlt évben.
A főigazgató kitért a Duna víz-
hőmérsékletére is. Azt mond-
ta: a Duna vizének hőmérsék-
lete környezetvédelmi kérdés, a 
folyó vízszintje a villamosener-
gia-termelést befolyásoló ténye-
ző. Az atomerőmű biztonsága a 
tavalyinál szélsőségesebb időjá-

rási viszonyok között is garan-
tált – tette hozzá. – A nukleáris 
biztonságot a nyári aszályos, for-
ró időjárás nem veszélyeztette, 
a biztonsági követelményeket a 
paksi atomerőmű végig betartot-
ta – hangsúlyozta a nukleáris ha-
tóság vezetője.
A nukleáris létesítményekben és 
a radioaktívhulladék-tárolókban 
32 jelentésköteles eseményt vizs-
gált a hivatal, ezek a nukleáris biz-
tonságot nem érintették. A kisebb 
engedélyeseknél összesen hét su-
gárvédelemmel kapcsolatos ese-
mény hatósági kivizsgálását kel-
lett elvégezni.
A két új blokk építése kapcsán 
az Országos Atomenergia Hiva-
tal tavaly három felvonulási épü-
let építését engedélyezte a telep-

helyen, és folyamatban van egy 
újabb eljárás.
Az új blokkok építési munkála-
tait létesítési engedély birtokában 
lehet majd megkezdeni, a kére-
lem beérkezésére a hivatal fel-
készült – részletezte a hivatal ve-
zetője. Az engedélykérelem elbí-
rálására maximum 15 hónap áll 
rendelkezésre. Az OAH nemzet-
közi nukleáris biztosítéki egyez-
tetést kezdeményezett a Nem-
zetközi Atomenergia Ügynök-
ség (NAÜ) és az Európai Unió 
elvárásainak pontosítása, vala-
mint a tervezhető magyar teen-
dők meghatározása érdekében. 
Az atomenergetikai hivatal in-
tenzív kétoldalú kapcsolatban áll 
azoknak az országoknak a ható-
ságaival is, ahol szintén harma-

dik plusz generációs, orosz ter-
vezésű, nyomottvizes reaktorok 
építése van folyamatban.
A főigazgató tájékoztatása szerint 
tavaly lezárult két hazai nukleáris 
létesítmény, a kiégett kazetták át-
meneti tárolója és a paksi atom-
erőmű tízévenként esedékes idő-
szakos biztonsági felülvizsgálata.
Fichtinger Gyula arról is beszélt, 
hogy a nemzetközi vizsgálatok 
során Magyarország jól vizsgá-
zott 2018-ban. A NAÜ szakértői 
delegációja tavaly azt vizsgálta, 
hogy a teljes nukleáris hatósági 
rendszert értékelő 2015-ös misz-
szió javaslatait és észrevételeit ho-
gyan kezelte Magyarország. Azt 
állapították meg, hogy jelentősek 
a hatósági rendszer továbbfejlesz-
tésében elért eredmények.     -dsz-
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Portré

Jó napot, mi újság?

Vida Zsolt
Amatőr színjátszótársulat – az elmúlt száz 
évben – már többször beírta magát Paks kul-
turális emlékkönyvébe. Legendás alakítások 
voltak egy-egy Molière-darabban, a Pető� 
Kultúrotthon színpadán, vagy Shakespeare 
előadásban, a gimnáziumban. De találkoz-
tam karácsonyi előadásról készült korabeli 
fotóval, melyen a csámpai iskolások és taní-
tójuk álltak jelmezben egy ünnepi est után. 
Játszani minden időben és minden korban 
jó volt, manapság különösen jó lehet szín-
házat csinálni, amatőr színtársulatot mű-
ködtetni – nyitott a világ, vele az ember. De 
amennyire különleges és jó, éppen annyira 
nehéz is, éppen a végtelenségbe kitárt embe-
rek és fogalmak miatt  – meséli Vida Zsolt, 
a közelmúltban új erőre kapott paksi szín-
játszó csoport vezetője. Zsoltot régóta isme-
rem. Emlékszem, egyszer önkéntes tűzoltót 
játszottam egy Páskándi-darabban, és tőle 
kértem kölcsön egy gumis műbajuszt. Az 
idén harmincéves �atalember Budapest-
ről került Paksra, majd a Móra Ferenc Ál-
talános Iskola elvégzése után az ESZI-ben 
technikusi végzettséget szerzett. Rövid ki-
térőt tett a műszaki egyetemre, ahonnan a 

munka világába csöppent, hiszen a szülői 
bölcsesség szerint „aki nem tanul, az dol-
gozik”. Volt pultos, dolgozott számítástech-
nikai szervizben, saját céget és rádióműsort 
is vezetett Pakson, majd a vargabetűk után 
az atomerőműben helyezkedett el szimulá-
tor műszerészként. Az mégsem jelenthető 
ki Zsoltról, hogy megállapodott. Ha oldal-
nézetből is, de végigkísértem színházi pá-
lyafutását, így emlékszem az első színpad-
ra lépésére, a SUCK, azaz a Sosem Ugyanaz 
Comedy Klub előadásán. 
Arról, hogy miért kezdett „játszani”, úgy 
meséli, egy osztálytársa döntött, aki sze-
rint színpadon a helye, mert „kiválóan tud-
ja előadni magát”. A tíz évvel ezelőtt még 
kevésbé ismert standup műfajban vitézke-
dett a helyi pályatársakkal, dumaszínházu-
kat nem várt érdeklődés fogadta. Szinkron-
stúdióba való orgánuma, megjelenése, stílu-
sa sikert aratott. Zsolt szívesen gondol ma 
is arra az alkalomra, amikor Maksa Zoltánt 
láthatta vendégül a társulat, és közösen áll-
hattak színpadra az országosan elismert hu-
moristával. A beszélgetés alatt folyton neve-
tünk, jólesik közösen emlékezni. De min-

den mondat, megszólalás mögött ott lapul 
már valami Zsolt és a színpad közötti új, 
megtapasztalt, tanult viszonyából. Gondo-
latban megérkezünk Hefner Erika dráma-
óráihoz, a személyiségfejlesztő, szituációs és 
stílusgyakorlatokhoz, ahová érdeklődő hall-
gatóként érkezett, de már első alkalommal 
forgatókönyvet nyomtak a kezébe, szerep-
tanulás lett a vége. Elindult a pályán, szor-
galmasan járt a próbákra, a szerepeket meg-
tanulta. „Igen-ember” – ahogy ő fogalmaz. 
Nehezen mond nemet. A hétköznapok be-
szédmódját a drámaórákon tanulta meg, a 
szituációs gyakorlatokból építette fel meg-
szólalásait. Ezek az órák jó időben találtak 
rá: önbizalmat adtak neki, határozottságot, 
kijelentő és nem feltételes módú vélemény-
alkotásra ösztönözték. S az idő múltával 
megérkezett a drámások csapata a felolvasó-
színházig, Az Okuláré projekt egy város- és 
országhatárokon átívelő előadássorozat volt. 
A szervezők minden estére három kortárs 
drámaírót kértek fel arra, hogy egy adott té-
mával kapcsolatban írjanak egy-egy egyfel-
vonásost. A szövegeket egyszerre több város-
ban, ugyanabban az időpontban mutatták be 
felolvasószínházi produkcióként. A helyszí-
nek – az internet segítségével – összekötte-
tésben álltak egymással, és az előadás végén 
a tapasztalatokat közös skype-fórumon vi-
tatták meg. A csúcsra járatott paksi előadá-
sokon többször megfordultak a szerzők is, 
majd az országos színházi projekt vezető-
jének távozása után lassan megfogyatkoz-
tak a közös akarások. Így került Zsolt – újra 
kis kerülővel – Zalamerenyére, a Traktor 
Works elnevezésű színházi tréningfeszti-
válra, 2018-ban már harmadik alkalom-
mal. A tábori tréningeket többek mellett 
az az Ilyés Lénárd vezeti, aki az Okulá-
ré projekt gondos gazdája volt. Zsolt az el-
múlt három évben „színészi jelenlétet” ta-
nult, a test – idő – mozgás-terápia során a 
beszéd nélküli cselekvést értelmezte, gya-
korolta, az önkifejezés rétegeit feszeget-
te. Ahogy meséli, szívesen játszana, próbál-
ná ki magát szinkronszínészként. Nem késő, 
válaszolja csodálkozó kérdésemre. Energiá-
ja, nyugodtsága, úgy érzem, kifogyhatatlan. 
2018 őszén újraélesztette az egyébként kö-
zösségként a megszűnés óta is működő egy-
kori Okuláré projekt társulatát. Az új és régi 
tagok közösen lépnek színpadra a Kultúrhá-
zak éjjel-nappal rendezvényén, február 15-
én. Zsolt kedves költője Karinthy Frigyes, 
a legkedvesebb vers az Előszó, és még vala-
kit kedvel, Borges-t, akinek gondolatai közel 
állnak hozzá: „Kit érdekel az áramló idő, ha 
sodrásában egyszer felbukkant egy eksztati-
kus, teljes délután.”                              

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az ember társairól
Városi olvasmányok

Mozaik

Fotó: magánarchívumAkinek megadatott az igazi, mély szere-
lem, biztosan tudja, hogy a szülőföld, az 
édesanya és a szerelem mind ugyanazt je-
lenti: ragaszkodást, hűséget, az élet értel-
mét.
Nélkülük élni a legnagyobb magány, a leg-
erősebb félelem, amit ember megélhet. S ba-
rátok is kellenek. Olvasmányok, beszélge-
tések. Éppen akkor, jó időben, amikor jön-
niük kell. Persze a sok mindent megélés 
érzékennyé tesz, állandó szemlélődővé, sok-
szor gyanakvóvá.
Amikor visszagyalogolok nem csupán a 
város negyvenéves múltjába, de a sajátom-
ba, a velem együtt felnövő ismerőseim, ba-
rátaim múltjába, azokkal találkozom, akik 
megélhették a november 7-i, a nagy ok-
tóberi szocialista forradalom emlékének 
hangulatát a munkásművelődési központ 
színháztermében, majd a gimnáziumban 
a szabad beszédet 1956-ról, a mosonma-
gyaróvári sortűzről. Vagyunk néhányan, 
akik a nyolcvanas években az ős Beatrice 
„kalózkazettáit” a főzőfülkében hallgattuk 
a hokedlin ülve, aztán Cseh Tamás dalait, a 
lázadókat, a Csengey Dénes szövegekkel – 
1989-ben, szabadon, bakelitlemezen.
S én sokat köszönhetek néhány „ismerős-
nek”, akikkel véletlenül találkoztam. 1980 
nyarán a Veszprémi Tévétalálkozót közve-
títette a tévé. Akkor láttam életemben elő-
ször Mezey Mária színésznőt. Babits Mi-
hály-verset mondott az akkor már súlyo-
san beteg színésznő, akire ma is élesen 
emlékszem. Lenyűgözött a műsor, kilenc-
éves voltam. Az emlékeim nem tiszták, 
hogy ezzel az élménnyel egyidőben, vagy 
kicsit később láttam – szerintem szintén 
nem a legmegfelelőbb időben az életkoro-
mat tekintve – Az ötödik pecsét című �l-
met, Latinovits Zoltánnal. Az általános is-
kolában még faltuk az indián és az i�ú-
sági regényeket, sokszor úgy, hogy Hajna 
barátnőmmel kettétéptük a Del�n köny-
veket, mert képtelenek voltunk kivárni, 
amíg egyikőnk végigolvassa – bocsána-
tos bűn, azt hiszem. És jött Agatha Chris-
tie, aztán a gimnáziumban a szépiroda-
lom. Az Anna presszó pultjánál, az Erzsé-
betben, akkor úgy mondtuk, a „Békében” 
a nyolcvanas évek második felében iro-
dalomról, az olvasmányainkról beszélget-
tünk. Ott volt Szarka Józsi, Oláh Zolti, a kü-
lönleges személyek, akiket félni és félteni le-

hetett egyszerre, akiknek törzshelyük volt 
az Erzsébet, s nyáron a Kisbéka a Duna túl-
partján. A reggelire kapott aprópénzekből 
könyvre gyűjtöttünk: a Ködszurkálóra La-
tinovitstól, Örkény-egypercesekre. Ünnep-
nap volt, amikor futotta mézes Győri Édes 
kekszre az ÁFÉSZ-boltban, csavaros fagyi-
ra a Sáncban, vagy hamburgerre abban a 
Táncsics Mihály utcai kis utcára nyíló ős 
street food hamburgerezőben. Egyszóval 
részben felső irányítással, részben a vélet-
lennek köszönhetően – sokat olvastunk. 
1988-ban a pad alatt olvastuk Csengey 
Dénes Gyertyafény-keringőjét, és bámul-
tuk a Körkép antológiában néhány évvel 
korábban megjelent Csengey fotót. Vár-
tuk a könyvhetet, mert annak ideje alatt fél 
áron tudtuk megvenni a Szép versek ak-
tuális kötetét. Az olvasmányaink ismere-
tében értelmeztük a világot: játszottunk a 
diákszínpadon, lassan eszméltünk az élet-
re. A gimnázium után jött Németh Lász-
ló, Móricz Zsigmond, Radnóti Miklós és 
Nagy László, Kormos István, Nemes Nagy 
Ágnes és még sokan mások. Húztuk-von-
tuk egymást az évek alatt az ismereteink-
kel, küzdöttünk egymással és az olvasmá-

nyainkkal. Daliás idő volt. Felfedeztük Pe-
tő� értelmét és értékét, Arany nyugalmát, 
zsenialitását. S jöttek a kortársak: Csoóri 
Sándor, Csurka István s aztán a nagy ba-
rátság Lázár Ervinnel. Jókor, jó időben jöt-
tek a társak az életünkbe, az életembe. Ju-
tott mindez eszembe januárban, amikor 
24-én Csengey Dénes születésnapjára em-
lékezünk. Hatvanhat éves lenne. A kétség-
beesés méltósága című kötete 1988-ban je-
lent meg, benne így elemzi az ember léte-
zését:
„Ülök tehát, és kényszerülök elképzelni, 
micsoda iszonyatos vajúdás folyhatott a 
szőrét elhullató, két lábra emelkedett fur-
csa fajzatban – az emberben – ezért az egy-
szerű, nekem hétköznapi testtartásért. Mi-
csoda lelemény és mennyire esendő alkot-
mány egy ház fedele, egy asztal, egy szék! 
Micsoda pompás végeredménye a megra-
gadhatatlan élmény nyomában lihegő izga-
tott vakogásnak az első szó, az első hibát-
lan ívű mondat! És ahogy elsápad, meny-
nyire elégtelen egy hibátlan mondat a sötét 
kényszerektől hajszolt vágy előtt, amely lét-
rehozta. Vagy itt van egy cigaretta, a go-
lyóstoll. Egy lószerszám, egy szonett, egy 
kaszatömlöc. Egy bilincs, egy viadukt, egy 
törvény. Egy fésű, egy fér�mellény, egy füg-
getlenségi nyilatkozat. Micsoda monumen-
tális töredékei annak a dadogásnak, amely-
lyel az emberi faj Istent szólongatja, magát 
megnevezi, megjelöli, lerombolja és újra 
kiformázza. És aztán a hely, a pillanat, ahol 
és amikor e dadogásba elegyedem. Károli, 
Pázmány, Zrínyi, Kazinczy és Arany szavai- 
val, amelyek a világ más tájain használha-
tatlanok, emlékekkel és becsvágyakkal, re-
ményekkel és szorító kényszerekkel, ame-
lyek máshol egyszeriben megfakulnának és 
megbénulnának, ideg- és elmebetegségek 
tüneteivé változnának. Tudomásul veszem, 
hogy a szabadságnak éppen ezekbe a csap-
dáiba estem, igyekszem elsajátítani és sza-
badságkényszeremmel átjárni ezeket a kö-
rülményeket, melyek ugyanolyan adottsá-
gok számomra, mint a mondott kényszer, 
és mint a nyelv, amelyen megszólalok. Ez 
az átjárás nem más, mint maga az út a sza-
badság végső kérdéseihez. Helyzetem egy 
szabadságharc pillanatnyi állása.”
Én, köszönöm, jól megvagyok a „barátaim-
mal”. Köszönöm őket a sorsnak.

Tell Edit

„Senki sem kerül a környezetünkbe vé-
letlenül! Lényünk sajátos összetétele 
idézte meg.” Szepes Mária

10 n Paksi Hírnök, 2019. január 25.



Alzheimer Café indult városunkban
– Az Alzheimer Café igyekszik 
összehozni a demens betegek hoz-
zátartozóit, akik ezáltal érezhetik, 
hogy nincsenek egyedül. A leg-
többen ugyanis magukra marad-
nak a demenciából eredő prob-
lémákkal, és a betegséget övező 
stigma hatására nem mernek ki-
mozdulni, ezért kell, hogy legyen 
előttük példa, aminek révén ér-
zik, hogy beszélniük kell a helyze-
tükről, mert ez sokat segíthet ne-
kik – fejtegette Tatai Tamás gon-
dozó családtag, a Demenciabarát 
Mosonmagyaróvár projekt társ-
szervezője a paksi Alzheimer Café 
első, bemutatkozó találkozóján. 
Személyes érintettségéről szólva 
elmondta, hogy édesanyjánál tíz 
évvel ezelőtt diagnosztizáltak Alz-
heimer-kórt, akkor kezdett kutat-
ni innovatív demenciaprojektek 
után. A Veled is törődünk Egye-
sület Paks (VITE) szervezésében 

elindult Alzheimer Café Paks al-
kalmaira is elsősorban azokat vár-
ják, akiknek demenciával élő hoz-
zátartozójuk van, és szeretnének a 
kapcsolatuk minőségén változtat-
ni, használható ismeretekre szert 
tenni, támogatást kapni és nyúj-
tani, ugyanakkor minden érdek-

lődőt szívesen fogadnak, hiszen 
a csoportnak célja az is, hogy fel-
hívja a �gyelmet az egyre jobban 
terjedő, szellemi leépüléssel járó 
betegségekre, és arra, hogy azok 
milyen terhet rónak a családok-
ra, az egészségügyi és szociális el-
látórendszerekre. Kávási Brigit-

ta, a VITE Paks elnöke elmondta, 
hogy az érintetteket, érdeklődő-
ket kétféle programra várják. Az 
egyik, a Café Menta tulajdonkép-
pen egy sorstársi segítő csoport, 
ahol dr. Ságh Beáta orvos, pszi-
chológus és Lenkeyné Teleki Má-
ria mentálhigiénés lelkigondozó, 
lelkész irányításával segítenek 
erőt meríteni, a megélt érzése-
ket, tapasztalatokat megosztani. 
A másik a Café Classic, ami in-
kább egyfajta tanácsadó csoport: 
meghívott szakemberek tartanak 
változatos előadásokat egy-egy 
konkrét témában, illetve beszél-
getnek a megjelentekkel oldott, 
baráti közegben. Mindkét cso-
portnak havonta lesz találkozó-
ja, a részvétel ingyenes, a hely-
szín a Paks Kistérségi Szociális 
Központ idősek és fogyatékosok 
nappali ellátó intézménye.

Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula

Mozaik

Paks az én városom
Jantyik Margit hároméves korá-
ban érkezett szüleivel Paksra. El-
mondta, hogy iskolái és szülei 
révén több társaságban otthon 
érezte magát, kellemesek voltak 
számára a piknikek, hajókirán-
dulások. – Mindig sérült gyere-
kekkel szerettem volna foglalkoz-
ni, így Budapesten a Mozgássé-
rültek Nevelőképző Intézetében 
konduktor gyakornok lettem. 
Amikor visszakerültem Paks-
ra, képesítés nélküli nevelő vol-
tam. A Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Tanárképző Főiskolán 
gyógypedagógus-logopédusként 
végeztem. Nagyon rögös útja volt 
a jelenlegi Gazdag Erzsi általános 
iskolának, mire a mostani helyé-
re költözhetett. A város vezeté-
se 1999-ben az ügy mellé állt, és 
2000. november 5-én átadták a 
24 férőhelyes diákotthont. Egy 
szomszédos parkoló helyén meg-
épült a nyolcosztályos, tornate-
remmel ellátott intézmény, amit 
2001. szeptember 1-jén adtak át. 
Megvalósulhatott az álmom: az 
iskola és a diákotthon egy épület-

Kiss-Fodor Melinda Pakson szü-
letett, itt járt általános és közép-
iskolába, tavaly volt a húszéves 
érettségi találkozója a Paksi Vak 
Bottyán Gimnáziumban. – Négy 
évre hagytam csak el a várost, 
amíg Baján tanultam. Szeren-
csés vagyok, mert rögtön a dip-
loma megszerzése után el tudtam 
helyezkedni szervezőként a vá-
rosi művelődési központban. Na-
gyon szeretem a munkámat, leg-
inkább azt, hogy sok a visszatérő 
arc. Amikor pályakezdő voltam, 
nem volt még ennyi tábor, mint 
most. Az akkor 7-12 éves gyere-
kek felnőttek, de ma is megisme-
rem őket, beszélünk pár szót. Ez 
egy nagyvárosban nem így len-
ne. Az evangélikus templom fe-
lett egy kis utcácskában nőttem 
fel, de azt terveztem, hogy a „he-
gyen” fogok lakni, ami valóra 
vált. Nagyon szerettem a két kis-
�ammal töltött babázós éveket, 
sok gyerekprogram van, egyik 
kedvenc helyünk az ürgemezei 
szabadidőpark, szeretjük a tavat, 
a játszóteret, a szánkódombot, és 

be került. 1998 és 2000 között ok-
tatási referens voltam. Iskolai in-
tézményvezetőként nem is gon-
doltam, milyen nehéz a hivatali 
munka. Ebben a munkakörben 
is jól éreztem magam, de amint 
lehetőségem volt, visszamentem 
tanítani. Tizenegy évig voltam 
a Gazdag Erzsi iskola igazgató-
ja. Már hatodik éve nyugdíjas va-
gyok, de jelenleg felkérésre heti 
két napot óvodákban dolgozom 
fejlesztőpedagógusként. Nagyon 
szeretem ezt a munkát, ez az éle-
tem, ehhez van türelmem a mai 
napig – zárta gondolatait Jantyik 
Margit.

a felnőttek is találnak itt sporto-
lási lehetőséget. Azt is szeretem 
Paksban, hogy minden közel van 
egymáshoz: a lakóhely, a munka-
hely, az iskola, az óvoda. A nyara-
kat a strandon töltjük. Paks leg-
főképp az otthont, a biztonságot 
jelenti számomra, az atomerőmű 
ittléte is jó egzisztenciát biztosít 
a családoknak. Az atomerőmű-
építés miatt kicsit féltem Paks 
kisvárosi jellegét, de a gyere- 
keim jövőjére gondolva mégis-
csak örülök neki, hiszen ezzel 
biztosítva lesz számukra a mun-
kalehetőség – összegzett Kiss-
Fodor Melinda.                  Sólya E.

Fotók: TelePaks
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Paks várossá válásának 40. év-
fordulója alkalmából új soro-
zatot indítunk. Egy tucat dia-
�lmkockát adományozott az 
egykori Paks nagyközség ta-
nácsi vb-titkár, dr. Tarján Ba-
lázs özvegye dr. Hanol János 
helytörténeti gyűjteményébe, 
aki a dia�lmkockák speciális 
digitalizálása után szembesült 
azzal, hogy milyen ritka, hi-
ánypótló és egyedi látószögű 
városi képanyag került a bir-
tokába. A �lmkockák vissza-
repítenek a múltba, amikor 
az atomerőmű-építés hatásá-
ra egyre gyorsuló ütemben 
kezdett átformálódni Paks és 
környéke arculata. Soroza-
tunkban először most két fo-
tót ismerhetnek meg, majd jú-
nius végéig minden lapszám-
ban egyet-egyet.
 
Dózsa György út – Duna utca sa-
rok:  A főutca frontján közrefo-
gott, középen álló emeletes épü-
let az Állami Biztosító 1971-ben 
átadott irodaépülete. Az átadá-
son Lux Sándor igazgató kiemel-
te, hogy az új �ók öt helyiségének 
százhatvan négyzetméterén vég-
re kulturált körülmények között 
tudják fogadni az ügyfeleket.  Ké-
sőbb, 1989-ben a Dózsa György 
út és a Duna utca sarkán a városi 

tanács az OTP-vel közösen hu-
szonkét lakásos társasházat épített 
a TÁÉV kivitelezésében, amely-
nek helyén három házat bon-
tottak le még 1979-ben. A két-
szintes, tetőtér-beépítéses épü-
let földszintjén üzlethelyiségeket 
is kialakítottak az 1990-es kulcs-
rakész átadásra. A képen bon-
tás előtti állapotban – a főutca 
frontján – a zöld kapus Tanner-
ház látható, mellette a Duna 
utca északi sarki ház már cserép 
nélkül várja sorsát. (fenti kép)  

Dózsa György út – Villany utca 
sarok: A könyvtár mellett, a Bir-
kacsárdával szembeni házak he-
lyén új postaépület és telefonköz-
pont épült. A főposta épületét a 
22. ÁÉV építette a már felépült 
telefonközpont mellé, miután 
előzetesen az utcafronton há-
rom-négy lakóházat lebontot-
tak. A bontások a Villany utca 
sarkától, Botka István szerelő-
műhelyétől (itt voltak még: Pohl 
fodrász, Bernáth órás, László 
pékség), a Szelp-család képkere-

tező üzletén át egészen a Kalmár-
házig terjedtek, úgy, hogy a pos-
ta melletti udvarban az Etessy-
család hátsó gazdasági épületei 
még megmaradtak. A lakóházak 
fúrt kútjai és pincéi miatt az alapot 
közel öt méter mélységben kellett 
a több házhelynyi területen kiás-
ni. A négyemeletes épület mun-
kálataiban bolgár szakemberek is 
részt vettek, akik az épület szer-
kezetét akkor még újszerű mód-
szerrel, csoportos födémeme-
léssel és a pillérek utólagos elhe-
lyezésével kivitelezték. 1977-ben 
közel négyszáz KISZ-tag vett részt 
az erőmű mellett a postaépület ki-
vitelezésénél önkéntes munká-
ban, keresetüket a VIT-találkozó 
magyar résztvevőinek költségei-
hez ajánlották fel. Az erőmű-épít-
kezésnél a telefon is fontos mun-
kaeszközzé vált a nagy kiterjedésű 
munkaterületen. A telefonköz-
pontot két hónappal a tervezett 
határidő előtt, 1979 novemberé-
ben kapcsolták a cross-bar rend-
szerbe hatvan fővonallal és két-
ezer készülék üzemeltetésére al-
kalmasan, megszüntetve a régi 
sokdugós, telefonkisasszony által 
kapcsolt központot. A telefon-
központ mellé a Postaber irányí-
tásával felépült nagypostát 1983 
szeptemberében adták át. (lenti 
kép)                       dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Fotók: magánarchívum
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Tavaly év végén nyitották meg a „A játék 
olyan tevékenység, amelyet nem lehet elég ko-
molyan venni.” című időszaki kiállítást a Pak-
si Városi Múzeumban. A tárlat rendezői, ki-
vitelezői, Várady Péter és Ring István mun-
kája betekintést enged a 20. század játékaiba. 
A kiállítás jellegzetes darabja az 1980-as évek 
egyik slágere, az „öltöztetős katona”.
Sok mai felnőtt gyerekkorát idézik vissza 
ezek a fröccsöntött, színes műanyag játékok, 
amelyek születése Schenk Károly nevéhez 
fűződik. Az 1970-es évek végén rokonláto-
gatóban járt Nyugat-Európában, ahol vásá-
rolt néhány Playmobil �gurát, amelyek ak-
kor indultak világhódító útjukra. Hazahoz-
ta ezeket, és elhatározta, hogy megvalósítja 
régi álmát: játékgyártással keresi tovább a 
kenyerét. Mivel szerszámkészítő volt, szét-
szedte a �gurákat, és öntőmintákat készített, 
fröccsöntő gépeket vásárolt, és kiváltotta az 
iparengedélyt játékgyártásra.
Az első próbálkozás a lovag és a munkás 
volt, amely piacra került, de a kereskedők 
nem fogadták nagy lelkesedéssel, mond-
ván, ez is csak egy újabb műanyag játék. 
Azonban az érdeklődés olyan nagy lett, 
hogy hamarosan elárasztották a megren-
delések. Igaz, ahogy fogalmazott: „min-

denki a katonát akarta, a munkás nem 
kellett a kutyának sem”. Hamar felfutott a 
termelés, egyre több alkalmazottat kellett 
felvennie, és végül a gyártást Tatabányára 
helyezték át. Itt már többféle gyerekjáték 
készült, de a legnépszerűbb kétségkívül a 
hivatalosan „miniemberke” néven forga-

lomba kerülő játék, amely sokak számá-
ra az „öltöztetős katona” vagy „húszforin-
tos katona” néven volt ismert és keresett a 
tra�kok kínálatában, a falusi búcsúk sát-
ras árusainál.
Hogy minek volt köszönhető a népszerű-
sége? Részben az eredeti játék jól eltalált 

arányai és „játszhatósága” miatt. A körül-
belül hét centiméteres �gurák lábai páro-
sával derékban hajlottak, a karjaik pedig 
külön-külön voltak mozgathatók, és kü-
lönböző kiegészítőket lehetett rájuk adni. 
Sokszínűségük is azonnal rabul ejtette a 
gyerekek képzeletét. Schenk Károly át-
vette ugyan az eredeti játék felépítését és 
számos kiegészítőt, de amitől az ő játéka 
mégis eredeti és egyedi lett, azok a témák 
és felszerelések, amelyek az ő és a munka-
társai fantáziáját dicsérték. Szívesen me-
rítettek ihletet a magyar történelemből, 
a legnépszerűbb �gurák Hunyadi Mátyás 
korát és az 1848-49-es forradalom és sza-
badságharcot idézték. Talán a legnagyobb 
példányszámban eladott huszárok jól fel-
ismerhetőek voltak színes címeres csákó-
jukról és a zsinóros mentét idéző ruha-
darabjukról, valamint tipikus szablyájuk-
ról. A gyártás felfutását elősegítette, hogy 
megjelentek a lovagvár és vendégfogadó 
építőjátékok, amelyek elemekből összeál-
lítható épületek voltak. 
Sajnos az 1990-es évek végére a gyártás 
mind drágább lett, és a külföldi áruk be-
áramlásával a verseny nagyobb, így abba-
maradt a termelés.                        Simon Béla

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Pupp Edina
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Mozaik

Megválasztották a 2019-es 
esztendő növényeit és állatait
Minden évben megválasztják – jellemző-
en a lakosság szavazatai alapján – az év 
élőlényét a különböző szakmai szerveze-
tek a maguk szakterületén. Van év mada-
ra, fája, rovara, gombája, emlőse, vadvi-
rága, kétéltűje, hala. Általuk kívánják fel-
hívni a  �gyelmet a természet szépségeire, 
védelmére. 

Az év madara 2019-ben a gólyatöcs. A hím 
homloka, torka, nyaka és alsóteste fehér, a fej-
tetője, tarkója, a nyaka hátsó része, a háta, a 
válla és a szárnyai feketék. A tojó fején és nya-
kán több a fehér, a háta pedig barnásfekete. 
Vékony, hosszú, fekete csőre van, piros lábai 
rendkívül hosszúak. Legfontosabb magyar-
országi élőhelyei a Duna-Tisza közén és a Ti-
szántúlon találhatók. Magyarországon foko-
zottan védett, természetvédelmi értéke 250 
ezer Ft, olvasható a Magyar Madártani és 
Természetvédelmi Egyesület (MME) hon-
lapján. 
Az év hala a vörösszárnyú keszeg, amely az 
egyik legszebb hazai halunk. Közepes terme-
tű faj, Európában és Nyugat-Ázsiában terjedt 
el. Kimondottan az állóvizeket és a lassú víz-
folyásokat kedveli, lápokban, mocsarakban, 
holtmedrekben, csatornákban, lassabb fo-
lyóvizek parti zónájában úszkálnak a felszín 
közelében kisebb-nagyobb csapatokban. Ét-
lapján meghatározó szerepük van a növényi 
eredetű táplálékoknak, a fonalas algáktól, a 
vízinövények hajtásain át a magvakig. Fölfelé 
nyíló szájáról és élénkvörös úszóiról könnyen 
felismerhető, írják a haltanitarsasag.hu-n. 
A havasi cincér az év rovara. A wikipédián ír-
ják, hogy a kifejlett bogár testhossza 1,5-3,8 
centiméter. A hím csápja majdnem kétszer 
hosszabb a testénél. Sűrű, kék vagy kékes-
szürke szőrzete és a szárnyfedőkön, valamint 
az előháton látható bársonyfekete rajzola-
ta alapján összetéveszthetetlen. A Dunántú-
li- és az Északi-középhegységben, a Mecsek-
ben és a Dunántúli-dombság egyes maga-
sabb részein fordul elő. Hazánkban védett faj, 
természetvédelmi értéke 50 ezer forint. Az 
mttmuzeum.blog.hu oldalon bővebben ol-
vashatnak róla. 
Az év vadvirága a magyar zergevirág. Azt ír-
ják róla a Magyar Természettudományi Mú-
zeum honlapján (mttmuzeum.blog.hu), 
hogy száraz, nyílt tölgyesek, erdőszegélyek 
növénye, hazánkban elsősorban a Dunazug-

hegyvidék környékén, leginkább talán a Vér-
tesben, valamint a Mátrában és a Bükkben 
fordul elő. Máshol már kimondottan ritka. 
Hazai és nemzetközi ritkasága miatt hazánk-
ban 1982 óta védett, természetvédelmi értéke 
50 ezer Ft. Áprilisban jönnek elő jellegzetes 
tőlevelei, majd hamarosan nagy méretű sár-
ga virágai is megjelennek. Május végétől már 
alig láthatók virágzó példányok. 
2019-ben az év fája a sajmeggy, olvasható 
az Országos Erdészeti Egyesület honlapján 
(www.oee.hu). A Fűvészblog leírása szerint a 
sajmeggy sziklás területeken, ritkás erdőkben 
él, Közép- és Dél-Európában, valamint Kis-
Ázsiában őshonos. Fája alacsony vagy sűrűn 
elágazó cserje. Tavasszal sűrű fehér virágza-
ta van, de jóval kevesebb termést hoz. Foko-
zottan önszabályozó, csak a megfelelő mi-
nőségű gyümölcsök érnek meg. A sajmeggy 
keserű, apró, vékony húsú, evésre kevéssé al-
kalmas. Inkább madáreledelnek vagy pálin-
kának való. Magját a déli országokban fűszer-
ként használják, íze a mandulához hasonlít. 
Az év gombája a bronzos vargánya, amelyről 
azt írják a Magyar Mikológiai Társaság (gom-
banet.hu) honlapján, hogy kiváló ízű cseme-
gegomba. A Terra Alapítvány honlapján ta-
lálható leírás szerint kalapja 5-20 (30) centi-
méter átmérőjű, félgömb alakúból domború, 
nagyon húsos széle sokáig aláhajló. Felszí-
ne �atalon molyhos, később sima, színe sö-
tétbarna, feketésbarna, foltosan bronzszí-
nű beütésekkel. Tönkje vaskos, hasas, esetleg 
hengeres, 5-15 centiméter hosszú, 5-10 cen-

timéter vastag, színe barnás, a kalap felé vilá-
gosodik, a felső harmadban sűrű hálózat lát-
szik. A húsa fehér, nem változik. Melegked-
velő, dombvidéki faj.
Hűvös erdeink egzotikus küllemű állata, a fol-
tos szalamandra az év kétéltűje. Az mme.hu-n 
olvasható, hogy a legnagyobb farkos kétéltűnk, 
testhossza felnőtt korában átlagosan 20 centi-
méter. Szemei nagyok, kiemelkedők, pupillá-
ja sötét. Háta és oldala fényes fekete, világos- 
vagy sötétsárga foltokkal tarkított. Kétoldalt a 
tarkótájékon, a nyakra húzódóan, sárga, vese 
alakú fültőmirigyek helyezkednek el. A feltű-
nő mintázata mirigyeinek mérgező váladéká-
ra hívja fel a �gyelmet, mely a ragadozók elleni 
védekezésül szolgál. A foltos szalamandra álta-
lában éjszaka aktív, azonban esős időben nap-
közben is találkozhatunk vele. 
Az év emlőse az eurázsiai hiúz, amely Euró-
pa legnagyobb méretű macskaféle ragadozója: 
testhossza 80-130, marmagassága 60-75 cen-
timéter, súlya 8-38 kilogramm. Több dolog is 
megkülönbözteti a többi macskafélétől, ezek 
egyike a szokatlanul rövid, kurta farok. Az 
erdők lakója, elsősorban éjszaka aktív, de ha 
nem háborgatják, nappal is vadászik. Magyar-
ország területén az Északi-középhegységben, 
elsősorban az Aggteleki Nemzeti Park terüle-
tén él néhány példánya. 2012-es becslések sze-
rint az ország területén jelenleg kevesebb, mint 
10 hiúz él szabadon. Magyarországon fokozot-
tan védett faj, eszmei értéke 500 ezer Ft, írják a 
pecszoo.hu oldalon.                           

  Kohl Gyöngyi

Fotó: wikipédia
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Minőségi tartós élet

Visszatérek a borogatásokhoz, és 
egy olyan gyógynövénnyel foly-
tatom, ami remélhetőleg min-
den háztartásban megtalálha-
tó, de talán még nem gondoltak 
a kedves olvasók arra, hogy bo-
rogatásként használják. A len-

magról van szó. Az ebből készí-
tett borogatás nagy előnye, hogy 
közvetlenül az érintett testtáj-
ra lehet tenni, mert nem okoz 
bőrirritációt. Ezért gyermekek-
nél is bátran használható, kivéve 
a csecsemőket, náluk ne alkal-

mazzák. A forró lenmagos bo-
rogatás hurutos köhögés esetén 
a mellkasra téve tágítja és ellazít-
ja a légutakat. Torokfájás, száraz 
köhögés, fültőmirigy-gyulladás, 
nyirokcsomó-duzzanat esetén 
is alkalmazható, valamint szop-
tatós anyukáknál, amikor a fel-
ső mirigyekből nem akar lejön-
ni a tej, illetve támogatja is a tej-
képződést. Száraz szemre 5-10 
percre tegyenek meleg lenma-
gos borogatást, viszkető bőrre 
pedig hideget szintén 5-10 perc-
re. A borogatáshoz tegyenek egy 
tálba 1,5 csésze lenmagot egész-
ben vagy kissé összetörve, és ke-
verjék össze két csésze forró víz-
zel. Arra �gyeljenek, hogy ne le-
gyen a lenmag se túl száraz, se 
túl nedves. Terítsenek ki egy-

másra 6-8 papírzsebkendőt, és 
kenjenek rá egyenletesen elosz-
latva két evőkanálnyit a lenmag-
pépből, majd hajtogassák össze 
5 × 5 centiméteres csomaggá. 
A pépet tea�lterbe is tölthe-
tik. Ezzel a módszerrel egyszer-
re több csomag is készíthető. 
Ha forró vagy meleg boroga-
tás kell, akkor a csomagokat két 
melegvizes palack között mele-
gítsék fel a kívánt hőmérséklet-
re, majd tegyék a fájó testrész-
re. Túl forró azért ne legyen. 
Amint kihűlt, cseréljék le, a fel-
használt csomag mehet a kom-
posztba. A panasz megszűnésé-
ig naponta egyszer alkalmazzák 
a borogatást, aminek folyamán 
3-4 csomagot használjanak el. 

Nagyné Szalai Melinda

Mozaik

Örömöket és nehézségeket is átélt eddigi élete 
során Varga Sándorné, lánykori nevén Weller 
Eszter. Annak idején nem tanulhatott tovább, 
amit a mai napig sajnál. – Tizedik gyermek 
voltam a családban, a szüleimet pedig átitatta 
az 1800-as évek gondolkodásmódja, misze-
rint a nőknek két feladata van: férjhez men-
ni és gyermeket nevelni. Tizennégy évesen 
kezdtem dolgozni, az első munkahelyem a 
téeszben volt, ott dolgozott édesapám is, az-
tán húsz év konzervgyár következett, majd a 
gyermekeim születése után a gimnáziumban 
helyezkedtem el hivatalsegédként. Három 
gyermek mellett iratkoztam be az iskolába, de 
nem tudtam befejezni, mert munka közben 
megsérült a gerincem. Iszonyatos fájdalma-
kat éltem át, végül meg kellett műteni – idézte 
fel emlékeit Varga Sándorné. Arról is beszélt, 
hogy abban az állapotban nagyon nehezen 
talált munkát. Aztán egyszer, amikor éppen 
hazafelé tartott, és elhaladt a KTSZ előtt, bel-
ső késztetést érzett arra, hogy bemenjen, és 
ismét megkérdezze, van-e álláslehetőség. A 
folyosón egy gyermekkori ismerőse azzal a 
felkiáltással fogadta, hogy „Isten küldött!”. 
Egyszerre nevettek fel. – Éreztem, hogy az 
Úr nyitotta ki előttem ezt a lehetőséget, aho-
gyan a tanulásra is: az általános iskola után 
esti iskolában szakmai bizonyítványt szerez-
tem, majd konzervipari szakmunkás iskolát 
végeztem, és egy hároméves bibliaiskolát is 
– mesélte Eszter. Gerincproblémájával kap-

csolatban felidézte azt az időszakot, amikor 
fekvőbetegként még a lábát sem tudta fel-
emelni. – Három-négyféle gyógyszert szed-
tem, hogy tompuljon a fájdalmam. Ebben 
a kiszolgáltatott helyzetben élni sem akar-
tam, mert nem láttam értelmét. Szó szerint 
kiabáltam Istennel, sokat vívódtam magam-
ban. Miután kicsit megnyugodtam, azt kér-
tem Istentől, hogy állítson talpra. Abban az 
időszakban egy bibliai idézet bátorított: „Az 

Úr vezet majd szüntelen, kopár földön is jól 
tart téged, és csontjaidat megerősíti.” (Ézsa-
iás könyve 58. rész 11. vers). Mindig szeret-
tem a közösségi programokat, máig szívesen 
vagyok emberek között. Tudok közleked-
ni a városban, és gyalog is meg tudok tenni 
húsz-harminc métert gond nélkül. Nagyon 
hálás vagyok, hogy a csontjaim erősebbek 
lettek és a fájdalom enyhült.                                      

Weller P. Hanna

Hétköznapi hit: Varga Sándorné
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Graffiti pályázatot írt ki az önkormányzat
Pályázatot hirdetett Paks Város Önkormány-
zata gra�tiművészek számára Molnár Ferenc 
születésének 140. évfordulója alkalmából a 
KRESZ-parkban lévő aszfaltozott sportpálya 
melletti falfelület dekorálására. A pályázat so-
rán elkészített műveknek kötődniük kell a Pál 
utcai �úk című regény történetéhez, emléke-
zetes momentumaihoz.
Valamikor régen ez a paksi játszótér is amo-
lyan grund volt, mint a Pál utcai �úké. A szá-
zadfordulón itt volt Grünwald Salamon paksi 
fakereskedő Duna-parti fatelepe, a közelében 
pedig a két világháború között épült gőzhen-
germalom azóta lebontott épülete. Aztán a 
második világháború után sokáig a TÜZÉP 
vállalat telephelye üzemelt a területen, amelyet 
1979-re elköltöztettek, és a gyermekek nem-
zetközi éve alkalmából modern játszótér épült 
a paksi �ataloknak. Ehhez szinte minden te-
endőt társadalmi munkában végeztek a pak-
si vállalatok és a költségvetési üzem dolgozói, 
majd 1980-ban elkészült hozzá a hely nevét 
adó KRESZ-park is.
Paks Város Önkormányzata az alábbiakat biz-
tosítja a nyertes pályázathoz: 200.000 Ft pénz-

beli díjazást, falfelületet, támogatást a szüksé-
ges festék beszerzéséhez. Az elkészített gra�-
tik mellett feltüntetik a művész nevét, illetve 
magán az alkotáson is szerepelhet. A város kö-
zösségi oldalán és weboldalán, valamint a he-
lyi médiában bemutatja az elkészített alkotást.
Pályázni e-mailben vagy postai úton bekül-
dött vázlatokkal, méretarányos rajzokkal lehet. 

A pályamunkákat elektronikusan pdf vagy 
jpg formátumban, a pályázó adataival (név, 
születési év, lakhely, telefonszám, e-mail cím) 
a sajto@paks.hu e-mail címre vagy postai 
úton a 7030 Paks, Paksi Polgármesteri Hiva-
tal, Dózsa György út 55-61. szám  alá várják. 
A pályázatok benyújtásának határideje 2019. 
február 05.                                                        -kgy-

Fotó: Babai István

Mozaik

TÖLTŐDJÖN FEL NÁLUNK!

KEZDJE KÉNYEZTETÉSSEL AZ ÚJ ÉVET! PAKSI 
GYÓGYÁSZATI KÖZPONT 
MOZGÁSTERÁPIÁS RÉSZLEG

Nyitvatartás: 
H-P: 8:00–20:00
Sz-V: 9:00–20:00

7030 Paks, Táncsics M. u. 13. 
Tel.: 75/ 830-830

www.paksigyogyfurdo.hu

Látogasson el a Paksi Gyó gyá-
szati Központ Gyógyfürdőjébe, 
és élvezze gyógyító, pihentető 
szolgáltatásainkat!
A paksi gyógyvíz összetéte-
lének köszönhetően számos 
gyógykúra alapja, mely a für-
dőzés által is kedvező hatást 
gyakorol vendégeink egészsé-
gi és lelki állapotára. Az alkal-
mazott fürdőkúra az egyéb ke-
zelésekkel együtt a gyógyfürdő 
klímájának és hangulatának 
köszönhetően sikeres.

A gyógyfürdő legismertebb gyó-
gyászati kezelései a fürdőkeze-
lés, az iszappakolás, a súly-
fürdő, valamint a tangentoros 
víz alatti masszázskezelés. A 
gyógymasszőrök által alkalma-
zott masszázstechnika tovább 
fokozza az előbb említett keze-
lések hatásfokát.
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Tavaly az edzőváltást követően öt meccséből 
négyet megnyert az Atomerőmű SE NB I/A-s 
fér� kosárlabdacsapata. Az egyetlen veresé-
get Körmenden, egy parázshangulatú ösz-
szecsapáson szenvedték el Eilingsfeldék. Az 
óév utolsó meccse nagyon fontos volt a Kecs-
keméti TE ellen, azon kellett bebiztosítani 
az első nyolc csapat közé kerülést, ami egy-
ben a Magyar Kupán való részvételt is jelen-
ti. Az első félidei jó játéknak és tetemes előny-
nek köszönhetően – izgalmas végjátékban – 
végül 81-75-re győzött a paksi csapat. Ennek 
a jó sorozatnak az eredményeként feljött az 
ASE a felsőházba, és a sorsolásnak köszönhe-
tően az újév elején minden adva volt a jó foly-
tatáshoz. Sajnos az egyik húzóember, az irá-
nyító Shannon Evans visszatérő vállsérülé-
se miatt műtétre szorult, és úgy volt, hogy a 
Kecskemét elleni lesz az utolsó paksi fellépé-
se. Nem sikerült azonban gyorsan megolda-
ni a játékoscserét, ezért még az év első mecs-
csén, a Jászberény ellen is pályára lépett. Idő-
közben a klub honlapján megjelent a hír, hogy 
a szurkolók nem utoljára látták Pakson pat-
togtatni az amerikai kiválóságot, ugyanis a 
klub vezetősége és a játékos előszerződést kö-
töttek a 2019/2020-as szezonra, ami azt jelen-
ti, hogy Evans a felépülése után visszatér az 
ASE-hoz. Mint emlékezetes, a bajnoki raj-
ton Jászberényben szenvedett 91-90-es vere-
séget a piros-kék csapat. A hazai pálya és a jó 
sorozat bizakodásra adott okot az újabb ösz-
szecsapás előtt. Kiélezett, sok szabálytalan-
sággal tarkított meccset láthatott a közönség, 
ami több fordulópontot is tartogatott. Az első 
a 25. percben volt, amikor Faustot kiállították. 
A paksi „rugóláb” először egy szabályosnak 
tűnő blokkolás után kapott sportszerűtlent, 
majd egy közeli találat után aláállt a gyűrűből 
kihulló labdának és belefejelt, amiért techni-
kait kapott. Ezután Trajkovski megkapta ne-
gyedik személyijét, a vendégek pedig átvet-
ték a vezetést. A 36. percben egy 7-0-ás ro-
hammal sikerült ellépni 71-65-re, de ezután 
bedeszkázták a vendéggyűrűt, és a hátralévő 
bő négy percben nem találtak be a paksi játé-
kosok. A vendégek Pitts – négy másodperc-
cel a vége előtt szerzett – középtávolijával vi-
szont összesen hetet, és egy ponttal megnyer-
ték a mérkőzést: Atomerőmű SE – Jászberény 
71-72 (21-18, 17-17, 20-25, 13-12). A mérkő-
zés utáni hétfőn megérkezett az új irányító, 
Julian Nor�eet, a Falco KC korábbi játékosa, 
pénteken pedig az NBA G-ligájából az ötö-
dik légiós LaDontae Henton. A táblázat utol-
só helyén álló Serco-TF-BP ellen játszotta kö-
vetkező meccsét az Atomerőmű SE idegen-

ben. Henton még nem lépett pályára, ennek 
ellenére is csak a győzelem volt elfogadható. 
Gyenge első negyed után bedarálta ellenfelét 
Schmidt Béla legénysége, a végén már csak a 
különbség mértéke volt a kérdés. Serco-TF-
BP – Atomerőmű SE 69-93 (18-14, 17-27, 
21-27, 13-25). Nor�eet sikeresen debütált, 21 
pontot, ebből három triplát szerzett. Újabb 
hazai mérkőzés következett a Szeged ellen. 
Volt miért törleszteniük a Tisza-partiaknak, 
hiszen az őszi odavágón az Atomerőmű csa-
pata nyert egy ponttal. Nem voltak jók az elő-
jelek, hét közben betegségek és sérülések hát-
ráltatták a paksiak felkészülését. A térdproblé-
mákkal küzdő Trajkovski, és a hátával bajlódó 
Horváth Kristóf vállalta a játékot, az in�uen-
zás Eilingsfeld és Medve azonban nem tudott 
pályára lépni. Henton már bevethető volt, 
rögtön a kezdő ötösben találta magát. Na-
gyon valószínű, hogy a paksi játékosok soká-
ig nem fogják elfelejteni ezt a mérkőzést, amit 
többször is eldönthettek volna a maguk ja-
vára, de végül a vendégek örülhettek. A ren-
des játékidő vége előtt nem egész két perccel, 
egy szegedi kiállítás után, 80-72-es paksi ve-
zetésnél jött ismét a rövidzárlat. Rossz dön-
tések, kimaradt dobások követték egymást, a 
vendégek pedig éltek a lehetőségekkel, és ki-
egyenlítettek. A hosszabbítás elején öt pont-
tal meglépett a kék-fehér társaság, és innen 
már nem tudott visszakapaszkodni az ASE. 
Atomerőmű SE – Naturtex-SZTE-Szedeák 
87-94 (23-16, 21-27, 23-13, 13-24, 7-14). Az 
új szerzemény, a 27 éves, 198 centiméter ma-
gas, 3-4-es poszton is bevethető LaDontae 

Henton a vesztes meccs ellenére jól mutatko-
zott be, 6 triplát süllyesztett el a vendégek gyű-
rűjében, összesen 25 pontot termelt, és 6 le-
pattanót szedett. Az ASE új játékosáról Déri 
Csaba, a BB1.hu portál szakértője azt mond-
ta, hogy személyében egy nagyon jó játékost 
igazoltak. A nagynevű Notre Dame Egye-
temnek egyszer 38 pontot dobott, az ő kosa-
rával nyertek, tehát gyakorlatilag megvert egy 
nagy egyetemet. Volt az év újonca, az év játé-
kosa, a Providence Egyetem történetében raj-
ta kívül csak egy játékos mondhatja el magá-
ról azt, hogy elérte a kétezer pontot és az ezer 
lepattanót. – Henton számomra direkt hár-
mas, aki nagyon szépen dob. Balkezes, erő-
teljesen tör be az ügyesebbik kezének oldalá-
ra, balkézre nagyon szépen el tudja kezdeni a 
pick and roll-okat, tud betörni, nagyon jól in-
dul, komoly alsóposztos technikája van, ott is 
az ügyesebbik kezét használja. Nagyon győz-
tes karakter. Ha ambicionálja a játékot a ma-
gyar bajnokságban, és a paksi stáb is ki tud-
ja hozni belőle, amit tud, akkor a posztján a 
legjobb játékosa is lehet a magyar bajnokság-
nak. Labdaigényes játékos, kellenek neki az el-
zárások, a fórba kapott labdák, tehát az irányí-
tóknak lesz munkájuk vele, de szépen lehet rá 
építeni. Nem egy klasszikus önző amerikai, 
épp ellenkezőleg, iskolázott, nagyon letisztult 
játéka van, és nem újonc, már elég rutinos is – 
összegzett Déri Csaba.
Ha marad a hullámvasúton a csapat, akkor az 
egy győzelem, egy vereség sorminta alapján a 
következő fordulóban győzni kellene a paksi 
�úknak Szombathelyen.                Kovács József

Sport

Hullámvasúton az ASE
Fotó: Molnár Gyula
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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)

Felkészülési torna 
zajlott Pakson

A másodosztályban 
folytatja a PDSE
A Paksi Darts Sportegyesü-
let (PDSE) 2018-ban csatlako-
zott a Magyar Darts Szövetség-
hez, így a csoport indulhatott a 
magyar nemzeti bajnokságban, 
a legalacsonyabb osztályban, az 
NB 3-ban, csapatban, egyéniben 
és párosban is. A megfogalma-
zott cél a tisztes helytállás, a ru-
tinszerzés, a tapasztalatgyűjtés 
volt, ugyanis a többség koráb-
ban csak kisebb tornákon sze-
repelt. Titkon azonban egy ko-
molyabb eredmény elérésében is 
reménykedett a tagság, ami már 
az első évben valósággá vált: a 
PDSE megnyerte a sorozatot, így 
szintet léphet, azaz a következő 
kiírásban már a másodosztály-
ban szerepelhetnek a paksi dart-
sosok. – A mi régiónkban két pé-
csi, egy darányi és egy komlói 
formáció szerepelt. Az első pécsi 
fordulóban két győzelemmel és 
két vereséggel zártunk, ami meg-
felelt az elvárásainknak. A máso-
dik játéknap Pakson volt, a mér-
leg három győzelem és egy ve-
reség lett. A csoport esélyese, a 
Komló volt a harmadik forduló 
házigazdája. Ellenük is sikerült a 
győzelem. Itt és a darányi fordu-
lóban is veretlenek lettünk, ma-
gabiztos sikereket arattunk, ami-
től mi is magabiztossá váltunk. 
Megnyertük a régiónkat, és ez-
zel megteremtettük magunknak 
a lehetőséget a másodosztályba 

kerülésre. A tizenhat csapatos 
országos döntőben a tizennégy 
régiógyőztes, illetve a Budapest 
Bajnokságból két együttes alkot-
ta a mezőnyt – mondta Tibai At-
tila, a PDSE alapító tagja. A bu-
daörsi megmérettetésen négy 
csoportban zajlottak a küzdel-
mek, itt két győzelemmel és egy 
vereséggel zártak a paksiak, így 
csoportmásodikként kerültek 
a főágra, ahol már egyenes ki-
eséssel zajlott a verseny. A Ka-
posvár ellen 8:4-ről sikerült visz-
szakapaszkodniuk, 8:8 után a 
mindent eldöntő mérkőzésen 
Égner Attila továbbjuttatta övé-
it. A nagydöntőben a Nagykőrös 
következett. – A �nálé mindkét 
résztvevője kvali�kálta már ma-
gát a másodosztályba, így a tét a 
bajnoki cím maradt. Mi jobban 
koncentráltunk, és végül ezen a 
találkozón is győztünk, így meg-
szereztük – tette hozzá. A siker-
kovácsok: Tibai Attila, Bogárdi 
István, Kajári Attila, Kovács At-
tila, Ignácz Attila, Vidákovics 
Csaba, Égner Attila, Fehér An-
dor, Haáz Ádám, Szordel Gá-
bor. A PDSE tagsága és az érdek-
lődők másfél éve a Gesztenyés 
úton lévő Atom�tt Centrumban 
egy hatvan négyzetméteres te-
remben készülnek, ahol hét táb-
lán csiszolhatják tudásukat, im-
már az NB II.-ben.                      

Faller Gábor  

A házigazda két gárdájának ösz-
szecsapásával kezdődött a Tol-
na megyei kézilabda-bajnokság 
�ú-serdülő felkészülési torná-
ja. A Paksi Kézilabda SE (PKSE) 
I-es alakulata remekül kezdte a 
PKSE II-es csapata ellen a talál-
kozót, amely már a kezdő sípszó 
előtt is izgalmasnak ígérkezett. – 
Egyes számú csapatunk az orszá-
gos serdülő bajnokság dél-nyu-
gati csoportjában szerepel. Az 
U17-es korosztályt a 2002-2003-
ban született gyermekek alkot-
ják, ők a dobogón végeztek az őszi 
szezonban, ezért a PKSE I. az első 
számú esélyes a tornagyőzelem-
re. Minden csapat két mérkőzést 
játszik, melyek kétszer huszonöt 
percig tartanak, az időmérés fu-
tóórával történik. A legfelső kor-
határ a 2002-es születés, de sok-

kal több az ennél �atalabb játé-
kos a meghívott csapatokban. 
Ezért azok a kézilabdázók is le-
hetőséghez juthatnak most, aki-
ket országos versenyrendszerben 
még nem tudunk szerepeltetni, 
mindenki pályára léphet hazai 
közönség előtt – összegzett a tor-
na kezdetén Oldal Ottó, az egye-
sület szakosztályvezetője. Az iz-
galmas mérkőzésekkel tarkított 
napon végül a PKSE I-es csapa-
ta két, a II-es gárda egy győze-
lemnek örülhetett. A felkészülé-
si torna a sikeres tavaszi mene-
telést szolgálta, érkezett csapat 
Simontornyáról, Tamásiból és 
Dunaföldvárról is. A sorozat 
27-én, vasárnap Simontornyán 
folytatódik, ahol a paksi csa-
patok újabb két-két mérkőzést 
játszanak.                                    -fg-
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Blatt Pálra emlékeztek a sporteseménnyel

Készül a tavaszi rajtra a Paksi FC
Sport

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

– Amíg élek, szeretném Blatt Pál szelle-
miségét fenntartani. Bízom benne, hogy 
a jövőben is hasonlóan színvonalas fut-
balltornával tudunk emlékezni egykori 
sporttársunkra – mondta Hornyák László 
főszervező az ötödik alkalommal megren-
dezett emléktorna megnyitóján az Atom-
erőmű SE sportcsarnokában. Az esemé-
nyen részt vett i�abb Blatt Pál is. – Biztos, 
hogy odafentről mosolyog most édesapám. 
Az aktív játék után sokat foglalkozott gye-
rekekkel, majd felnőttekkel dolgozott. Terv-
ben volt, hogy később ismét az i�akkal 
munkálkodik majd, de ez sajnos már nem 
adatott meg neki – fogalmazott az egykori 
futballista �a. Közben izgatottan készülőd-
tek a focistapalánták: minden évben a leg-

kisebbek lépnek parkettre az emléktornán. 
Az esemény ezúttal is rangadóval kezdődött, 
a házigazda Atomerőmű SE narancs csapata 
a Paksi SE-vel mérkőzött, végül 2:2-es dön-
tetlennel zárult a játék. – Két csapattal ve-
szünk részt a tornán, rengeteg gyermekkel 
foglalkozunk. Próbáljuk úgy elosztani a já-
tékosokat, hogy mindenki egyforma lehe-
tőséghez jusson – összegzett Reichert Sza-
bolcs, a rendező Atomerőmű SE U7 edzője. 
– Ebben a korban még nem az eredmény a 
lényeg, hanem az a fontos, hogy a gyerekek 
élvezzék a labdarúgást, fejlődjenek – ezt 
már Pámer Krisztián, a Paksi SE U7 edző-
je mondta. A folytatásban a Baja, a Szek-
szárd, a Kalocsa és az ASE citrom is pá-
lyára lépett, a lebonyolítás körmérkőzéses 

rendszerben zajlott, egyszer tizenkét per-
cig, három a három ellen, egyméteres ka-
pura. A gyerekek hatalmas lelkesedéssel 
vetették magukat a küzdelmekbe, passzok-
ból, cselekből, gólokból, szerelésekből és 
buzdításból sem volt hiány. A kiváló han-
gulatú torna végén minden gárda kupát 
és oklevelet vehetett át, a kis focisták ér-
met és némi édességet is kaptak, valamint 
egyéni díjak is gazdára találtak. A végered-
mény: Baja, Szekszárd, ASE citrom, Kalo-
csa, ASE narancs és Paksi SE. Az esemény 
megrendezését az Atomerőmű Sportegye-
sület, a Millenium Aranycsapat 2000 Pak-
sért Gyermek és I�úsági Labdarugó Alapít-
vány, valamint egyéni szponzorok támo-
gatták.                                                 Faller G.

Már az új fedett lelátókon fog-
lalhatnak helyet a Paksi FC 
OTP Bank Ligában szerep-
lő labdarúgócsapatának szur-
kolói a Haladás elleni február 
9-i hazai bajnoki mérkőzésen. 
A vendégszektort már koráb-
ban használatba vehették a vi-
zitáló csapatok drukkerei, a ta-
vaszi szezonban a PFC szimpa-
tizánsok is helyet foglalhatnak 

a minden igényt kielégítő lelá-
tókon. A munkálatok nem fe-
jeződnek be, 2019-ben a hát-
ramaradt fő tribün is megépül, 
ami a tervek szerint háromszin-
tes lesz. – Tavaly elkészült a ven-
dégszektor, most pedig a B és C 
lelátókat vehetik birtokba szur-
kolóink. A stadionrekonstruk-
ció során alapelv volt, hogy fo-
lyamatosan itthon tudjunk ját-

szani, ezért ütemezetten zajlik a 
lelátók építése és átadása. A régi 
öltözőépületből átköltöztünk a 
B lelátó alatt kialakított öltözők-
be és egyéb kiszolgálóhelyisé-
gekbe arra az időre, amíg az A 
épület kivitelezése zajlik, hiszen 
idén annak is megkezdődött a 
bontása. Izgalmas időszak ez 
most számunkra, mert eddig a 
beruházás nem érintette érzéke-
nyen a klub mindennapjait, a já-
tékosok életét, de bízom benne, 
hogy hamar belerázódunk az új 
helyzetbe – fogalmazott a Paksi 
FC ügyvezetője, Balog Judit. Re-
mek időjárási körülmények kö-
zött készült Törökországban az 
elmúlt napokban a labdarúgó-
csapat a 2018/2019-es szezon 
tavaszi rajtjára. A zöld-fehérek 
négy edzőmérkőzést játszottak, 
liechtensteini, román, orosz és 
azeri ellenfelekkel, a mérleg  egy   
döntetlen és három  vereség. Ezt 
megelőzően január elején Telki-
ben tréningeztek a paksiak, ek-

kor az állóképesség megszer-
zésére fókuszáltak a trénerek. 
Ami a játékoskeretet illeti, több 
változás is történt a téli szünet-
ben. Bertus Lajos és Nikházi 
Márk elhagyták a PFC-t, míg 
kölcsönből visszatért Kesztyűs 
Barna, Szalai András és Zachán 
Péter. Új igazolás Zsidai Lász-
ló, Cseke Benjámin, Bobál Dá-
vid, valamint Könyves Norbert, 
utóbbi korábban már játszott a 
Fehérvári úti egyletnél. A baj-
nokság a 19. fordulóval a tervek 
szerint február 2-án folytató-
dik, akkor a PFC az MTK ven-
dégeként lép pályára, míg a 20. 
játéknapon a Haladás együtte-
sét fogadja. A Magyar Kupában 
a jövő hónapban már a legjobb 
nyolc közé jutás a tét. A zöld-fe-
hérek a Puskás Akadémia FC-
vel mérkőznek, az első talál-
kozót február 20-án Felcsúton, 
míg a visszavágót 26-án Pakson 
rendezik.

Faller Gábor   

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

A nyeremény a Telepaks Mé-
diacentrum Nonpro�t K�. 
ajándékcsomagja.

Fotó: Babai István/archív

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Paksi Ügyvédi Iroda, önál-
ló munkavégzésre alkalmas, 
8 órás időre foglalkoztatott 

munkatársat keres. 

Bérezés megállapodás szerint. 
Rugalmas munkaidő. Alapvető 
követelmény jó gépírású képes-
ség és számítógép használatának 

magas szintű ismerete.
Nyugdíjas jelentkezése nem 

akadály.

A jelentkezéseket  a 
wartigugyved@gmail.com-ra 

kérjük. 

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Mi a TelePaks legújabb magazinjának címe? 
A megfejtéseket február 1-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: Bíró István. 
Gratulálunk!


