
Egy elkötelezett csámpai lélek, aki teljes szívvel vetette, veti neki a hátát ma is a 

feladatoknak – Feil József. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 

11. oldal

Fotó: Babai István/archív
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Harminc téma napirenden
Ziliziné Petrik Klára és Nagy Márta vehe-
ti át idén a Gyermekeinkért díjat a városi 
pedagógusnapon. Erről is döntött a kép-
viselő-testület áprilisi ülésén, ahol továb-
bi közel harminc előterjesztés vélemé-
nyezése várt a grémium tagjaira.

A Rókus kápolna előtt készülő épület-
tel kapcsolatos interpellációval kezdődött 
a képviselő-testület áprilisi ülése. Barna-
bás István alpolgármester feltette a kérdést, 
hogy az önkormányzat illetékesei meg-
vizsgálták-e, hogy az új épület megfelel-e a 
HÉSZ előírásainak, illetve a tervdokumen-
tációját is, és amennyiben nem felel meg az 
előírásoknak, milyen intézkedést tervez az 
önkormányzat az ügyben. Szabó Péter pol-
gármester válaszában azt mondta, hogy az 
építési engedélyt a város főépítésze adta ki 
még 2015-ben, amelyben komoly feltétele-
ket szabott az építtető számára, mint pél-
dául, hogy a kápolna láthatóságának a 6-os 
út felől meg kell maradnia. A 2017-ben ki-
adott településképi vélemény sem kifogá-
solta az építkezést, amelynek papírjai, illet-
ve dokumentációi rendben voltak az építé-
si szabályzat alapján. Az építési engedélyt 
az építésügyi hatóság adta ki Szekszárdon, 
és nem a paksi önkormányzat illetékessé-
géhez tartozott. A polgármester válaszát 
öt-három arányban nem fogadták el a tes-
tület tagjai. A képviselők és a polgármes-
ter egyébként egyetértettek abban, hogy a 
Rókus kápolna Paks fontos öröksége, nem 
kerülhet veszélybe, és hogy az új épületnek 
illeszkednie kell a meglévő településkép-
be. Szabó Péter polgármester a megbeszé-
lés után bejelentette, hogy a Szekszárdi Já-
rási Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi 
Osztályához fordul a Rókus kápolna mel-
lett épülő ház miatt, hatósági eljárást kez-
deményez az építkezéssel kapcsolatban.
Elfogadta a testület a Dél-Dunántúli Köz-
lekedési Központ Zrt. 2018. évi tevékeny-
ségéről szóló beszámolót. – Évek óta fo-
lyamatosan csökken az autóbusszal utazók 
száma, ezért tavaly is mintegy tízmillió fo-
rinttal kellett hozzájárulnia az önkormány-
zatnak a helyi tömegközlekedés biztosítá-
sához. A következő években ez a helyzet 
változni fog, ugyanis az e-mobilitás prog-
ramnak köszönhetően 2020-tól elektromos 
buszok járnak majd a városban – tájékozta-
tott a polgármester.
Az energiamegtakarítást eredményező fel-
újításokat támogató pályázat kiírásáról 
is döntöttek az ülésen. Idén is 50-50 mil-

lió forint a keretösszeg, amire benyújthat-
ják igényüket a panel és a hagyományos 
technológiával épült lakások tulajdonosai. 
A polgármester úgy tájékoztatott, hogy a 
feltételek nem változtak, továbbra is ötven 
százalékos az önkormányzati támogatás, és 
várhatóan most is minden pályázót támo-
gathatnak majd. A pályázatokat azóta kiír-
ták, részletek a paks.hu honlapon.
A vagyongazdálkodásról szóló helyi ren-
delet módosítása kapcsán a Paksi Fejlesz-
tési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) 
feladatairól tárgyaltak a képviselők. Az elő-
terjesztésben ahhoz kívántak jogi hátteret 
teremteni, hogy a cég átvállalhasson fel-
adatokat a polgármesteri hivataltól. Az ülé-
sen nem kapott minősített többséget a ren-
deletmódosítás. Úgy határoztak, hogy el-
napolják a kérdést, és egyeztetést követően 
döntenek a PFV Zrt.-vel kapcsolatos té-
mákban. 
Tavaly döntött arról a testület, hogy Paks 
is hozzájárul a Mezőföldvíz K�. 87 millió 
forintos törzstőke emeléséhez, mintegy 29 
millió forinttal. A részarányos összeggel a 
szolgáltatás biztosításához nyújtanak ismét 
forrást.
Döntöttek a képviselők arról is, hogy köz-
nevelési szerződést köt az önkormányzat a 
Pécsi Egyházmegyével a szeptember else-
jén induló Kalkuttai Szent Teréz Tagóvoda 
működtetéséért.
Kiemelt fejlesztési területté nyilvánították a 
Fehérvári út és a Györkönyi utcák közé eső 
szakaszt. A változtatásra a tehermentesítő út 
nyomvonal-módosításának meggyorsítása 
miatt volt szükség – tájékoztatott Szabó Pé-

ter. A témában azóta lakossági fórumot hir-
dettek, a felhívás a harmadik oldalon.
Intézményvezetői pályázatok véleményezése 
is napirenden volt. A grémium támogatta a 
Paksi Bezerédj Általános Iskola esetében Ko-
vácsné Pál Krisztina, a Paksi I. István Szak-
képző Iskola esetében pedig Sárosdi Berna-
dett pályázatát. 
Kinevezésekről is döntött a grémium. A Pak-
si Benedek Elek Óvoda vezetésével Bosnyák 
Zoltánnét, a Paksi Napsugár Óvoda vezetői 
feladataival Molnár Adriennt, a Paksi Bóbi-
ta Bölcsőde és Konyha irányításával pedig 
Lukácsi-Magyar Melindát bízták meg a kö-
vetkező öt évre.
Határozatot fogadtak el a képviselők a Gyer-
mekeinkért díj adományozásáról is. Az a 
döntés született, hogy 2019-ben Ziliziné 
Petrik Klára és Nagy Márta vehetik át a vá-
rosi kitüntetést. 
A már említett PFV Zrt.-vel kapcsolatos 
előterjesztéseket azóta rendkívüli ülésen 
megtárgyalta a képviselő-testület. Elfogad-
ták a cég 2018-as beszámolóját, valamint a 
2019-es üzleti tervét, módosították alap-
szabályát, és az idei évre 109 millió forint 
támogatást szavaztak meg az önkormány-
zati tulajdonú Zrt.-nek.  A PFV Zrt.-t azért 
hozta létre tavaly a testület, hogy az atom-
erőmű-építés kapcsán várható megnöveke-
dett feladatokban, azok egy részének átvál-
lalásával, segítségére legyen a polgármeste-
ri hivatal műszaki osztályának. Szabó Péter 
úgy összegzett a döntést követően, hogy az 
ülésen sikerült rendezni a cég 2019-es mű-
ködését. 

Dallos Szilvia

Fotó: TelePaks
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező 
gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő 
egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) 
határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati ren-
delettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát a tehermentesítő út nyomvonalával 
kapcsolatban a Fehérvári út-Györkönyi utca közötti szakaszon módosítja.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fóru-
mot tart 2019. május 20-án 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő 
termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, köz-
zétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájá-
ban tekinthető meg.

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2019. május 28-ig 
benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a 
lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be. A bejelentkezett Partnerek esetében a pol-
gármester a megbízott városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét.

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner ter-
mészetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb eset-
ben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. A ké-
relmet papíralapon a polgármesteri hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva 
személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu 
e-mail címre kell megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2019. 05. 28-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás 
további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2019. május 10.

                                                                                        Szabó Péter
                                                                                        polgármester
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Az egyik utca elkészült, a másikban még 
zajlik a korszerűsítés

Kerékpárutat is építenek a beruházásban

Ahogy arról korábban beszámoltunk, már-
ciusban átadták a munkaterületet, ezzel 
megkezdődött az Árnyas és a Bajcsy-Zsi-
linszky utcák aszfaltozása. A két utca kivi-
telezésére még tavaly október elején szer-
ződött az önkormányzat a Real-Rent K�.-
vel. Sebestyén Roland ügyvezető akkor úgy 
tájékoztatott, hogy mindkét utcában az út-
burkolat felújítása, új szegély építése, va-
lamint járdatérkövezés a feladat. Azóta a 
Bajcsy-Zsilinszky utca műszaki átadása 
megtörtént, ugyanis jóval a május 20-i tel-
jesítési határidő előtt elkészültek a rekonst-
rukcióval, ami elsősorban a jó munkaszer-
vezésnek köszönhető, ugyanakkor az is 
számított, hogy a munkálatok alatt nem 
merült fel semmilyen, a kivitelezést hátrál-
tató, nem várt körülmény. A mintegy száz-
hetven méter hosszú útszakaszon a szük-
séges részeken pályaszerkezetet cseréltek, 
majd a tervnek megfelelően az utat aszfalt-
burkolattal látták el, a járdát pedig térkö-
vezték. A beruházás értéke közel nettó 18 
millió forint volt, amit önkormányzati for-
rásból biztosítottak. Az Árnyas utcai mun-

kálatokkal is jó tempóban halad a kivitele-
ző, április végén húzták az útra a legfelső, 
úgynevezett kopóréteget. A munkálatok 
befejezésének határideje június 10., a beru-
házás költsége nettó 78 millió forint. A két 

utca rekonstrukciója a Paks közterületei-
nek megújítását célzó program része, ami-
nek keretében a nagyon rossz állapotú uta-
kat újítják fel.

-kgy-

Út- és közműfelújítás kezdődik hamarosan 
a lakótelep egyik frekventált területén, ne-
vezetesen a Gesztenyés utca és Kandó Kál-
mán utca – Kishegyi út és Kurcsatov utcák 
közötti – szakaszon. A kivitelezésről szó-

ló szerződést a napokban írta alá Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere és Szűcs Zoltán, a 
győztes ajánlattevő Amal� Hungária K�. 
ügyvezetője. Szabó Péter polgármester azt 
mondta, hogy ez a terület nagyon rossz ál-

lapotban volt már, a faltól falig rekonstruk-
cióval azonban teljesen megújul, és kerék-
párutat is kialakítanak. Kiemelte, hogy mi-
vel ez a terület rendkívül forgalmas, arra kéri 
a lakosságot, hogy legyenek türelmesek a ki-
vitelezés ideje alatt. Szűcs Zoltán ügyveze-
tő úgy tájékoztatott, hogy a munkálatok so-
rán felújítják a város egyik legnagyobb át-
mérőjű ivóvíz gerincvezetékét, a projektnek 
része távhővezeték-megújítás, és minimális 
elektromos közműkiváltás történik. Az útra 
új aszfaltburkolat kerül, a járdát pedig térkö-
vezik, és megújulnak a parkolók. Kiemelte, 
hogy a kivitelezés alatt folyamatosan bizto-
sított lesz a forgalom, a munkálatok végéhez 
közeledve előfordulhat majd félpályás útlezá-
rás. Az ASE sportcsarnokának megközelíthe-
tőségére különös tekintettel lesznek, ahogy a 
munkálatok idejére eső nagyrendezvények-
re is. A munkaterület átadása május közepén 
várható, ezt követően kezdik meg a mun-
kát. A beruházás értéke közel nettó 285 mil-
lió forint, a kivitelezés határideje 2019. szep-
tember 20.                                               

Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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Pályázati forrás is van a kamaramozira

Hat első osztály indul az új tanévben
2019. április 11-én és 12-én rendben lezajlott 
az általános iskolai beíratás. Azokat a gyereke-
ket kellett beíratni, akik idén augusztus 31-ig 
betöltik a hatodik életévüket. Mentesség ab-
ban az esetben állt fenn, ha a gyermek még 
nem érte el az iskolakezdéshez szükséges fej-
lettséget.
A beiratkozást követően az intézményveze-
tők írásban tájékoztatták a Szekszárdi Tan-
kerületi Központ igazgatóját a felvételre, el-
utasításra javasolt tanulókról.
A Szekszárdi Tankerületi Központ mint 
fenntartó határozta meg az adott iskolában 
a 2019/2020. tanévben indítható első osz-
tályok számát. Az intézmények 2019. április 
16-ig megküldték a tankerületnek az indítha-
tó első osztályok engedélyezéséhez kapcsoló-

dó intézményi igényeket felmérő táblázato-
kat. A fenntartói döntésről a tankerületi köz-
pont írásban tájékoztatta az intézményeket. 
A döntés során a fenntartó �gyelembe vette 
az egyes iskolák szakmai alapdokumentumá-
ban meghatározott maximálisan felvehető ta-
nulólétszámot, az osztályindításhoz szüksé-
ges személyi és tárgyi feltételek meglétét.
Paks közigazgatási területén 116 paksi és 
10 vidéki gyermeket írattak be a helyi álla-
mi fenntartású intézményekbe. Az intézmé-
nyektől kapott információk szerint a Szekszár-
di Tankerületi Központ fenntartásában műkö-
dő három paksi általános iskolában összesen 
hat első osztály indul a 2019/2020-as tanév-
ben, a Paksi Bezerédj Általános Iskolában, a 
Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában és a 

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola szék-
helyén is kettő-kettő, a gyermeklétszám osz-
tályonként 21-22 fő. Az intézmények minden 
várólistás igényt teljesíteni tudtak.
Az intézményvezetők a tavaszi szünetet kö-
vetően meghozták a tanulók felvételével kap-
csolatos döntésüket, és április végéig írásban 
megküldték az érintett szülőknek. A tanulók 
osztályba sorolásának tervezésénél �gyelem-
be kellett venni, hogy lehetnek olyan, az iskola 
felvételi körzetébe tartozó gyerekek, akiket az 
esetleges fellebbezési eljárás eredményeként el 
kell helyezni az adott iskolában, valamint hogy 
az óvodák által a szakszolgálati ellátó rendszer-
be irányított tanulóknak beiskolázására szüle-
tett-e már döntés, illetve az mikorra várható.                                        

Kohl Gyöngyi

Két projekthez nyert támoga-
tást Paks Város Önkormányza-
ta a Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány (JETA) 
pályázatán, az egyik a Szent 
Vendel kápolna felújításához 
szükséges kiviteli terv elkészí-
tése, a másik pedig kamaramo-
zi-terem kialakítása, jelentet-
te be sajtótájékoztatón Szabó 
Péter polgármester. Mindkét 
munkával még az idén elké-
szülnek. 

Korábban már írtunk arról, hogy 
kamaramozi-terem kialakítását 
tervezi az önkormányzat a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ-
ban. Erre nyert az önkormány-
zat most a JETA pályázatán közel 
negyvenkilencmillió-kétszázezer 
forint támogatást. Ebből és a vá-
ros által biztosított öt és félmillió 
forintból valósítják meg a beru-
házást az épület emeletén. A te-
rem egyrészt kamaramoziként, 
másrészt kamara-előadások, ki-
sebb koncertek helyszíneként 
szolgál majd. Az átalakítást a 
tervek szerint május 15-én kez-
dik el. Elbontják a nem szer-
kezeti falakat, a homlokzaton 
négy nagyobb és egy kisebb ab-
lakot, valamint a terem gépház 
felé eső falát, az álmennyezetet 
és  a lámpákat. A kilencven férő-

helyes terem kialakítása lépcső-
zetes lesz, a széksorokat egymás-
tól eltolva építik be. A kamara-
előadásokhoz, koncertekhez �x 
emelvény készül, amit szükség 
esetén mobil dobogóval lehet 
bővíteni. A teremnek akuszti-
kus álmennyezete lesz, a belső 
felületén hangelnyelő falak. A 
munkálatok befejezésének ter-
vezett határideje 2019. decem-
ber 31.
Egy másik projektre, a Szent 
Vendel kápolna felújításának ter-
vezésére is nyert támogatást az 

önkormányzat, közel egymillió-
négyszázezer forintot. A kiviteli 
tervet megelőzően építészeti álla-
potfelmérés, statikai vizsgálat ké-
szül. A kápolna műemléki jelle-
ge okán szükséges szakvélemé-
nyeket be kell szerezni, illetve 
az előírások szerint építéstörté-
neti dokumentációt, műemléki 
leltárt és helyreállítási javasla-
tot kell összeállítani. A munka   
befejezésének tervezett határ-
ideje 2019. december 31. Sza-
bó Péter polgármester kiemel-
te, hogy az épület felújításá-

hoz adománygyűjtésbe kezdett 
a katolikus egyházközség, so-
kan az ügy mellé álltak, az ön-
kormányzat is hozzá fog járulni. 
A kápolna a körforgónál, a Pak-
si Deák Ferenc Általános Iskola 
alsó tagozatának épülete mellett, 
a város déli kapuját adó Tán-
csics parknál áll. Az épület előd-
je 1746-ban épült, építője Ha�ner 
János volt. Ennek helyén emelték 
a 19. században a klasszicista stí-
lusú, 1969-ben felújított jelenlegi 
épületet.                                    

-gy-
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Fotó: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2019. május 10. n 5



A VÁROS HETE
PROGRAMOK

17.00 Polgármesteri köszöntő, a város 
hetének megnyitása

17.15 a Helyi Értéktár Bizottság 
pályázatának eredményhirdetése

17.30 Az eltűnt városkép nyomában 
- színes diaképeken a város építészeti 
öröksége (dr. Hanol János várostörténeti 
előadása)

május 15. (szerda) 
HELYI ÉRTÉKEK NAPJA
Helyszín: CSDKK színházterem

május 16. (csütörtök) 
KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓK 
Helyszín: KRESZ-park, CSDKK

15.00  KRESZ-park
Pál utcai fiúk gra� iti fal átadása

17.00 CSDKK emeleti kiállítótér 
40 év – 40 kép kiállítás
(pillanatképek a város 40 éves történetéből)

17.30 CSDKK földszinti kiállítótér 
Alkotópályázat - Paks 40 év múlva
általános iskolás, középiskolás és felnőtt 
kategóriában 

május 18. (szombat) 
FELVONULÁS, VÁROS NAPI FORGATAG
Helyszín: Szent István tér, Táncsics-park

Nagyszínpad

Kisszínpad

A felvonulókat zenével fogadja a Roger Schilling Zenekar

06.00 - 08.00 Hal árusítása 
            (Vass Antalnál az OMV benzinkúttal szembeni bárkán)

09.00 - 13.00 Halászléfőző verseny 
     (ételminták  leadása 12.00 – 13.00 között)

Május 18-án az alábbi útlezárásokra lehet számítani:
- a felvonulás ideje alatt a Szent István tér - Dózsa György út - körforgó útvonalon 9-10 óráig,
- a Táncsics parkban zajló programok miatt a körforgótól az uszodához vezető bekötő útig 
   a Táncsics utcában 11-17 óráig.
A fenti időszakokban az autók ezeken az útszakaszokon nem közlekedhetnek.

május 17. (péntek)
HELYI EGYÜTTESEK FELLÉPÉSE 
Helyszín: Duna-part, víziszínpad Kísérőprogramok több témára hangolva: 

MÚZEUM- ÉS KULTÚRSZIGET

EGÉSZSÉG SZIGET KÓSTOLÓK

KÖRNYEZETVÉDELEM

SPORT

10.00 Köszöntő 10.15  Csillag Show Táncegyesület műsora  
11.00 Pódium Táncstúdió fellépése 11.25 Erdélyi Magyarok 
Tolna Megyei Egyesületének fellépése 12.00 Félnótások – 
énekelnek a Dunakömlődi  Nyugdíjasok Egyesületének tagjai 
13.00  Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület műsora 13.30 
Halászléfőző verseny eredményhirdetése 14.10 Paksi Német 
Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület összeállítása 14.50  
Paksi Városi Vegyes Kar 15.30 Paksi Chen stílusú Tai Ji Quan 
SE bemutatkozása 16.00  Főnix Táncegyesület fellépése 
16.40 Party Táncklub 17.30 Tűzvirág Táncegyüttes műsora 
20.00 Charlie Band koncert

10.40 Destiny’s Dancers fellépése 11.50 Az Ifjú 
Harmonikásokért Alapítvány Pataki Ádám 12.15 A Paksi 
Városi Nyugdíjasklub tagjai énekelnek 12.30 Siller Nótakör 
dalcsokor összeállítása 12.45  Atomerőmű Nyugdíjas 
Klub Egyesület fellépése 13.15 Bemutatkozik a PRO ARTIS 
népzenei tagozata 13.50 Kvint Stúdió műsora 14.30 Country 
Road klub műsora 15.10 Pincehegyi cimborák 16.20 Paksi 
Twirling és Botforgató KSE 
18.00  Szabó Balázs Bandája koncert

17.00 C four G 17.50 Pirkadat 18.40 Lanet Band 
19.30 Ulbert - Hesz Project 20.20 Pagony 
21.10 PistiEst 22.00 The Houdinis

A teljes program letölthető:
www.paks.hu 

A VÁROS HETE

BŐVÜL
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Atomerőmű

Igazgatósági Nívódíjakat és 
Atomix-díjakat adtak át
A Paksi Atomerőmű majálisa nemcsak a fel-
hőtlen kikapcsolódásról, a sportról, a főzés-
ről, a közösségi és kulturális programokról, 
hanem a kiemelkedő munkateljesítményt 
nyújtó munkavállalók elismeréséről is szól. 
Ebben az esztendőben harmincheten vehet-
tek át Igazgatósági Nívódíjat. Az elismerése-
ket Pekárik Géza, az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. vezérigazgatója és az adott szakte-
rületek vezetői adták át.
A díjazottak: dr. Körmöczi-Lakatos And-
rea, Benedeczki István, Ádler Kornél, Haaz 
József, Kállai László Tiborné, Krizák Já-
nosné, Mészáros Ferenc, Mészáros Já-
nos, Németh László, Pálosiné Ormai Rita, 
Tóth Csaba András, Tóth István, Vétek Já-
nos, Vitéz Tibor, Árki István, Bóna Gá-
bor, Kirizsné Buják Marianna, Lung Attila, 
Cechmeiszter Pál, Krasznai Iván, Keresz-
tes Gábor, Meczker István, Páskuly Gyu-
la, Perger Gyula, Stier István, Stolczenbach 
Zoltán, Vajda János, Bérces Zsuzsanna, Kis 
Zoltán, Lukács József, Magyar Erika, dr. 
Bachné Griezer Mária, Benicsné Csákvá-
ri Katalin, Ricsovics Tamás, Jantner Mária, 
Kovács Zoltánné, Nickl László.
A majálison megünnepelték az Atomix K�. 
alapításának 25. évfordulóját. Az Atomix 
Kereskedelmi és Szolgáltató K�. 1994. janu-
ár 5-én kezdte működését. A céget az Atom-
erőmű Sportegyesület alapította, majd 2001. 
április 2-án a Paksi Atomerőmű Rt. megvá-
sárolta a tulajdonjog száz százalékát. A szü-
letésnap alkalmából elismeréseket adtak át, 
amit megelőzően Juhász Sándor, a cég egyik 
alapítója, egykori ügyvezetője mondott kö-
szöntőt. Atomix-díjat vehetett át: Kovács 

László, Tibai László, Kilyén Szilveszter, Ta-
báné Bese Erzsébet, Pataki Zsolt György, 
Schmieder Zoltán, Korbely Éva, Weller Ist-
ván, Rompos Ferencné, Ácsné Csúz Viktó-
ria, Zolván András Gyula, Szelestyei Nor-
bert, Molnár István, Ohmachtné Szatmáry 
Szabina, Kanász János. 
Az elismerések átadásának idején már kelle-
mesebb volt az időjárás, mint reggel, amikor 
elkezdtek a főzéshez készülődni a különbö-
ző kollektívák, illetve bemelegíteni a csapa-
tok a Majális-focikupára. Mindkettő a ren-
dezvény hagyományos programeleme. A fő-
zőversenyre ez alkalommal huszonöt csapat 
nevezett. Az első helyezett az Atomerőmű 
Nyugdíjasklub csapata lett, vegyes pörköl-
töt készítettek, második díjat vehetett át az 
erőmű munkairányítás támogató osztálya, 
csapatuk vegyes ragut készített juhtúrós no-

kedlivel, a harmadik helyet pedig a Protheus 
Zrt. csapata szerezte meg, akik csevapcsicsát 
készítettek grillezett házi kecskesajttal. Ami 
a sportot illeti, hat csapat rúgta a bőrt, első 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. turbina 
osztályának csapata lett, második az Atomix 
K�. REKŐ csapata (az atomerőmű rekreá-
ciós központ üdülőszálló csapata), és har-
madik a Szomjas 13 elnevezésű formáció.
A majálisra nemcsak a munkatársakat vár-
ták, hanem Paks és környéke lakosságát is. 
A kínálatban szerepelt színpadi műsor, az 
esti koncertet a Honeybeast zenekar adta. 
Egész napra kínáltak a szervezők gyermek- 
és kézműves programokat is, többek között 
volt kalandpark, légvárak, trambulin, elekt-
romos járművek, gokart, csillámtetoválás, 
hennatetoválás.

Kohl Gyöngyi

Fotók: Babai István

8 n Paksi Hírnök, 2019. május 10.



A régió is szerephez jut 
a Paks II. projektben

Atomerőmű

A régió kis- és középvállalkozásainak reá-
lis esélye van arra, hogy szerepet vállalja-
nak a Paks II. beruházásban. Az oktatási 
intézmények ugyancsak bekapcsolódhat-
nak a projekttel kapcsolatos feladatokba, 
többek közt a szakemberképzés és a kuta-
tások terén.

Együttműködési megállapodást kötött a 
Pécsi Tudományegyetem (PTE) és a pak-
si atomerőmű két új blokkjának tervezé-
séért, megépítéséért és üzembe helyezésé-
ért felelős tárca nélküli miniszter. A szer-
ződést Süli János miniszter, Miseta Attila, 
az egyetem rektora és Jenei Zoltán, a PTE 
kancellárja látták el kézjegyével. Az alá-
íráskor elhangzott, regionális felsőoktatá-
si centrumként a PTE-nek kiemelt szere-
pe van és lesz a Paks II. projekt megvaló-
sításában részt vevő hazai szereplők, és a 
későbbiekben az üzemeltető szervezet, to-
vábbá a létesítményt befogadó régió szak-
emberigénye kielégítésében. 
Az együttműködés kiterjed többek között a 
humánerőforrás-fejlesztésre, az oktatásra, 
a szakemberképzésre, a tudományos kuta-
tásra és fejlesztésre, az egészségügyi szol-
gáltatások szervezésére és ún. progresszív 
ellátások nyújtására, továbbá a környezet-
védelem, környezetegészségügy, valamint a 
szociális és kulturális szolgáltatások terüle-
tére. 
Süli János tájékoztatása szerint lehető-
séget biztosítanak a megfelelő képzések-
ben részt vevő hallgatóknak a gyakorla-
ti ismeretek megszerzésére, ugyanakkor 
az oktatók is pro�tálhatnak az együttmű-
ködésből, mivel a kontraktus lehetőséget 
biztosít a PTE oktatói és kutatói számára 
ipari, nagyüzemi tapasztalatok megszer-
zésére. Emellett az atomerőmű szakembe-
rei meghívott előadóként részt vehetnek a 
PTE nappali és levelező tagozatos oktatá-

sában, valamint a különböző továbbképző 
és szakmérnöki tanfolyamokon. 
A múlt év szeptemberében Süli János, va-
lamint Lenkei István, a Paks II. Atomerő-
mű Zrt. vezérigazgatója a Dunaújvárosi 
Egyetemmel írt alá hasonló célú együtt-
működési megállapodást.
Az oktatási intézmények mellett a régió 
kis- és középvállalkozásainak is reális esé-
lyük van arra, hogy szerepet vállaljanak 
a beruházásban. Erről Süli János minisz-
ter a Baranya Megyei Vállalkozói Központ 
Alapítvány rendezvényén beszélt, kiemel-
ve, hogy a régió pro�tálhat a Paks II. pro-
jektből. A két új blokk építése nemcsak be-

szállítókat vonz a régióba, hanem más ipa-
ri üzemek idetelepülését is ösztönzi. – A 
tervek szerint csúcsidőben nyolc-tízezer 
emberre lesz szükség, lesz feladata bőven 
az út- és közműépítőknek, a technológiai 
szerelőknek, az ács-állványozóknak, a he-
gesztőknek, a villanyszerelőknek, az irá-
nyítóknak és az informatikusoknak, sőt 
még a festő-mázolóknak is – részletezte a 
miniszter.
Süli János azt mondta, a Paks II. pro-
jekt országos jelentőségű, de igazán nagy 
jelentőséget a térség, a környező me-
gyék számára jelent. Lehetőséget bizto-
sít, hogy megerősítsék gazdaságukat, nö-
veljék lakosságmegtartó erejüket. – Sze-
retnénk az érintett térség településeinek, 
gazdasági szereplőinek, oktatási, egészség-
ügyi és egyéb intézményeinek kapacitását, 
az itt felhalmozott tapasztalatokat és tu-
dást hasznosítva a lehető leghatékonyab-
ban végrehajtani a két új blokk megvalósí-
tását és az ahhoz kapcsolódó feladatokat – 
hangsúlyozta a miniszter.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Mozaik

A szavakról
Városi olvasmányok
Isaszegre utazunk, vonattal. A 
Déli pályaudvaron átszállunk, 
onnan indulunk a Keletibe, aztán 
gyorsvonattal tovább a nagyma-
mához, a keresztanyámékhoz, 
Isaszegre. (Itt, a Keletiben vizes-
zsemle, hajszálvékonyan megkent 
vajjal, rajta Olasz, vagy Turis-
ta felvágott, szezonban vékony 
fehérpaprikacsík az Utasellátó-
ban. Nagyon szeretem.) A fülké-
ben, ahol ülünk, mások is utaz-
nak. Az ablakot nehezen húzza le 
édesapám, lábujjhegyre állok, az 
ablak előtti parányi asztal is aka-
dályt jelent, hogy a fejem kidug-
hassam a szélbe, így csak bentről 
érzékelem a suhanást, miközben 
a lehúzott ablak tetejébe kapasz-
kodom. A távvezetékek játékát 
bámulom, ahogy fel-le sétál-
nak a tájban: Rákosliget, Rá-
koskeresztúr, Pécel… Szeretem 
ezt az utazást, jó megérkez-
ni az isaszegi vonatállomás-
ra. (A családi elbeszélésekből 
tudom, hogy kétéves múltam, 
amikor egy testvéri szöktetés al-
kalmával – akkor bővítették a 
vasútvonalat – jónéhány bor-
dám megrepedt és eltört, ami-
kor a bátyám nem jól értelmez-
te az életkori adottságaimat egy 
hatalmas gödör átugrásakor.) 
Leszállunk a vonatról, a váró 
dohányfüstös. Sokan vannak 
ilyen-olyan emberek: átuta-
zók, indulók és érkezők. Kis 
gyaloglás következik, én kajla 
vagyok, előrefutok, a bátyám 
csendes. Egyébként a ruhát, 
ami rajtam van, nem szere-
tem. Nem is értem, hogy édes-
anyám, akárhányszor a nagy-
mamához jövünk, miért adja 
rám azokat a holmikat, ami-
ket nem szeretek. Mindig azt 
mondja, hogy most a nagyma-
mához megyünk, ezt meg ezt 
a ruhát vedd fel, mert ő ezeket 
szereti. Így hát a dzsörzéruha – 
ami mellesleg egyforma édes-
anyáméval, aki mégiscsak a har-
mincas évei közelében jár, én 

meg csak hatéves vagyok – rám 
tapad. A három ízléstelen arany-
színű gombot hiába gombolom 
ki a vállamig érő gallér alatt, kö-
zépen, nem segít – így rohanok a 
sorompóig, amit éppen leeresz-
tett a bakter. A bakterházat is 
szeretem, innen már látom a há-
zat, ahol édesanyám gyerekeske-
dett. A sorompónál bevárom a 
többieket – ez a szabály –, az-
tán együtt érkezünk a frissen 
felsepert udvarba, ahol az első, 

az „új részben” a keresztszüle-
im, unokatestvéreim laknak, 
hátul, a „régi részben” a nem-
régiben megözvegyült nagy-
mamám. (Nagymamáéknak a 
hatvanas évek végén négyes ta-
lálatuk volt a lottón, abból épít-
tették az első, új részt.) Minden 
látogatás ünnep. Olyan más 
ez a táj. Olyan nagyon jól ér-
zem magam. Hátul, a partol-
dalban a múltból megmaradt 
tárolóhely, a sufni, előrébb a 

kukoricagóré, a barom�udvar 
és a nyulak óljai – mindegyik 
megtartva eredeti rendelteté-
sét. A góré tele kukoricával, a 
nyulak leadásra várnak, a csir-
kék elégedettek. Szemben Tusor 
Bözsi néni nézi, hogy rendben 
megérkezünk-e, az utcaajtóban 
nagymama vár minket, a ke-
resztszüleim és unokatestvére-
im. Aztán szó esik mindenről. 
A konzervgyárról, a budapesti 
munkahelyekről. Az utolsó ta-
lálkozás óta eltelt hónapokról. 
Az életükről, a végén az isasze-
gi kocsmáról, ami egyben a he-
lyi mozi is, ahol éppen ma Bud 
Spencer Különben dühbe jövünk 
című �lmjét adják.
Májusi sorok, szavak, emlé-
kek egy szeles tavaszi hajna-
lon, anyák napján. Jól látható, 
szinte tapintható rétegrendek. 
Egy ruha, egy pályaudvar, egy 
rét, a nyulaknak szedett sze-
líd csorbóka illata, az utcai kút 
vize, a végtelennek tűnő, magá-
nyos nyarak a nagymamánál, a 
dohos, öreg esték és éjszakák 
szorongása – az anya „cserben 
hagyása” –, és a szavak, a szo-
rítások, az üzenetek, melye-
ket nem értünk azonnal, akkor 
és ott. Annyit értünk csupán, 
amennyit abban a pillanatban 
értünk a világból. Nem töb-
bet. Ahogy távolodunk az alsó, 
az első rétegektől, úgy kezdjük 
érteni őket. A nagyszüleink, a 
szüleink, a testvérünk akará-
sát, szándékait. Az élet tere-
it és helyzeteit, az ezeket kitöl-
tő mozdulatokat. Ahogy oldal-
ra nézek, látom a „vonatból” a 
magasfeszültségű vezetékeket, 
ahogy a mellettük való elmoz-
dulás le- és fel mozgatja őket. 
Amikor kiszállok a vonatból, 
és megállok, nem mozdulnak. 
Így mondom, a magam szavai-
val, a mozdulatlan térben: egy 
anya nem tud mást, mint sze-
retni.          

Tell Edit

„Felesleges és nevetséges olyan szavakat dobálni felé, amelyeket mi 
szeretünk, ezzel csak megütjük, hiszen én, ha azt mondom: tej, 
nagy diófát látok, a lomb közt kis égdarabok, a fa alatt kerti asz-
tal, pohárban tej, tündöklik a tej, a táj. De lehet, hogy ő arra emlé-
kezik, hogy nem kapott tejet, nem volt, és az anyja messze volt, és 
megütöd a szóval.” Hervay Gizella

Fotó: magánarchívum
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Portré

Jó napot, mi újság?

Feil József
Májusi esőben érkezem Csámpára. Hideg is 
van, a szél is fúj. Vendéglátóm, Feil József je-
lenik meg a bejárati ajtó előtt, betessékel. Én 
leülnék az ebédlőasztal mellé, de ő a ház ősz-
szel berendezett „vadász” szobájába hív, hely-
lyel kínál. A falon a házigazda vadászatai-
nak emlékei, megsimogatom a gondosan 
kezelt és kikészített állati bőröket. Látja raj-
tam, hogy elérzékenyülök, s őszintén mond-
ja: ahogy öregszik, ő is egyre jobban sajnálja 
a zsákmányait. 
A feszengésemet az oldja fel, hogy érzékelem, 
ebben a szobában – a hatalmas asztal körül – 
minden bizonnyal nagy élet folyik. És valóban, 
minden vasárnap ő főz a népes családnak.
(Ez az ember tele van egészséges életösztönnel, 
csodálva nézem, ahogy mosolygó szemekkel 
mesél. A gyermekkorával kezdi.) 
A szülei hagyományos paraszti életet éltek, 
nehezen a három, közvetlenül a háború után 
született gyerek mellett. Az édesapa, megfon-
tolva a család sorsát (meg az egyetlen lovuk 
csökönyös viselkedését), Biritón helyezkedett 
el, a Paksi Állami Gazdaság tulajdonolta föl-
deken, először gyalogosként, aztán hamaro-
san a gépműhelybe került, majd közel három 
évtizedig kombájnozott. A családi tulajdon-
ban maradt földek továbbra is a családi ellátó 
rendszer részei maradtak. (Az édesapa szorgal-

mát a legmagasabb állami kitüntetésekkel érté-
kelte a szakma.) A kis József az általános isko-
lát Csámpán végezte, a nyolcadik évfolyamot 
harmadmagával fejezte be, a következő évben 
a felső tagozatos csámpaiak Paksra jártak isko-
lába. Ezt követően a biritói gépműhelybe ke-
rült géplakatos inasnak, elméleti oktatásban 
Pakson részesült a Kossuth Lajos utcai ipari-
tanuló-iskolában. Az édesapa vigyázó szemei 
előtt és példamutató kezei között tanult és sze-
rezte meg szakmai bizonyítványát 1964-ben, 
és azon a nyáron – ritka dolog volt ez akko-
riban – saját kombájnnal arathatott. 1969-ben 
megnősült, és megszülettek a lányaik. Ami-
kor a hétforintos órabér, amit húsz �llérenként 
emeltek, kevésnek bizonyult a család eltartá-
sához, átigazolt a Dunamenti Termelőszövet-
kezethez, ahol 1970. és 1993. között dolgozott. 
(Úgy mesél a szervizműhelyről, mint aki a gé-
pek szerelmese.) Közben kiépítette, felépítette a 
családi gazdaságot, haszonnövények termesz-
tésébe kezdett – eddig az átlagos élettörténet.
Feil József áll a piacon, egyedi hanghordozása, 
szóhasználata, pödrésre érdemes bajusza mö-
gött mindig ott lapul egy mosoly, egy lefelé ke-
rekített összeg a �zetésnél. Ott lapul egy elkö-
telezett csámpai lélek, aki teljes szívvel vetette, 
veti neki a hátát ma is a feladatoknak telepü-
lésrészi önkormányzati képviselőként, a ne-

gyedik önkormányzati ciklusban. (Aki a példát 
otthonról hozta, hiszen már édesapja is, egyko-
ri tanácstagként, a puszta fejlődésének szolgála-
tába állt.) Részönkormányzati képviselőként 
első megmozdulása a Borsodi-kereszt meg-
mentése, majd a Jajvölgyi csapadékvíz-elveze-
tési gondok felszámolása. Később megszervezi 
az elszármazott csámpaiak találkozóját Felső-
Csámpán, lobbizik a közösségi házért, az utak 
kövezéséért, a kilenc II. világháborús hős ka-
tona emlékhelyének kialakításért, a játszóté-
rért. (Az emlékpark köveit személyesen választ-
ja ki Bátaapátiban.) Ő tesz javaslatot az utcák 
elnevezésére, becsempészve két tulajdonnevet: 
a kicsi, rövid utca a Kis utca, ami mégis Kis Jó-
zsefre is utal, aki a II. világháborúban esett el, 
és a Határ utca, ami Határ János, a faddi szár-
mazású, országosan elismert festőművész em-
lékét is hordozza, aki egyébként műhelyveze-
tő, műszaki irányító volt a biritói majorban. 
Ezek után érthető, miért verődik folyton a pi-
aci standja köré minden alkalommal kisebb 
csoport. Régi, már-már feledésbe merülő 
szófordulatokat használ, a tárgyakat, eszkö-
zöket az eredeti nevükön nevezi, minden-
kihez van néhány biztató szava, egyébként 
pedig költemények születnek a gondolatai-
ból, amit – nem titkolja – előfordul, hogy a 
hajnali piacozásra utazva kis cetlikre jegyez 
fel – mostanában az asztal�ók rejti ezeket. 
S a beszélgetésnek e pillanatában elindulunk 
„hátra”, hogy megmutassa azt, amivel mosta-
nában a több ezer paprika- és paradicsom-
palánta nevelése mellett foglalkozik: a nép-
rajzi gyűjteményét, ahogy ő fogalmaz, a pa-
raszti világból. (Előkerül – meglepetésemre – a 
chopper motorja is, melyet a �atalkori lemezvil-
lás Csepel, majd Pannónia, a 350-es Jawa után 
élete utolsó motorjaként emleget.) Aztán előke-
rül a cseh Otto rendszerű robbanómotor, száz-
éves darálók, szelelő, gépi szecskavágó, a böllé-
rek és borászok egykori eszközei, s végül egy 
hagyományos nyári konyhában találjuk ma-
gunkat, a múlt században, ahol a lúgköves 
szappany az 1930-as évekből való, a falvédőket 
még az édesanya hímezte. A legkedvesebb em-
léktárgy, ami magával ragad, mégis az édesapa 
gyerekkori cipője, mellette a kopott talpú dol-
gozós bakancsa.
Nem lehetett másképp, csak úgy, hogy beszél-
getőtársam végiggyalogolta édesapjával a hu-
szadik század második felét. Szorgalmat ta-
nult, kitartást, törvénytiszteletet, alázatot, a 
család iránti felelős magatartást, elkötelezett-
séget. A májusi hidegben már az ő kabátjában 
járom be a gazdaságot: megvakargatjuk a ma-
lacok hátát, ránézünk a csirkékre, tyúkokra, a 
paradicsom-, paprikapalántákra. Megöleljük 
egymást, amikor elköszönök. Találkozunk a 
piacon!

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az eltűnt városkép nyomában

Paks az én városom

A tanácsi vezetés felismerte, hogy a mezővá-
rosi rangját 1871-ben elvesztő nagyközséget 
elő kell készíteni a várossá alakuláshoz. En-
nek központi elemei a közművesítés, utak, 
járdák, terek építése, valamint a lakás- és in-
tézményhálózat fejlesztése. 1945 és 1970 kö-
zött nem sokat változott a nagyközség utca-
képe, mivel évente mindössze két-három új 
lakás épült, és a főutcán kívül nem sok szi-
lárd burkolatú utca volt a településen. Így a 
lakótelepi tervezéssel párhuzamosan elké-
szült Paks rendezési terve, amelyben meg-
fogalmazódott, hogy a régi történelmi vá-
rosközpont már kevésbé alkalmas funkció-
jának betöltésére. Itt csak nagy költséggel 
lehetett volna épületeket bővíteni vagy úja-
kat építeni. Kedvezőbb megoldásnak tűnt, 
hogy itt inkább a kereskedelmet fejlesszék és 
az új közigazgatási, kulturális központ he-
lyét délebbre jelöljék ki, mivel a község súly-
pontja a konzervgyár bővítése okán már ko-
rábban délebbre tolódott. 1975-1976-ra lét-
rejött a Kishegyen az atomlakótelep, és lent, 
a központban is elindult a változás. A rende-
zési tervben az új városközpont helyét a Dó-
zsa György út, a Rosthy utca, a Hajnal utca 
és a Rákóczi utca által határolt négyszögben 
jelölték ki. A tervekben a nagyközség főut-

cájára néz a Rosthy utca sarkán felépülő új 
pártszékház, valamint a járási és nagyközsé-
gi tanácsház. A terület nyugati felét teljes egé-
szében többszintes lakóházak – állami bérhá-
zak és társasházak – számára jelölték ki. A ké-
pen is ezt látjuk, épülnek a Váci Mihály utcai 
társasházak. Az SZTK mögött épülő tizenhat 

lakásos OTP-házat 1974-ben, a mellette épü-
lő húszlakásos garzonházat 1975-ben adták 
át. A Hajnal utcai szövetkezeti társasházakat 
1977-1978-ban építette a Paksi Körzeti Épí-
tőipari Szövetkezet. A városban folyó töme-
ges lakásépítések az 1980-as évek elejére befe-
jeződtek.                                        dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

– Büntetésből kerültem Paks-
ra – kezdte a visszaemlékezést 
dr. Csók Sándor. Elmondta, hogy 
Szekszárdon, a szülészeti osztá-
lyon volt adjunktus, ahol nagy 
szakmai gyakorlatra tettek szert, 
de a tudománnyal nem volt ide-
jük foglalkozni, ezért elküldték 
a II. Női Klinikára, Budapestre. 
– Fél év után a professzor meg-
hívott oda dolgozni. A szekszár-
di igazgató főorvos megszidott, 
hogy visszaélek a bizalmukkal, így 
három hónapra kirendelt Paksra, 

– Most tartok ott, hogy annyit él-
tem Budapesten, mint amennyit 
Pakson, már tekinthetem ma-
gam paksinak, aki szereti ezt a vá-
rost, és boldogan él itt – mondja 
Zomborka Zoltán, aki 1966-ban 
született Budapesten. Arról is me-
sélt, hogy az egyik barátja Paks-
ról nősült, sokat jártak ide, meg-
tetszett Zoltánnak a város. – Ál-
dom a jó sorsomat, hogy Paksra 
kerültem. Vállalkozni kezdtem, 
a Café Bongó például tizenhá-
rom évig üzemelt. A paksi sport-

hogy szüntessem meg a szülőott-
honban uralkodó kaotikus álla-
potokat. Nagyon szomorúan jöt-
tem – idézte emlékeit a doktor úr. 
– A kórház segítségével a szülőott-
hont végül kiemelt szülőotthonná 
tettük, később én is megszerettem 
az intézményt, amit tizennyolc 
évig vezettem. Megtöbbszöröző-
dött a személyzet, országosan is a 
legjobbak közé sorolták. Miután 
megszüntették a szülőotthont, a 
Család- és Nővédelmi Tanácsadó 
vezetője lettem, az egész járásban 
én intéztem a terhesgondozást, 
onkológiai és nőgyógyászati szak-
rendelést is kaptam. A paksiak 
nagyon nagy szeretettel üdvözöl-
nek, én is nagy szeretettel tekintek 
rájuk, boldogság látni azt a sok �-
atalt akikről tudom, hogy nálam 
születtek. A Paksi Iparos és Vál-
lalkozói Kör Lussonium-díjjal, a 
város Pro Urbe díjjal ismerte el 
munkásságomat.

élettel úgy kezdődött a kapcso-
latom, hogy kosárlabda-szurko-
lóként jártam a mérkőzésekre, 
aztán az ASE sportcsarnokában 
én lettem a hang a meccseken. 
Ez nagyon sok örömöt okozott, 
több kupagyőzelmet, bajnoki cí-
met szerzett a csapat, akiknek az 
egyik törzshelye volt a Café Bon-
gó. A Fortuna Rádió, most már 
Paks FM, stabil pont az életem-
ben, mindig új kihívást jelent. 
Negyvenöt évesen nősültem, apa 
lettem. A család megváltozta-
tott, sok mindent másképpen lá-
tok. Életminőség tekintetében ez 
a város jobb, mint Budapest. Azt 
tapasztalom, hogy amikor a �a-
talok családot alapítanak, visz-
szaköltöznek Paksra, mert itt na-
gyon jó gyermeket nevelni. Le-
het, hogy túl nyugodt a város, de 
ez a jó, és aki tenni akar itt vala-
mit, az tud is – zárta gondolatait 
Zomborka Zoltán.              Sólya E.

Fotók: TelePaks
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szavait rejtettük el.
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Fotó: Babai István/archív

Honnan indul és hova érkezik a város-
napi felvonulás? A megfejtéseket május 
17-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: Rohn Ádámné. 
Gratulálunk!

2019. MÁJUS 13. 19 ÓRA | CSENGEY DÉNES KULTURÁLIS KÖZPONT
Jegyek elővételben kaphatók a helyszínen!
Paks, Gagarin utca 2. | Tel.: +36 75 830 350

Fodor Zsóka     Várkonyi András     Mádi Piroska     Buch Tibor     Kovács Szilárd
Szabó Noémi     Horváth Elemér "Emi"     Horváth Péter

ANYÁKNAPI OPERETTGÁLA
Ingatlanok értékelése, 

ingatlanközvetítés, lakó-
ingatlanok, építési tel-
kek, mezőgazdasági, 

ipari, kereskedelmi in-
gatlanok értékelése, nap-

rakész ingatlanárakkal.

Pakson, a Virág és a Laktanya utca 
sarkán, 5 lakásos, földszinti társas-
házban, garázzsal, kis kerttel, 114 m2 
alapterületű, önálló bejáratú lakás 
eladó. Fűtés:  központi fűtés vegyes 
tüzelésű kazánnal.
Irányár: 21, 3 M Ft

Pakson, az óváros központjában, a 
vízi rendőrséggel szemben, a Duna 
és a 6. sz. főút mellett, 395 m2 telek-
területtel, tetőtér-beépítéses, 128 
m2-es, 3 és félszobás, teraszos, Du-
nára néző, összkomfortos családi 
ház gáz központi fűtéses eladó.  
Ár: 38 M Ft

Pakson, a Kornis utcában 488 m2-es 
teleken, 174 m2-es, 6 szobás, 2 für-
dőszobás, garázsos, gázfűtéses, ki-
váló állapotú családi ház eladó. 
Ár: 57,9M Ft

 

Pakson, az Újtemplom utcában 3 
szobás, konyha + étkezős családi 
ház  garázzsal eladó.
 Ár: 33,8 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: 29,9M Ft

Pakson, a Domb utcában 886 m2-es 
területen 84 m2-es családi ház ga-
rázzsal, kerttel eladó. 
Ár: 20,9 M Ft

Pakson, a Kisfaludy utcában, a lakó-
telep családi házas részén, 765 m2-
es területen, 83 m2-es, jó állapotú 
családi ház, garázzsal, kertel, gazda-
sági épülettel eladó.
Ár: 40,8 M Ft

Dunakömlődön színvonalasan ki-
alakított családi ház eladó, garázzsal, 
kerttel, központi fűtéses. 
Ár: 39,5 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon érté-

kelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

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

felvilágosítást küldök. 

A nyeremény Paks Város 
Önkormányzatának aján-
dékcsomagja.
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Egyre kevesebben vannak azok, akiket érde-
kel a múlt. Azok köre is egyre szűkül, akik 
jelentős erőfeszítés árán maradandót alkot-
tak, ám ők nem tagadják a múltat. Jó példa 
erre az Atomenergetikai Múzeum által szer-
vezett, közelmúltban megtartott atomtúra, 
amelynek útvonala az ötven évvel ezelőtt 
megkezdett építkezés fontosabb állomásait 
járta végig. A szervezők örültek a több mint 
másfél száz túrázónak, a sok gyermeknek, 
azoknak, az atomerőmű és a hazai atom-
energetika iránt elkötelezett neves szemé-
lyeknek, akik sok évtizedes tapasztalataik-
ról meséltek. Az atomerőmű történetében 
kiemelkedő szerepet játszó személyek kö-
zül Szabó Benjamin volt kormánybiztos és 
Pónya József korábbi vezérigazgató is részt 
vett ezen a különleges eseményen.
Ilyen gondolatok jártak a fejemben, ami-
kor leültem ismertetést és méltatást írni Sza-
bó Benjamin Atomkorkép címmel 2004-ben 
megjelent monográ�ájáról. Béni bácsi úgy 
érezte, hogy még nem fejezte be a nagy mű-
vet, amíg papírra nem vetette az építkezés 
hiteles történetét. A közel nyolcszáz oldalas 
monográ�a több, mint az építkezés történe-
te, mert a szerző önmagán keresztül az általa 
megélt kort is bemutatja. A kötet előszavá-
ban be meri vallani, hogy „a teljes elfogult-
ságot sem lehet tőlem elvárni”.

Ez a könyv a történelmi tényeken túl azt is 
megmutatja, hogyan éltünk, dolgoztunk, 
vitatkoztunk, hogyan vallottunk kudarcot 
vagy arattunk apró győzelmeket ebben a – 
gazdaságilag is bonyolult – időszakban, írja 
a szerző.

Valóban felsejlik az a miliő, amelyben minden 
nehézség ellenére sikeresen felépült a nagy 
mű. „Be van fejezve a nagy mű, igen. A gép fo-
rog, az alkotó pihen. Évmilliókig eljár tenge-
lyén, míg egy kerékfogát újítni kell” – írta Ma-
dách Imre.
Ám az alkotó, a monográ�a szerzője nem 
pihen, fáradhatatlanul szervezi a Magyar 
Elektrotechnikai Múzeumban a szakmai 
programokat, �gyelemmel kíséri az atom-

erőmű működését, és azt a bővítési progra-
mot, amelyet már 1985-ben meg akartak va-
lósítani.
Az Atomkorkép tizenöt fejezete évekre bont-
va mutatja be az építkezést, nagyon sok fo-
tóval és jegyzőkönyvek garmadájával segíti 
a kíváncsi olvasót. A szerző a könyv megírá-
sához nagy mennyiségű levéltári dokumen-
tumot kutatott fel, amelyekről másolatot 
készített, kiegészítve a saját archívumában 
őrzött relikviákkal, majd a monográ�a el-
készülte után ezeket a dokumentumokat az 
Atomenergetikai Múzeumnak ajándékozta. 
A dokumentumokat a feldolgozás után kö-
zel ezer tételben, tizenkét levéltári dobozba 
rendezték. 
Az Atomkorkép bemutatója 2005. január 
20-án volt a Városi Művelődési Központ 
nagytermében, telt ház előtt. Hosszú sorban 
álltak a dedikálásra várók, és közben egymást 
túllicitálva felemlegették a múltat. A könyv az 
atomerőmű támogatásával jelent meg, és dr. 
Kocsis István akkori vezérigazgató az alábbi 
sorokkal ajánlotta a közönségnek: „A köny-
vet az oktatás segítésére, a nukleáris történe-
lem mélyebb megismerése érdekében eljuttat-
juk a magyarországi középiskolák, főiskolák és 
egyetemek részére. Reméljük, érdekes olvas-
mányként szolgál majd Önöknek is.”                                       

Beri

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: az Atomenergetikai Múzeum archívuma
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Mozaik

Hétköznapi hit: a gerjeni iskoláról

Minőségi tartós élet
A sorozat előző részében a májról volt szó. 
Ezt a témát folytatjuk, mégpedig a májtisztí-
tással, amit érdemes teliholdkor elkezdeni és 
következő teliholdig tartani. Ezen időszak 
alatt ajánlott máriatövist alkalmazni, ami 
a májbetegségek esetén használt legfonto-
sabb gyógynövényünk, az egyetlen, amely 
képes serkenteni a májsejtek regenerálódá-
sát. A benne lévő értékes �avonoidok anti-
oxidáns hatásúak, így megakadályozzák a 
sejtkárosodást, fokozzák az epeműködést, 
csökkentik a felfúvódással és teltségérzet-
tel járó emésztési panaszokat. A májtisztí-
tást telihold reggelén kezdjék. Nyelvtisztító 
kanállal tisztítsák le a nyelvükről a lepedé-

ket, majd vegyenek a szájukba egy kanál-
nyi hidegen sajtolt napraforgóolajat, for-
gassák alaposan át, öblögessenek vele, ér-
jen el a szájuk minden zugába, majd köpjék 
ki, és mossanak fogat. A máriatövis-készít-
ményt étkezés előtt fél órával vegyék be. 
Hogy melyik típusát használják? Minden-
képpen terapeutával beszéljék meg, hogy 
melyik lenne a legmegfelelőbb. A májtisz-
tító kúra ideje alatt így járjanak el minden 
reggel. Az étkezés ebben az időszakban le-
gyen minél „tisztább”. Kerüljék az adalék-
anyagokat, tartósítószereket, színezékeket. 
Ezen kívül, ha lehet, ne fogyasszanak fehér 
cukrot, helyette természetes édesítőt hasz-

náljanak. Kerüljék az állati eredetű étele-
ket, főleg a tojást, mert nagyon megterhe-
li a májat. Vacsorára egyenek friss zöld sa-
látákat pirítóssal, hidegen sajtolt olajokkal, 
pár csepp citromlével. Napközben is igya-
nak sok vizet, tehetnek bele friss menta-
levelet, biocitromlevet. Akinek sok a gyo-
morsava, tehet bele friss akácvirágot is, 
ami csökkenteni fogja a gyomorsavterme-
lést. Fogyasszanak a kúra alatt két-két na-
ponta friss csalánteát, borsmentateát, ka-
millateát. Használhatnak májborogatást 
és kurkumát is, amelyekről a következő 
részben lesz szó.

Nagyné Szalai Melinda

A Magyar Pünkösdi Egyház veszi át szep-
tembertől a gerjeni iskola fenntartását. 
Minderről lakossági fórumon tájékoztat-
ták a szülőket és a pedagógusokat. A ren-
dezvényen Romhányi Károly, a település 
polgármestere, D. Nagy Tamás, a Magyar 
Pünkösdi Egyház Dunántúli Egyházkerü-
letének elnöke, valamint Karádi Magdol-
na, a Magyar Pünkösdi Egyház oktatási 
szakértője beszéltek a tervekről.

Néhány hónappal ezelőtt a Tolnai Reformá-
tus Egyházmegye úgy döntött, hogy meg-
szünteti a Gerjeni Református Általános 
Iskola és Óvoda fenntartását. Így az isko-
la tankerületi, míg az óvoda önkormányza-
ti fenntartásba került volna át. Ebben a hely-
zetben ajánlotta fel a Magyar Pünkösdi Egy-
ház, hogy átveszi az iskola fenntartását. 
Romhányi Károly, a település polgármeste-
re azt mondta a terveket ismertető lakossági 
fórumon, hogy nagyon örült a felajánlásnak. 
– Az óvoda működtetése az önkormányzat-
hoz kerül, a kapcsolat azonban nem szűnik 
meg az intézmények között. Szeretnénk biz-
tosítani az átmenetet a hitéletben az óvoda 
és az iskola között, ezért folyamatosan kap-
csolatban leszünk az egyházzal – hangsú-
lyozta. A polgármester szerint a szülői hoz-
zászólásokból kiderült, hogy a többség örül 
a megoldásnak. – Ezentúl nem a szükséges 
létszám alsó küszöbének elérése vagy a túl-
élés lesz a cél. Próbálunk előre elmozdulni, 
sok ötletünk és elképzelésünk van. Az elkö-
vetkező időszak arról szól majd, hogy ezeket 
hogyan tudjuk megvalósítani. Közös ösz-
szefogással, kéz a kézben fejlődhet az isko-
la és a település – tette hozzá a polgármes-

ter, aki településvezetőként fontosnak tart-
ja, hogy lehetőséget biztosítsanak a gerjeni 
gyermekeknek helyben elvégezni az általá-
nos iskolát.
Karádi Magdolna, a Magyar Pünkösdi Egy-
ház oktatási szakértője bemutatta a szü-
lőknek a fenntartásukban működő isko-
lákat és azok fejlődését. Véleménye sze-
rint, ha az iskola jól működik, és sok tanuló 
van, az vonzza a családokat, ez pedig átté-
telesen a településnek is kedvez. Fontosnak 
tartja, hogy a kistelepüléseken megmarad-
janak azok a mindennapi élethez szükséges 
feltételek, amelyek ott tartják az embereket. 
– Azzal, hogy a pünkösdi egyház átveszi a 
gerjeni iskolát, sok minden nem változik az 
intézmény életében, kis lépésekben szeret-
nénk megvalósítani terveinket – emelte ki.
D. Nagy Tamás, a Magyar Pünkösdi Egyház 
Dunántúli Egyházkerületének elnöke és a 

Paksi Pünkösdi Gyülekezet lelkésze úgy fo-
galmazott, hisznek abban, hogy erre a falu-
ra fellendülés vár, perspektívát látnak ben-
ne az atomerőmű-építés kapcsán. – Remél-
jük, hogy növekedni fog a gyermeklétszám, 
megtartja a falu a lakosságát, sőt gyarapod-
ni fog, tehát lesz utánpótlás. Ezáltal műkö-
dőképes lesz az iskola, és stabil, fejlődő, re-
gionális kisközponttá válhat, amely von-
zó lesz a helyiek és környékbeliek számára 
is – hangsúlyozta. Hozzátette, hogy nagy ta-
pasztalattal rendelkeznek, kis- és nagy te-
lepüléseken működtetik oktatási intézmé-
nyeiket, megtanulták, hogyan lehet összefo-
gással felvirágoztatni egy intézményt. Az új 
fenntartó által alapított Kenessey Albert Ál-
talános Iskola és Alapfokú Művészeti Intéz-
mény szeptembertől kezdi meg működését 
Gerjenben.                                    

Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2019. május 10. n 15



  

JJeelleennttkkeezzééssii  llaapp  
wwwwww..aalleeggsszzeebbbbkkoonnyyhhaakkeerrtteekk..hhuu  

 
Jelentkező neve: ____________________________________________________________________ 
 
Nők esetében születési név: ___________________________________________________________ 
 
Címe: _____________________________________________________________________________ 
 
Elérhetőség: e-mail: ______________________________________telefon,_____________________ 
 
Minősége:  ❑ Tulajdonos  ❑ Megművelő 
 
A benevezett konyhakert címe:  ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Nevezési kategória:   ❑ Balkon: Erkélyen kialakított ❑ Zártkert 1.: zöldséges 
CSAK 1 kategóriát jelölhet be! ❑ Mini: 50 m2-ig   ❑ Zártkert 2.: gyümölcsös 
    ❑ Normál: 50 m2 felett  ❑ Zártkert 3.: vegyes 
    ❑ Közösségi: csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek 
         
Fotót e-mail-ben várhatunk-e a kertről?     ❑ Igen     ❑ Nem        ❑ Még nem tudom 
 
A megművelő mikor található általában a kertben? _________________________________________ 
A Jelentkező és a balkon/kert/ udvar/ telek/földterület Megművelője ezen jelentkezésével kinyilvánítja, hogy „A 
legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei 2019-es programban önként vesz részt.  
A nevezés feltételeit elfogadja, és egyben hozzájárul ahhoz, hogy a helyi zsűri tagjai, vagy azok megbízottjai - 
előzetes időpont egyeztetés után - június 01. és augusztus 15. között kertjét két alkalommal megtekintsék.  

FONTOS! A beküldött kertfotókhoz kérjük megadni, hogy mely kertről készült (Név, cím!)  

Bírálatnál előny: öko/bio-módszerek alkalmazása, vegyszermentes művelés, komposztálás, szerves tápanyag 
utánpótlás, öntözés lehetőleg csapadék vagy csatornavízzel, régi, népi módszerek alkalmazása, fűszer és 
gyógynövények megléte a kertben, madárbarát (madáretető, madáritató és odú), rovarbarát kert kialakítása, a 
kertművelést több generáció végzi, figyelmet fordítva a talaj védelmére és a régi, saját megőrzésű fajtákra!  

Vegyszer használata esetén a Permetezési napló naprakész, szabályos vezetése KÖTELEZŐ! 

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) 
bekezdés a) pontja alapján „A legszebb konyhakertek”- Magyarország legszebb konyhakertjei programhoz 
benyújtott jelentkezésemmel hozzájárulásomat adom, személyes adataim kezeléséhez a program eljárásban 
résztvevők számára.  
 

Kelt:____________________, 2019. _________________ 
  ______________________________ 

 Jelentkező aláírása 
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A középházban, a középszakasz 
félideje után a hetedik helyen állt 
az ASE NB I/A-s fér� kosárlab-
dacsapata. A második kört Za-
laegerszegen kezdték Kovácsék. 
A paksi csapatnál a bokasérülés-
sel bajlódó Hentonon kívül min-
denki rendelkezésre állt. Nagyon 
rosszul indult a mérkőzés, 10-2-
re ellépett a ZTE. Ekkor még si-
került egyenlíteni, de újra jöttek a 
hibák, és a negyed végére kényel-
mes előnyt szereztek a vendéglá-
tók. A második negyedben már 
18 ponttal is vezetett a zalai csa-

pat, de egy jó sorozattal 40-34-re 
sikerült feljönni. Jött azonban egy 
újabb rövidzárlat, és megint tete-
mes lett az ASE hátránya. A har-
madik felvonásban sem változott 
a játék képe, szenvedett a csapat, 
nem sikerült 10 ponton belülre 
jönni. Hosszú hajrát indított az 
ASE, sikerült is befogni a vendég-
látókat, de pár perccel a vége előtt 
Williamset kiállították, Jevtovic 
kipontozódott, a végjátékot a ZTE 
bírta jobban. 
ZTE – Atomerőmű SE 93-85 ( 27-
14, 22-21, 21-23, 23-27). A pont-

szerzők: Kovács Á. 21/9, Ruják 2, 
Faust 22/9, Eilingsfeld 5, Jevtovics 
6. Csere: Nor�eet -, Medve 9/3, 
Horváth K. 8/6, Williams 12. 
– Szenvedtünk a játékkal, az ele-
jén a koncentrációval is gondok 
voltak. Sokat hibáztunk védeke-
zésben és támadásban is, amikor 
türelmesen kellett volna játsza-
ni, elkapkodtuk. A végén jól har-
coltunk, de volt pár fegyelmezet-
lenség, ami nem segített – értékelt 
Braniszlav Dzunics, az Atomerő-
mű SE vezetőedzője a mérkőzés 
után. 
Sopron volt a következő állomás, 
ahol már teljes kerettel lépett pá-
lyára a paksi csapat. Az első ne-
gyed nagyon hasonlított a Zala-
egerszeg elleni meccshez, ötlet-
telen, kapkodó játék, rengeteg 
eladott labdával. A második etap-
ban már harciasabban lépett fel a 
piros-kék társaság, ami a szemé-
lyi hibákban is megmutatkozott. 
A huszadik perc végére Faust és 
Eilingsfeld révén 7 pontra csök-
kent a hátrány. A nagyszünet 
után folytatta a felzárkózást az 
ASE, a negyedik negyedre egy 
kosárnyira csökkent a hátrány. 
Komoly energiákat mozgósított 
a paksi csapat, és az utolsó per-
cekre ledolgozta hátrányát, majd  
Faust triplájával a vezetést is át-

vette. Nem adta meg magát a Sop-
ron és egyenlített. Az utolsó tá-
madásnál Nor�eet kezében volt a 
győzelem, de dobása lejött a gyű-
rűről, következett a hosszabbítás. 
Többször is egy ponttal vezetett 
a Paks, de mindig jött az egyenlí-
tés, Kovács és Henton már addig-
ra begyűjtötte 5-5 személyi hibá-
ját. Jött az újabb ötperces ráadás, 
ekkor már nagyon fáradt volt 
mindkét csapat. Több mint há-
rom perc telt el, amikor Jevtovic 
betalált. Kipontozódott Ruják és 
Faust, de Horváth Kristóf hár-
masa után már Eilingsfeldéknek 
állt a zászló, fault-kényszerbe ke-
rült a hazai csapat, a büntetők-
nél pedig Nor�eet és Jevtovic 
keze nem remegett meg. Sop-
ron KC – Atomerőmű SE 112-
119  (26-12, 27-34,22-26, 25-28, 
7-7, 5-12). Az ASE pontszerzői: 
Kovács 12/3, Henton 10/3, Faust 
26/9, Eilingsfeld 16/3, Jevtovics 
7. Csere: Nor�eet 29/12, Med-
ve -, Williams 8, Ruják 5/3, Hor-
váth 6/6. Braniszlav Dzunics 
a mérkőzés után azt mondta, 
hogy volt tartása a csapatnak, 
egy olyan meccset nyertek meg, 
ahol végig az ellenfél vezetett, 
a végjátékban kerekedtek fölé-
jük. A legfontosabb, hogy nyer-
ni tudtak.                    Kovács József

Sport

Megkezdődött a kajak-kenu versenyszezon
Fadd-Domboriban, az Aszti-Vas Kupával 
megkezdődött a 2019-es kajak-kenu ver-
senyszezon. Mintegy tizenöt klub �atal-
jai álltak rajthoz április utolsó hétvégéjén. 
Az ASE versenyzői hat-hat arany-, ezüst- 
és bronzérmet, valamint sok pontszerző 
helyet gyűjtöttek. Bedecs Ferenc szakosz-
tályvezetővel az utánpótlásról, a felnőtt 
versenyzőkről, a következő hetek, hóna-
pok programjáról beszélgettünk.

– Hogy sikerült az évadnyitó?
– Egyhetes edzőtábor után rendeztük a ver-
senyt Fadd-Domboriban, a hagyományos 
Tolnai-holtág évadnyitó helyett, ugyanis 
utóbbi helyszín már alkalmatlan a verseny-
zésre a sok hínár miatt. A teljes utánpót-
lásunk rajthoz állt, mintegy 55 versenyző, 

minden korosztályban van válogatottunk, a 
most csatlakozott U12-esek is nagyon szé-
pen felvették a ritmust, ügyesednek. Ké-
szülnek a maraton bajnokságra, vidék baj-
nokságra, országos bajnokságra, eszkimó-
indián játékokra. Az i�k nem indultak, ők 
Szolnokon és Dunavarsányban készültek, il-
letve készülnek a szezonra.
– Az i�úságiakra milyen versenyek várnak?
– A kajakos Vajda Bence, a kenus Hodován 
Dávid és Kollár Kristóf utolsó éves i�k, idén 
az a céljuk, hogy kvali�kálják magukat a sík-
vízi világbajnokságra, és minél több számban 
rajthoz állhassanak. A szolnoki i�úsági és fel-
nőtt tájékoztató versenyen indulnak először, 
ami már éles lesz. A maraton bajnokságon 
nem vesznek részt, mivel rá egy hétre már 
síkvízi válogatót rendeznek.

– Az U23 és felnőtt versenyzők mire készülnek?
– Pupp Noémi és Koleszár Zoltán a két 
U23-asunk, egyes hajóban biztos az in-
dulás, a párosok összetétele bizonytalan. 
Meg kell várni a felnőtt tájékoztató ver-
senyek eredményeit, akkor derül ki, ki-
vel kerülnek egy hajóba. Az Európai játé-
kokat, ami egyben síkvízi Eb is lesz, júni-
us 23. és 27. között rendezik Minszkben, 
ezenkívül Rasiceben kerül sorra az i�úsá-
gi és U23 Eb, amin remélem, nem leszünk 
érdekeltek, mert az azt jelentené, hogy ver-
senyzőink a világbajnokságon indulnak. 
Kiszli Vanda május 17. és 19. között a győ-
ri maraton ob-n már élesben fog harcolni 
a franciaországi Eb részvételért, amit július 
25. és 27. között rendeznek a Loire partján 
fekvő Decize-ben.                                  -joko-

A legutóbbi két mérkőzés mérlege 
Fotó: Molnár Gyula/korábbi felvétel
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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)

    
  

Iroda,  bem uta tó terem  
7030 Paks  

Dózsa  Gy.u.  2/A  

Jáger  Edi t  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

A 2018. évi vezetőségi, pénzfor-
galmi, felügyelő- és fegyelmi bi-
zottsági beszámolókkal kezdő-
dött a Paksi Atomerőmű Hor-
gászegyesület közgyűlése. Aradi 
János stabil gazdálkodásról szá-
molt be, ami a szolgáltatás szín-

vonalának, a napijegybevételnek, 
valamint a halállomány mennyi-
ségének és minőségének köszön-
hető. – Az elmúlt évekhez ha-
sonlóan sikeres évet zártunk. 
A Dunából elég sok ivadék ér-
kezett, ezért a keszegállomány 

magas volt a nevelőgazdaság-
ban, de ezeket a halakat is kite-
lepítettük tavainkba, horgásza-
ink örömére. A napijegybevéte-
lünk rendkívül jól alakult, ami 
stabil gerincét adja az egyesü-
let bevételeinek, erre a jövőben 
is alapozhatunk. A darabszám 
annak ellenére sem csökkent, 
hogy áremelést hajtottunk vég-
re. Ez az adat azt is jelzi, hogy 
népszerűek vagyunk a vendég-
horgászok körében, és tapasz-
talataink szerint a napijegyes 
csoportból többen kérik felvé-
telüket az egyesületbe. A taglét-
szám jelenleg meghaladja a 700 
főt – összegzett Aradi János. Az 
egyesület elnöke a problémák-
ról is beszélt a tagságnak, így 
a hódok okozta kellemetlensé-
gekről és a különböző halbe-
tegségek miatti külső halvásár-
lások korlátozásáról. A veze-
tő beszámolójában elmondta, 

pozitív, hogy a fejlesztési ke-
ret felhasználásából megvaló-
sult a horgásztanya vizesblokk-
jának felújítása. Gerzsei Zoltán 
titkár a versenynaptárról tájé-
koztatott. – A tavalyi évhez ha-
sonlóan idén is megrendezzük 
a nagyobb versenyeinket, így a 
pontyfogó kupákat, a pünkösdi 
horgászmaratont, a különbö-
ző megyei megmérettetéseket, 
és az iparági horgászverseny-
nek is egyesületünk ad otthont. 
A családi napunk legutóbb is 
jól sikerült, erre az évre is ha-
sonló színvonalú programsoro-
zatot tervezünk – mondta. Az 
idei első verseny, a 12. Pontyfo-
gó Kupa az elmúlt hétvégén le-
zajlott, a megmérettetésre ne-
vezett tizenhárom csapat ösz-
szesen közel 1500 kilogramm 
halat fogott, a győztes az All-in 
Carp Team lett.             

Faller G. 

Eredményes évet zárt az egyesület
Fotó: Molnár Gyula
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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

Mozgásban: ismerjék meg az infrakerékpárt

Harmadik helyen végzett a 2018/2019-es 
szezonban az Atomerőmű SE NB I.-es sakk-
csapata a Szabó László csoportban. A pi-
ros-kékek sokáig harcban álltak a legfénye-
sebb medálért, ám a tavalyi évhez hasonló-
an ismét a dobogó legalsó fokán végeztek a 
tíz gárdát felvonultató sorozatban. A bajnok 
a Nagykanizsa lett, a második helyen azo-
nos pontszámmal a Diósgyőr végzett, míg 
egyetlen egységgel követték őket a paksi-
ak. Az ASE az utóbbi években folyamato-
san a bajnoki címért harcol, de a legfénye-
sebb medált még sosem szerezte meg. Idén 
március utolsó napján úszott el az arany-
érem. – Nagy esélyünk volt a győzelemre 
Nagykanizsán, akkor az utolsó két fordu-
ló már csak formalitás lett volna, és meg-
nyerjük a bajnokságot, de egy stabil ellen-
féllel találkoztunk, és nagyarányú, 8:4-es 

vereséget szenvedtünk. Ami a legnagyobb 
gond, hogy ezen a találkozón egyetlen par-
tit sem sikerült megnyerni. Csúcsjátéko-
sunk, az indiai Harikrishna és a hátsó táb-
lákon játszó �ataljaink sem tudtak meglepe-
tést okozni – fogalmazott Gosztola István, 
az ASE sakk szakosztályának vezetője. Az 
idei sorozat tapasztalatait közösen értéke-
lik. – Biztos, hogy változtatnunk kell. Lehet-
séges, hogy erősebb játékosokat igazolunk, 
vagy a �atalokat motiváljuk jobban. Lizák 
Péter és Kaczúr Flórián hamarosan nagy-
mesteri címet szereznek, rájuk nagyobb ter-
het helyezhetünk a jövőben az első csapat-
nál. A következő szezonban mindenképpen 
előrébb szeretnénk lépni – mondta a sport-
vezető. Az NB I/B Charousek csoportjában 
szereplő ASE a tizenkét csapatos bajnokság 
tizedik, kieső helyén végzett nyolc ponttal. 

A közvetlen riválisok egy, illetve kettő pont-
tal előzték meg a piros-kék klub második 
számú együttesét. – A bajnoki rendszer vál-
tozása alapján már nem a megszerzett pon-
tok, hanem a győzelmek száma rangsorol, 
ezért került nehéz helyzetbe az NB I/B-s 
gárda. Két meccset is 6,5-5,5-re veszítettek 
el, amiért nem jár pont, ez is rányomta a bé-
lyegét teljesítményükre. Kicsit görcsösnek 
éreztem őket idén a győzelmi kényszer mi-
att, ezen kell változtatnunk a jövőben. A leg-
jobb kiesők leszünk, és lehet, hogy a feljutók 
közül lesz, aki nem vállalja a magasabb osz-
tályt – ahogy erre korábban is volt példa –, 
így lehetséges, hogy maradhat a másodosz-
tályban az ASE II. – mondta Gosztola Ist-
ván. A következő, 2019/2020-as szezon ősz-
szel kezdődik.

Faller Gábor

Ahogy a cikksorozat első ré-
szében megállapítottuk, Pak-
son a sportolási lehetőségek 
igen széles és színes skálán he-
lyezkednek el. A folytatásban 
a Cél Fitness Mozgásstúdió ál-
tal nyújtott szolgáltatásokat 
járjuk körbe, kezdve a Geoway 
infrakerékpárral.
 
Kerékpároztak már infraszau-
nában? Ha nem, akkor ezt a 
mozgásformát is kipróbálhat-
ják városunkban, miután a Cél 
Fitness Mozgásstúdió közel két 
éve foglalkozik a kardióedzés és 
zsírégetés ezen formájával. A té-
mában Szegi-Bach Csilla, a Tol-
nai úti edzőterem tulajdonosa 
kalauzol. A Geoway infrabicikli 
egyesíti a kardióedzés és a sza-
una összes jótékony hatását, ez-
zel duplázva meg a fogyás se-
bességét. Testünk feszesebb és 
�ttebb lesz, és köszönhetően az 

infravörös fénynek, teljesen fel-
töltődünk energiával. A zsírége-
tést szintén az infrafénynek kö-
szönhetjük, ugyanis a szövetek-
ben mélyebbre hatolva fejti ki 
jótékony hatását. A kezdőknél az 
edzést megelőzi egy állapotfelmé-
rés, ahol a rizikófaktorok kiszű-
rése után egyéni edzéstervet ja-
vasolnak a szakemberek, �gye-

lembe véve a �ttségi állapotot. Az 
infraalagút egyébként állítható a 
szobakerékpár körül, így a foko-
zatosság biztosított az edzések 
előrehaladtával. A Tolnai úton, 
a Hétszínvirág tagóvoda melletti 
edzőteremben a diszkrét és csalá-
dias hangulat is adott, így aki nem 
akar mások előtt „zsírt égetni” és 
edzeni, annak tökéletes kiindulá-

si alapot nyújt a mozgásstúdió az 
önbizalom visszaállításában is. Az 
infrabiciklizés egyébként min-
den esetben harminc percig tart, 
kezdőknél könnyebb tempóban, 
majd az edzések előrehaladtával, 
az ellenállás növelésével igen ke-
mény félórát tudhatunk magunk 
mögött. A szakemberek legalább 
heti három „tekerést” javasol-
nak. A Geoway infrabicikli ha-
tására hatékony és látványos fo-
gyás érhető el, hiszen a szervezet 
akár 800-1000 kalóriát is képes 
elégetni harminc perc alatt. Az 
infrabicikli használatának a súly-
vesztés, esztétikusabb külső el-
nyerése és a jó közérzet megte-
remtése mellett számos pozitív 
egészségügyi hatása is van. A kí-
vánt eredmény elérését követő-
en ez a mozgásforma is keverhe-
tő más erőállóképesség-fejlesztő, 
illetve izomtömeg-növelő edzé-
sekkel.                                          -titti-

Bronzérmes lett az ASE sakkcsapata

Fotó: TelePaks
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