
Humorral, humánusan kell kezelni a nehéz helyzeteket, méreggel, haraggal nem 

lehet megoldást találni sem a szakmai, sem a magánéleti problémákra, mondja 

Németh Lászlóné. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 
11. oldal

Fotó: Molnár Gyula

Sárgödör téri borünnep 
4. oldal
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Közélet

Sokszínű témák a képviselő-
testületi üléseken
Alapítványi támogatásokról, a szeptember-
ben induló óvodai csoportok számáról és a 
költségvetés módosításáról is döntött má-
jusi ülésén a képviselő-testület. A grémium 
arról is határozott, hogy Pámer Ágnes vé-
dőnő veheti át idén a Pongrácz Sándor-ki-
tüntetést a Semmelweis-napi városi ünnep-
ségen.

A közbiztonság helyzetéről szóló tájékozta-
tókat tárgyalta elsőként májusi ülésén a kép-
viselő-testület. A Paksi Rendőrkapitányság, 
a Mezőőri Szolgálat, a Paksi Polgárőr Egye-
sület, a Paksi Vízirendészeti Rendőrőrs, vala-
mint a Katasztrófavédelmi Kirendeltség Paks 
munkájáról készített beszámolók, tájékozta-
tók kapcsán Szabó Péter – megköszönve az 
említett szervezetek munkáját – azt mond-
ta, hogy Paks a béke szigetének tekinthető, 
az emberek biztonságban érezhetik magukat. 
Bana János alpolgármester a rendvédelmi 
szervek és az önkormányzat között kialakult 
jó együttműködést emelte ki, példaként em-
lítve a kamerarendszer-fejlesztést, és remé-
nyét fejezte ki, hogy továbbra is ugyanilyen 
jól együtt gondolkodva készülnek az atom-
erőmű-építés során jelentkező közös felada-
tokra. Bordács József képviselő külön kiemel-
te a polgárőr szervezet munkáját, mivel tagjai 
szabadidejükben tesznek azért, hogy a város 
közbiztonsága ilyen jó legyen.
Elfogadta a képviselő-testület a város 2018. 
évi költségvetéséről szóló zárszámadási ren-
deletet. Bana János alpolgármester azt mond-
ta, a beruházások 17 százalékos és a felújítá-
sok 40 százalékos megvalósulása azt mutat-
ja, hogy ennyit �zetett ki az önkormányzat 
a tavalyi projektekre. A beruházásokra előre 
le vannak kötve a források, de a teljesülések 
csak a ki�zetések után mutatkoznak – ma-
gyarázta, hangsúlyozva, hogy a testület és a 

hivatal mindent megtesznek azért, hogy le-
rövidüljön a beruházások indításához szük-
séges idő, de a jogszabályi előírásokat be kell 
tartani.
Másodszor módosította a város idei költség-
vetését a testület, amit egyebek mellett a hu-
mánpolitikai, illetve a gazdasági bizottság tá-
mogatási keretei egy részének felhasználása 
indokolt.
Horváth Zoltán képviselő a napirendhez kap-
csolódóan a hatékonyság növelésének fontos-
ságára hívta fel a �gyelmet. Elmondta, hogy a 
költségvetésben több mint négymilliárd fo-
rintot hoztak át tavalyról, mégsem készül el 
a Paksi Bezerédj Általános Iskola ebédlője és 
a Paksi Bóbita Bölcsőde felújítása. Szabó Pé-
ter polgármester  arról számolt be, hogy el-
juttatott a város a kormányhoz egy beruházá-
si tervlistát, amelyen szerepelnek ezek a pro-
jektek, a tervezés és kivitelezés költségeivel 
együtt. A polgármester hangsúlyozta, hogy 
az atomerőmű-építéshez kapcsolódó város-
fejlesztési feladatokat nem tudja az önkor-
mányzat egyedül megoldani. Arról is tájé-
koztatott, hogy a Bezerédj-s diákok étkezteté-
se megoldott: a felújítás alatt álló református 
közösségi ház helyett átmenetileg az Erzsébet 
Nagy Szálloda mellett lévő épületben lesz ét-
kezdéjük.
A helyi esélyegyenlőségi program elfogadása 
is napirenden volt az ülésen. A programban 
egy új melléklet is szerepel, mely tartalmazza 
a következő öt évre vonatkozó helyzetelem-
zést és intézkedési tervet. Bordács József kép-
viselő javasolta a korábban már működött ci-
gány tanoda újraindítását, mivel igény van rá. 
A Paksi Fejlesztési és Vagyongazdálkodási 
Zrt. 2018. évi beszámolója és a hozzá kapcso-
lódó felügyelőbizottsági jelentés is terítéken 
volt. Elkészült egy feladatelhatárolási doku-
mentum, ami az önkormányzat műszaki osz-

tálya és a cég közötti feladatokat különíti el, 
ezt eljuttatják minden képviselőnek.
Arról is határozott a testület, hogy a 2019/2020-
as nevelési évben változatlanul 17 csoport lesz 
a Paksi Benedek Elek Óvodában, és 12 a Paksi 
Napsugár Óvoda tagintézményeiben, a betölt-
hető álláshelyeket tekintve sem lesz változás.
Döntöttek arról is, hogy 2024. november 30-ig 
továbbszerződnek dr. Szilágyi Szabolccsal, aki 
2014 óta dolgozik az 5. számú háziorvosi kör-
zetben.
A TOGETHER projekthez kapcsolódó na-
pirend véleményezésekor Barnabás István 
alpolgármester úgy fogalmazott, hogy jó 
színvonalon valósult meg a fogyasztói szo-
kásokat befolyásoló, az energiafelhasználást 
csökkentő, az okosmérők használatát támo-
gató program, de csak akkor volt értelme, ha 
ez a munka tovább folytatódik a városban.
Az önkormányzat idén is hozzájárul a he-
lyi közösségi közlekedés fenntartásához, 
2019-ben erre nettó 47 millió forintot biz-
tosít a Dél-dunántúli Közlekedési Központ 
Zrt.-nek. 
Pályázatot nyújt be az önkormányzat a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány-
hoz a polgármesteri hivatal konyhájának és 
mosdóhelyiségeinek felújítására – erről is 
döntött a testület. A beruházás összköltsége 
közel 52 millió forint, az igényelt pályázati 
támogatás 30 millió forint. 
Alapítványi támogatások jóváhagyásáról is 
határoztak a városatyák, az Önzetlenül Se-
gítők Paks Alapítvány 600 ezer forint, a Ka-
tolikus Ingatlanok Pakson Alapítvány pedig 
200 ezer forint támogatást kap.
A Pongrácz Sándor-díj adományozásáról is 
döntöttek a képviselők, az elismerést Pámer 
Ágnes védőnő veheti át a Semmelweis-napi 
város ünnepségen.                                        

-dsz-

Az értékbecslést követően vételi ajánlatot tesz az önkormányzat a Táncsics park és a volt konzervgyár területén lévő ingatlanokra – erről a má-
jusi rendes ülését követően rendkívüli tanácskozáson határozott a képviselő-testület. A döntést az indokolta, hogy a városvezetés az érintett 
övezetben szeretné kialakítani az új városközpontot, az állam pedig egy integrált katasztrófavédelmi, rendészeti, igazgatási központot. – Az ál-
lamtitkárság kérésére dél felől, a Nyárfa utcától haladva tizenhárom ingatlantulajdonost keresünk meg vételi ajánlattal, a későbbiekben pedig 
északi irányban folytatjuk az ingatlanvételt egészen a Táncsics parkig – mondta Szabó Péter, Paks polgármestere. A tervezett új sportcsarnok és 
jégcsarnok építése kapcsán szintén ingatlanvételről határoztak a képviselők. Az önkormányzat a két létesítmény építéséhez szükséges ingatla-
nok tulajdonviszonyának rendezését vállalta, az építtető a sportcsarnok esetében az Atomerőmű Sportegyesület TAO-ból, a jégcsarnokról e te-
kintetben még nem született döntés. – A városközpontnak és a sportlétesítményeknek kijelölt területek esetén kisajátításra akkor kerülhet sor, 
ha a vételi ajánlatot valamilyen okból nem fogadja el az ingatlantulajdonos. Az ingatlanvételhez szükséges forrás egyébként az önkormányzat 
rendelkezésére áll, hiszen a kormány többek között erre a célra biztosít 8 milliárd 17 millió forintot – tájékoztatott a polgármester.
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Állást hirdetett a hivatal

A testvériségbe vetett hit 
mindenen átemel

Megemléke-
zést tartottak

Magasépítési beruházói munkakörre hirdet 
pályázatot a Paksi Polgármesteri Hivatal. A 
végzettséget igazoló okiratok másolata és a 
három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizo-
nyítvány mellett szakmai önéletrajzot is be 
kell nyújtaniuk a pályázóknak. Amennyi-
ben pályázatát személyesen adja be a jelent-
kező, akkor a határidő 2019. június 17-e, 16 
óra, ha postai úton teszi, akkor pedig júni-
us 17-i postabélyegző. A pályázatot a paksi 
polgármesteri hivatalba (7030 Paks, Dózsa 

György út 55-61.), dr. Blazsek Balázs cím-
zetes főjegyzőhöz kell eljuttatni. A pályáza-
tok elbírálásának határideje 2019. június 25., 
a munkakör 2019. július 1-től tölthető be. Az 
állással kapcsolatban Hum Ferenc műszaki 
osztályvezetőnél lehet érdeklődni a 75/500-
526-os telefonszámon. A munkakör betölté-
sének feltételeiről és a pályázat benyújtásának 
módjáról további fontos információkat talál-
nak a pályázati kiírásban, ami a paks.hu hon-
lapon elérhető.                                            -kgy-

– Ne vegyétek el az ember meghitt ottho-
nát! Ne kelljen elhagynia édes hazáját! A ha-
zát, mely jövővel biztatott, melyben mind-
nyájunk bölcsője ringatott. – ez az Elisabeth 
Neuberger-Schneidertől való idézet olvas-
ható a dunakömlődi kitelepítési emlék-
művön, aminél megemlékezést tartottak a 
paksi és dunakömlődi németek kitelepíté-
sének 73. évfordulója alkalmából. A részt-
vevők a Roger Schilling zenekar térzenéjé-
re gyülekeztek, majd Féhr György, a Paksi 
Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 
mondott beszédet, melyben hangsúlyozta: 
több száz családot, Dunakömlőd lakosságá-
nak mintegy 98 százalékát elvitték a kitele-
pítés során. A Paksi Bezerédj Általános Isko-
la diákjai működtek közre a megemlékezésen, 
amelynek végén Paks Város Önkormányzata, 
a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat, 
egyházak, civilszervezetek képviselői elhelyez-
ték az emlékezés virágait a három éve állított 
emlékműnél. Ezután szentmise kezdődött a 
dunakömlődi Szent Imre templomban. A mi-
sét követően a faluházzal szemközt lévő hősi 
emlékműnél is koszorúztak. Koczka Tibor, a 
nemzetiségi önkormányzat oktatási és kultu-
rális bizottságának elnöke kérdésünkre a sta-
tisztikai hivatal legutóbbi népszámlálási ada-
tai alapján elmondta, hogy jelenleg Pakson 
megközelítőleg 450-en vallják magukat német 
nemzetiségűnek. Igyekeznek megőrizni ha-
gyományaikat, ezt szolgálja, a Roger Schilling 
zenekar, a Paksi Német Nemzetiségi Hagyo-
mányőrző Egyesület tánccsoportja, és a tavaly 
Dunakömlődön alakult Ízőrző Porta. A német 
nemzetiségi önkormányzat pedig programjai 
által igyekszik megismertetni a gyerekekkel a 
sváb népszokásokat.                                        -se-

Fotó: Babai István

Fotó: Molnár Gyula

– Aki emlékezik, az nemcsak nem felejti a 
múltat, de jövőjét is abból akarja élni, ami ő 
maga. Ősei szívéből, áldozatából, a múlt örö-
méből, veszteségeiből. A jelenben pedig ah-
hoz ragaszkodunk leginkább, amit a múltban 
egyszer már elveszítettünk – nyitotta beszédét 
Szabó Péter polgármester a nemzeti összetar-
tozás napján tartott városi megemlékezésen a 
Duna-korzón álló emlékműnél. 
Beszélt arról is, hogy lassan száz éve annak, 
hogy elveszítettük a nagy Magyarország te-
rületének kétharmadát, lakosságának felét, el-
vesztettünk egy dinamikusan fejlődő, jól szer-
vezett országot, leszakították rólunk testvé-
reinket, akiket folyamatosan megpróbáltak 
beolvasztani a helyi többségi társadalomba.
– De nem veszítettük el büszkeségünket, nem-
zeti identitásunkat, nyelvünket, kultúránkat, 
vallásunkat, keresztény értékrendünket. Kü-
lönösen 2010 óta a kormány rengeteget tesz a 

magyar nemzet határokon túl ívelő újraegye-
sítéséért – emelte ki, hozzátéve, olyan erő ez, 
mely csak azoknak a szívében lakik, akik meg-
élték bármikor is az elszakadás veszteségét.
Beszéde zárógondolataiban azt mondta: – Mi 
éppen veszteségeinkből tanultuk meg, hogy 
leigázhatják, szétdarabolhatják, elvehetik or-
szágunkat, területeinket, szívünk, élni akará-
sunk, a testvériségbe vetett hitünk mégis min-
denen átemel bennünket. Életet és jövőt ad 
számunkra. Ezért ma a nemzeti összetartozás 
napján azt kérem mindannyiunktól, mondjuk 
el gyermekeinknek veszteségeinket, nemzeti 
kudarcainkat, és tanítsuk meg őket az ebből fa-
kadó értékrendre, összefogásra, a mindent túl-
élő reményre, a büszke magyar lélek hordozá-
sára és megélésére. 
A megemlékezés végén a megjelentek elhe-
lyezték koszorúikat az emlékműnél.               

Kohl Gy.
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Másfél évtizedes az együttműködés

Rekordszámú nevezés a sillerfesztiválon

Minden eddiginél többet, 231 sillerbort ne-
veztek az idei paksi országos sillerfesztiválra. 
A borok 54 településről érkeztek, Magyaror-
szágról 217, ebből 44 Paksról, Németország-
ból 5, Szlovákiából 1 és Szerbiából 8 minta. 
A borokat 66 borbíró vette górcső alá hét bi-
zottságban, hatfős csúcsbírói közreműkö-
déssel. Nyitrainé dr. Sárdy Diána, a szakmai 
nap fővédnöke és csúcsbírája, a Szent Ist-
ván Egyetem Borászati Tanszékének veze-
tője kérdésünkre azt mondta, hogy a siller-
bor átmenetet képez a rosé- és a vörösbor 

között, mivel a héjon erjesztés a siller eseté-
ben csak pár napon történik, ezért a vörös-
bornál kevésbé telt, színében is világosabb, 
inkább a fűszeresség, gyümölcsösség, köny-
nyedség jellemzi. A tizenkettedik fesztivál 
első napján tartott versenyen 29 bor arany-
érmes lett, 90 ezüstérmes, 54 bronzérmes, 
illetve 58 oklevelet kapott. A fesztivál leg-
jobb sillere a kiskőrösi Szentpéteri Borpin-
ce K�. 2018-as évjáratú Néró sillere lett, a 
legjobb paksi siller pedig Babik István szin-
tén 2018-as évjáratú nedűje. Az eredmény-

hirdetést másnap tartották, ekkor bográcsos 
ételek főzőversenye és pogácsasütő verseny 
is  zajlott, előbbire 22, utóbbira 11 nevezés 
érkezett. Az ételeknél első lett Vájer Ferenc, 
aki silleres marhapofát készített, második 
Lőrincz József, akinek bográcsában halász-
lé főtt, harmadik pedig a Paksi Reform Fő-
zőklub Egyesület legénycsalogató a siller-
hez fantázianevű ételével. Különdíjat kapott 
Molnár Judit, aki káposztás paszulyt készí-
tett túróval és Adorján Mihály, aki gombás 
vaddisznópörköltet főzött. A pogácsák kö-
zül a zsűri a Paksi Reform Főzőklub Egye-
sület Rózsa nagymama krumplis pogácsáját 
találta a leg�nomabbnak, és két különdíjat 
itt is kiosztottak, az egyiket szintén a Pak-
si Reform Főzőklub Egyesület vihette haza, 
a másikat pedig Somkertné Szintai Andrea 
kapta túrós pogácsájáért. A Paks Város Ön-
kormányzata és a Paksi Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete által szervezett 
fesztivál mindkét napján voltak fellépők, az 
első estén MC Hawer és a Tekknő, valamint 
Kerner József zenekara, másnap pedig DJ 
Cimbi (dr. Eigemann-Műhelyi János), a Sil-
ler nótakör, az Electric Soul (Horváth Diána 
& Kovács Alíz), majd Pápai Joci adott élő-
koncertet. Mindemellett nyitott pincékkel és 
a fesztivál száz legjobb sillerborának kósto-
lójával is várták a közönséget.                            

Kohl Gyöngyi

Megerősítette testvérvárosi szer-
ződését Paks és Kézdivásárhely. 
Az ünnepi eseményen Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere és Barna-
bás István alpolgármester is kö-
szöntötte a megjelenteket. 
– Paksnak ez az év csupa ünnep-
lés, hiszen negyven évvel ezelőtt 
nyilvánították a települést várossá, 
Reichertshofennel megújítottuk a 
harminc esztendővel ezelőtt aláírt 
testvérvárosi szerződést, Kézdi-
vásárhellyel pedig tizenöt éves az 
együttműködés. Mindegyik ked-
ves a szívünknek – mondta Szabó 
Péter, hozzátéve, hogy a Kézdivá-
sárhely és Paks közötti kapcsolat 
tizenöt évnél sokkal messzebbre 
nyúlik vissza, ugyanis a rendszer-
váltás után a Magyar Úttörők Szö-
vetségének helyi képviselői kezde-
ményezték a kapcsolatot Kézdivá-

sárhellyel, ennek Mezősi Árpád 
paksi pedagógus egyik fontos sze-
mélyisége volt. 
Mezősi Árpád többek között ar-
ról beszélt, hogy a kezdettől mű-
ködő diákcsereprogram révén, 
aminek jellemzője, hogy a ven-

dégdiákok helyi családoknál lak-
nak, nagyon sok tartós barátság 
szövődött, az egykori diákok fel-
nőttként is tartják a kapcsolatot. 
Bokor Tibor, Kézdivásárhely pol-
gármestere egyebek között azt 
mondta: – Nekünk, városveze-

tőknek elsősorban az a felada-
tunk, hogy segítsük a civilszer-
vezeteket, akik tanulhatnak egy-
mástól, erre a jövőben is oda kell 
�gyelnünk, a gazdasági kapcsolat 
tekintetében pedig együtt gon-
dolkodni azon, hogy mi olyat 
tudnánk létrehozni, ami mind-
két település javára válik. Ki-
emelte, hogy a mostani delegá-
ció tagjai, Török Sándor, Lukács 
László és dr. Kelemen András 
nagyon sokat tettek a két telepü-
lés közötti kapcsolatért. 
A testvérvárosi megállapodást 
2004. augusztus 20-án Hajdú Já-
nos paksi, illetve Török Sándor 
kézdivásárhelyi polgármester ír-
ták alá. Ezt erősítették most meg 
a két település nevében Szabó Pé-
ter és Bokor Tibor.

Lovász Krisztián

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Molnár Gyula
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A Gyermekeinkért díjat is át-
adták a pedagógusnapi esten

– Pedagógusnak lenni nem egy 
foglalkozás, nem egy minden-
napi átlagos munka, hanem hi-
vatás – mondta köszöntőjében 
Szabó Péter, Paks polgármestere 
a pedagógusnap alkalmából tar-
tott városi ünnepségen a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ-
ban.
– A magam életéből is tudom, 
hogy pedagógusnak lenni nem 
nyolcórás állás, hanem létfor-
ma. Nemcsak azért, mert külö-
nösen a mai modern kommuni-
kációs eszközökkel a szülők bár-
mikor üzenhetnek, kérhetnek, 
kérdezhetnek, hanem azért is, 
mert az önökre bízott gyerme-
kek sorsát, mindennapi apróbb-
nagyobb problémáit nem tud-
ják az iskolában hagyni, hanem 
hazaviszik magukkal szívükben, 
gondolataikban. Igen, ez a hiva-
tás. Vagyis a magas színvonalon 
megélt szakma, melyhez az em-
ber a létét adja hozzá.
A polgármester beszélt az óvo-
dák infrastrukturális és szak-
mai fejlődése, az óvodapeda-
gógusok és technikai dolgozók 

megbecsülése, munkakörülmé-
nyei kapcsán a fenntartó fele-
lősségéről, megemlítve a béren 
kívüli juttatás folyamatos eme-
lését és számos óvoda játszóud-
varának megújítását, hozzáté-
ve, hogy az elmúlt időszakban 
milyen eredményeket sikerült 
elérni ezeken a területeken.
Szabó Péter arról is beszélt, hogy 
fenntartótól függetlenül oda�-
gyel az önkormányzat a Pakson 
működő iskolák állapotára, fej-
lesztésére, amit mutat, hogy je-
lentős kormányzati források be-
vonásán fáradoznak a KLIK 
által fenntartott paksi intézmé-
nyek szükséges infrastrukturá-
lis megújításához. Ebbe a sorba 
illeszkedik a Balogh Antal ka-
tolikus iskolában tornacsarnok 
és tantermek építése is, melyet a 
Pécsi Egyházmegye �nanszíroz 
– tette hozzá, hangsúlyozva, hi-
szi, hogy mindezen tervek, em-
beri erőfeszítések bennünket, 
paksiakat gazdagítanak.
– A mai nap arra is �gyelmeztet, 
hogy pedagógusnak lenni mag-
vetés. Ezért a pedagógus a jövő 

embere is, aki folyamatosan hi-
szi és látja a jót. Saját hivatásá-
ban, a rábízott gyermekek lel-
kében, személyiségében. Teszi 
mindezt úgy, hogy közben tud-
ja, az aratás ünnepe nem biztos, 
hogy az övé lesz – zárta beszédét 
a polgármester.
A köszöntőt követően átadták a 
Gyermekeinkért díjat. Az okta-
tó-nevelő munkát végző peda-
gógusok és pedagógiai szakszol-
gálati tevékenységet ellátók el-
ismerésére alapított kitüntetést 
1996 óta adják át, hagyományo-
san a pedagógusnapi városi ün-
nepségen. Idén Ziliziné Petrik 
Klára, a Paksi Bezerédj Általá-
nos Iskola pedagógusa és Nagy 
Márta, a Balogh Antal Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 
pedagógusa részesültek ebben 
az elismerésben.
Ahogy a méltatásban elhang-
zott, Ziliziné Petrik Klára 1978-
ban végzett a Kaposvári Taní-
tóképző Főiskola szekszárdi ki-
helyezett tagozatán, 1983 óta 
dolgozik a Bezerédj általános 
iskolában. Színvonalas, napra-
kész, innovatív munkaszemlé-
let, hivatástudat, önzetlenség 
és precizitás, gyermek- és szak-
maszeretet, a közösségért érzett 
felelősség jellemzi. Minden di-
ákra �gyel, számára nem a tan-
terv teljesítése, hanem a gyer-
mekek terhelhetősége, lelke és 
egyéni képessége számít – vé-
lekednek róla a szülők, diákok. 

Nagy Márta 1992-ben a Kecs-
keméti Tanítóképző Főiskolán 
szerzett felsőfokú óvónői ké-
pesítést, majd ugyanott taní-
tói diplomát 1993-ban. Két évet 
óvónőként dolgozott, 1995-től 
a Paksi Balogh Antal Katolikus 
Általános Iskola és Gimnázium 
tantestületének tagja. Munká-
ját felelősségteljesen, pontosan, 
szeretettel végzi, fontos számá-
ra a valódi értékek közvetíté-
se, elfogadtatása. Figyelmesség, 
mély elkötelezettség, türelem és 
mérhetetlen szeretet jellemzi. 
A szülők szerint egyértelműen 
pedagógusnak született. (Nagy 
Márta külföldi útja miatt nem 
tudott jelen lenni az ünnepsé-
gen – a szerk.)

Az esten nyugállományba vonu-
lása alkalmából köszöntötték Il-
lés Zoltánnét, Hegedűs Istvánnét, 
Pretzné Varju Erzsébetet, Blóz 
Gizellát, Hesser Zoltánnét, Pető-
né Csuha Katalint, Puchné Sza-
lai Máriát, C. Szabóné Kocsiczki 
Ilonát, Lehoczki Ágotát, Sza-
bó Sándort, Czettho�er Gyulá-
nét, Magyar Istvánt. Aranydiplo-
mát (50 év) vehetett át Hirczi Jó-
zsefné, gyémántdiplomát (60 év) 
Kern Györgyné és Gyutai Attilá-
né, valamint vasdiplomát (65 év) 
Karszt Jánosné és Sárán Jenőné.
Az esten a Tűzvirág Táncegyüt-
tes Don Quijote című táncszín-
házi előadását tekinthették meg 
a vendégek.             

 Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Megnyitották a strandot az új szezonra
Június 1-én megnyitották a Paksi Ürgeme-
zei Strandot az idei szezonra, ami augusztus 
31-ig tart. A Mezőföldvíz K�. által üzemelte-
tett fürdőlétesítmény területén úszómeden-
ce, csúszdával ellátott élménymedence, va-
lamint pancsolómedence, homokos sport-
pályák, büfé, külső élőfüves pihenőterület 
áll továbbra is a vendégek rendelkezésére. 
Az úszómedence 26, az élménymedence 28-
30, a pancsolómedence vize pedig 32 Celsi-
us-fokos. 
Reggel 6 és 8 óra között úszásra van lehe-
tőség, ami igazi feltöltődést nyújthat a kora 
reggeli órákban még harmatos fűvel, a ma-
dárcsicsergéssel, az úszómedence víztükrére 
bekúszó első napsugarakkal. A nyári meleg-
ben enyhet adó fák lombjai, a medencékben 
kéken csillogó víz kellemes környezetet ad-
nak a fürdőzéshez, amire az úszók órái után, 
9-től 20 óráig van lehetőség, illetve olyan 
nyári sportokat is űzhetnek a vendégek, mint 
a strandfoci vagy a strandröplabda.
Az előző évekhez hasonlóan most is el-
mondható, hogy a Paksi Ürgemezei Strand 
az egyik legolcsóbb a jegyárak tekintetében 
a környező fürdőkhöz képest. Évente csupán 
jelképes összeggel emeli meg az üzemeltető a 
belépőjegyek árát. A cél az, hogy minél több 
vendég élvezhesse a paksi strandon nyújtott 
szolgáltatásokat.
A Mezőföldvíz K�. felkészítette az idei sze-
zonra a fürdőt, a szokásos állagmegőrzési 
munkálatok (pl. a strandépületek meszelé-
se, a faszerkezetek kezelése, a karbantartás 
és burkolatjavítás) mellett felújítások is tör-
téntek, hogy még szebb, komfortosabb le-
gyen a strand.
Több mint húszmillió forint értékű beruhá-
zásban az élménymedence szerkezetét új fó-
liával és csúszásgátlóval vonták be, valamint 
savállóra cserélték a befúvókat. Látványos 

változás, hogy lecserélték a műfűburkolatot 
a nagymedencénél és a pancsoló körül, va-
lamint a 2-2 napellenző vásznat is. Az idén 
is fontos szempont volt a strand terüle-
tének virágosítása, aminek köszönhető-
en a látogatók kellemesebb környezetben 
tölthetik a szabadidejüket. A felkészülé-
si idő alatt a locsolóhálózat korszerűsíté-
se és a tájékoztató- (�gyelemfelhívó) táb-
lák felújítása is megvalósult. A strandon 
lévő csempeburkolatokat javították, mint-
egy 200 méteres felületen kicserélték. A víz 
minőségének javítását célozzák az új for-
gószivattyúk az élménymedencénél és a 
pancsolómedencénél (a medencéknél 1-1 

darab, valamint a hátdögönyöző élmény-
elemeknél 2 darab).
A karbantartás során a nagymedence 2 le-
ürítő tolózárjának, valamint az automata 
vegyszeradagoló rendszeren 2 szivattyú és 
adagolócsövek cseréje is megvalósult.
A jegy- és bérletárakról a mezofoldviz.hu 
honlapon a szolgáltatások menüpont alatt 
lehet tájékozódni. Hároméves korig ingye-
nes a belépés a strandra, a nyugdíjas jegyek 
és bérletek árai megegyeznek a tanuló jegy- 
és bérletárakkal. Megfelelő létszám esetén a 
városi intézmények csoportos kedvezményt 
kaphatnak.                                            

Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív

CSAT_rajzos-SAJTO-205x282.indd   1 2019. 05. 10.   10:45

6 n Paksi Hírnök, 2019. június 7.



CSAT_rajzos-SAJTO-205x282.indd   1 2019. 05. 10.   10:45



Atomerőmű

TETT-re Kész Nap volt Bátaapátiban

Három településsel bővült a társulás

19. alkalommal rendezte meg a TETT-re 
Kész Napot a Társadalmi Ellenőrző Tájé-
koztató Társulás (TETT). A programon a 
Radioaktív Hulladékokat Kezelő K�. és 
a TETT elmúlt években folytatott mun-
kájának bemutatása és értékelése mellett 
előadások hangzottak el, valamint átad-
ták a szervezet elismerését, a Gránit-díjat.

Bátaapátiban, a Nemzeti Radioaktívhulla-
dék-tárolóban (NRHT) új technológia ad 
lehetőséget arra, hogy a biztonság színvo-
nalának megőrzése mellett, költséghatéko-
nyabban tárolják a paksi atomerőmű kis és 
közepes aktivitású radioaktív hulladékát – 
mondta Kereki Ferenc, az RHK K�. ügyve-
zető igazgatója. Az új módszer szerint négy 
darab 200 literes fémhordó kerül egy vé-
kony falú, merevített fémkonténerbe, a hor-
dók és a konténer fala közötti teret pedig 
folyékony radioaktív hulladékkal kevert ce-

mentpéppel töltik ki, így az eddigi holtte-
ret is ki lehet használni. Kereki Ferenc tá-
jékoztatása szerint az így előállított kom-
pakt hulladékcsomagok elhelyezése a kettes 
kamrában öt sorban és hat oszlopban törté-
nik majd. Hozzátette, az új technológia be-
vezetése során számos feladatot kell meg-
valósítaniuk, jelenleg még zajlik az új cso-
magokat mozgató targonca beszerzése, ez 
elengedhetetlen az inaktív komplex pró-
ba lefolytatásához, amelyet a hatóság előtt 
kell elvégezni, és alapfeltétele annak, hogy 
bevezethessék az új technológiát. Darabos 
Józsefné, Bátaapáti polgármestere, a TETT 
elnöke az új technológia kapcsán kiemelte, 
hogy számára a biztonság mellett a legfon-
tosabb az, hogy a lakosság tisztában legyen 
a telepen zajló tevékenységekkel. Hozzátet-
te, a közvetlen lakossági fórumok mellett a 
tájékoztatásban kiemelkedő szerepet szán a 
társulás az ellenőrző csoportoknak is, akik 

idén is jártak már a telephelyen. A TETT 
mindenkinek megteremtette a lehetőséget 
arra, hogy megismerkedjen az új technoló-
giával. A tudományos tanácskozás során Lá- 
zár István, az Országos Atomenergia Hiva-
tal Tárolólétesítmény Felügyeleti Főosztá-
lyának vezetője Sugárzó környezetünk cím-
mel tartott előadást, míg Bertalan Csaba, az 
NRHT �óktelep-vezetője az ionizáló sugár-
zás alkalmazásait mutatta be. Honti Gabri-
ella, az RHK K�. kommunikációs vezető-
je a nemzetközi lakossági elfogadottságról 
beszélt a hallgatóságnak. A TETT 2018. évi 
tevékenységét Darabos Józsefné ismertette, 
a lakossági ellenőrző csoport munkájáról 
pedig Metzné Darabos Orsolya számolt be. 
A TETT-re Kész Napon átadták a Gránit-
díjat is. Az elismerésben idén Darabos Jó-
zsefné, Bátaapáti, valamint Krachun Elem-
ér, Mőcsény polgármestere részesültek.        

Lovász Krisztián

Dunapataj, Györköny és Madocsa is teljes 
jogú tagja lett  a Társadalmi Ellenőrző In-
formációs és Területfejlesztési Társulásnak 
(TEIT). Az erről szóló megállapodást, va-
lamint a TEIT és az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. négy évre szóló támogatási szerző-
dését a napokban írták alá.

– Több mint egyévtizedes bővítési folyamat 
végére érkeztünk: az atomerőmű 12 kilomé-
teres sugarában található települések közül 
az a három, amelyet eddig nem vettek fel a 
társulásba, teljes jogú tag lett. Meggyőződé-
sem, hogy a TEIT Dunapatajjal, Györköny-
nyel és Madocsával csak erősödött – mond-
ta a TEIT Pakson tartott tanácskozásán dr. 
Kovács Antal kommunikációs igazgató. Bra-
un Zoltán, Györköny polgármestere úgy fo-
galmazott: – Számítunk arra, hogy az atom-
erőművel, illetve a bővítéssel kapcsolatos in-
formációk hatékonyan jutnak el hozzánk, az 
anyagi támogatás által pedig dinamikusabb 
lehet a település fejlődése.  A TEIT május el-
sejétől működik kibővített tagságával, ösz-
szesen 16 településsel. 
Az ülésen ünnepélyes keretek között újítot-
ták meg az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a 
TEIT közötti együttműködési megállapodást, 
amely most négy évre vonatkozik, illetve a te-
lepülésfejlesztésről szóló támogatási szerző-
dést, ami pedig egy évre. Dr. Bálint József sze-
rint a partnerség eddigi tíz éve hasznos volt, 

sok tapasztalatot gyűjtöttek. – Nemzetközi ki-
tekintésünk is van, a szervezetünk munkáját 
ilyen szinten is példaértékűnek ítélték – hang-
súlyozta a társulás elnöke. Dr. Kovács Antal 
szerint nagyon fontos, hogy a környező tele-
pülések lakossága a lehető leginkább tájéko-
zott legyen az atomerőmű működéséről, en-
nek a feladatnak a nagy részét pedig a TEIT 
végzi el. – Vállalatunk elemi érdeke, hogy a 
támogatás és a kommunikációs szerződés 
hosszú távon működjön. Dr. Bálint Józse�ől 
azt is megtudtuk az ülésen, hogy felvették a 

kapcsolatot a Paks II. vezetésével, és kölcsö-
nös a szándék, hogy együttműködési szer-
ződést kössenek. – Folyamatosan tájékoz-
tatnak bennünket a bővítéssel kapcsolatos 
aktualitásokról, Lenkei István vezérigazga-
tó, Mittler István kommunikációs igazga-
tó, sőt Süli János tárca nélküli miniszter is 
megjelent már többször a körünkben. Ezen 
felül már most is biztosítunk megjelenési le-
hetőséget a projektnek saját újságunkban, il-
letve honlapunkon – tette hozzá dr. Bálint 
József.                                      Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula
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Atomerőmű

Világszerte épülnek innovatív 
3+ generációs blokkok 

Mozgalmasak voltak az elmúlt hónapok az 
atomenergia-iparban. Számos 3+ generá-
ciós reaktor létesítése ért mérföldkőhöz. Az 
innovatív technológiát alkalmazó blokkok 
jobb gazdasági mutatókkal bírnak, illetve 
aktív és a passzív biztonsági megoldásaik ré-
vén a lehető leghatékonyabb védelmet bizto-
sítják. Ilyen blokkok épülnek majd Pakson 
is, hogy a jelenleg működő egységek üzem-
idejének lejárta után is biztosítsák az elérhe-
tő árú, klímabarát villamos energiát.

Az év elején Bulgária második atomerőmű-
vének továbbépítéséről döntött. A bolgár kor-
mány 2019 márciusában közzétett jelentése 
szerint az építés 2020–2021-ben folytatódhat. 
Az országban jelenleg egy atomerőmű üzemel 
két, egyenként 1000 megawatt teljesítményű, 
szovjet gyártmányú reaktorral, ezek az ország 
áramtermelésének 33 százalékát adják. 
Jelentős előrelépések történtek a kínai atom-
erőmű-projektekben is. A CNNC állami atom- 

energetikai konszern és a Roszatom vállalat 
március 7-én a Tianwani Atomerőmű 7-es és 
8-as blokkjának létesítésére vonatkozóan ál-
talános, a Xudabao Atomerőmű 3-as és 4-es 
blokkjára vonatkozóan pedig műszaki pro-
jektszerződést írt alá. A Tianwani Atomerőmű 
orosz tervek szerint épült, VVER-1000-es re-
aktorokkal felszerelt 4. blokkját 2018. október 
27-én kapcsolták hálózatra. 
Tavasszal az első török atomerőmű építése is 
fontos mérföldkőhöz érkezett, március 8-án 
befejezték a beton beöntését az 1. blokk alapza-
tába. A továbbiakban a kettős falú reaktorépü-
let belső és külső falait építik majd meg. Ezzel 
párhuzamosan már zajlik a további blokkok 
létesítési engedélyéhez szükséges tervdoku-
mentáció előkészítése. A Roszatom konszern 
közreműködésével épülő Akkuyu Atomerő-
mű telephelyén négy blokk létesítését tervezik. 
Április elején adták hírül, hogy az első fehér-
orosz atomerőművi blokkon elkezdődtek az 
üzembe helyezés előkészületei. Az osztraveci 

telephelyen két VVER-1200 típusú blokk épül. 
Az első kivitelezése 2013 novemberében, a 
második 2014 áprilisában kezdődött el, előb-
bit idén, utóbbit jövőre tervezik indítani.
Ugyancsak április eleji hír, hogy elkezdődött 
Üzbegisztánban egy – két VVER-1200-as re-
aktorral felszerelt – atomerőmű telephelyének 
kiválasztása. Oroszország és Üzbegisztán az 
atomerőmű építésében való együttműködés-
re 2018 szeptemberében írt alá megállapodást. 
Eközben több oroszországi atomerőmű-pro-
jekt is elérte az üzembe helyezés, illetve üze-
meltetés szakaszát. Május 1-jén hálózatra kap-
csolták a Novovoronyezsi Atomerőmű II. ki-
építésének második blokkját, amely már a 
harmadik üzemelő VVER-1200-as blokk a vi-
lágon.
Az első ilyen egységet 2016-ban indították el 
ugyanitt, és azóta 18,3 milliárd kWh villamos 
energiát termelt, a másodikat a Leningrádi 
Atomerőmű II. kiépítésében állították terme-
lésbe, amely 2018 óta már 5,7 milliárd kWh 
villamos energiát termelt. 
A korábbi, 1000 megawattos orosz blokkokkal 
összehasonlítva a 3+ generációs blokk számos 
előnnyel bír, amelyek jelentősen növelik gaz-
dasági teljesítményét és biztonságát amellett, 
hogy a főberendezés élettartama megduplázó-
dott, 30-ról 60 évre. Az egység nukleáris biz-
tonsági szempontból megfelel a legmagasabb 
nemzetközi követelményeknek.

(X)

Fotó: rosenergoatom.ru
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Új kisfilm fókuszál Tolna megyére

A földieper volt a Spájz témája

Mozaik

A csokoládé és a birsalma is állt 
már a Spájz – termelői termékek 
vására fókuszában, most pedig a 
földieperre irányult a �gyelem. 
A földieper nagyon sokoldalúan 
felhasználható a konyhában, le-
vesek, desszertek, főételek, már-
tások egyaránt készíthetők be-
lőle, de szörp, dzsem, lekvár 
és befőtt formájában is ott le-
het a kamrák polcain. A földi-
eper, eper vagy szamóca – ki ho-

gyan ismeri, nevezi – nemcsak 
�nom, hanem nagyon egészsé-
ges, többek között kiváló vér-
tisztító, baktériumölő, többfé-
le vitamint és ásványi anyagot 
tartalmaz. Sajnos nem minden-
ki élvezheti a földiepret, ugyanis 
csalánkiütést idézhet elő az arra 
érzékenyeknél. Most éppen fő-
szezonja van a földiepernek, ami 
először volt a Spájz tematikája, de 
nem ez volt az egyetlen újdon-

ság. Most először volt a rendez-
vényen ugyanis dzsúszbár, ahol 
Badics Viktor mixer, az Erzsé-
bet Nagy Szálloda munkatársa 
epres-banános turmixot, epres-
kiwis smoothie-t, epres-naran-
csos bólét, valamint epres-men-
tás limonádét kínált. A Spájz el-
maradhatatlan része, a játszóház 
teljesen megújult: itt debütált az 
Ökocsiga Játszóház 2019-es új-
donsága, a kemencés parasztud-

var, amiről az okocsiga.hu hon-
lapon részletesen olvashatnak és 
képeket is találnak. A szívalakú, 
piros, zamatos földieperből na-
túrban is be lehetett spájzolni a 
vásáron, a szedresi eperterme-
lőnek több alkalommal kellett 
utánpótlást hoznia belőle stand-
jára. De nemcsak friss földieper-
hez lehetett hozzájutni, hiszen 
a termelők igyekeztek a tema-
tikához illeszkedő termékek-
kel megjelenni a Spájzon, így a 
megszokott áruk – például friss 
és füstölt húsok, sajtok, borok, 
biotojás, mézek, savanyúságok, 
fa és bőr használati tárgyak – 
mellett számos epres termék is 
megjelent a kínálatban, többek 
között epres csokoládé, szamó-
capálinka, epres joghurt, ep-
res motívummal ékített bőráru, 
sőt még olyan kerámiakaspó is, 
amelybe epret lehet ültetni. A 
helyszíni eperlekvár-befőzést so-
kan megnézték Nagyszokoly sát-
ránál,  és meg is kósolták az el-
készült lekvárt, ahogy az Erzsé-
bet Nagy Szálloda kávézójának 
epres különlegességeit is. A prog-
ram főtámogatója a PIP Nonpro-
�t K�. és az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. voltak, szervezője az 
Agrongineer Bt.                    

-gyöngy-

Otthon boldog vagyok címmel 
mutatta be legújabb kis�lmjét 
a Tolna Megyei Önkormányzat 
a Donautica Étterem és Hotel-
ben megrendezett médiaesten. 
A sajtó képviselőit Fehérvári 
Tamás elnök köszöntötte, majd 
megtekinthették a háromperces 
videót, amely Szilágyi Csenge 
Junior Prima díjas színművész 
narrációjával készült el. A �lmet 
Babai István operatőr, Schmidt 
Aida vágó, valamint  Tóth Ró-
bert szövegíró készítették, és 
legfőképp a megye gyarapodá-
sát, illetve hétköznapjait mutat-
ja be. Az alkotók nem először 
dolgoztak közös projektben, a 

három éve készült Tolna me-
gyei imázs�lm is hirdeti mun-
kájuk minőségét.  – A főszere-
pet az értékek, valamint az itt 
élő és itt született emberek játsz-
szák, a régi és új, az emlékek és a 
jövőkép kontrasztjában – ezek-
kel a gondolatokkal ajánlotta a 
közönség �gyelmébe az új �l-
met Tóth Róbert a bemutatón. 
Babai István szerint ismét egy 
izgalmas, kihívásokkal teli fel-
adat várt rájuk, és már gondol-
kodnak a folytatáson. A videó 
megtekinthető a megyei önkor-
mányzat Facebook-oldalán és 
YouTube-csatornáján.

-dsz-

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István
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Portré

Jó napot, mi újság?

Németh Lászlóné
A ház előtt, az előkert melletti 
úton erős rózsaillat kísér a házig. 
A bejárati ajtó nyitva van, Jutka 
néni a tőle megszokott harsány 
köszöntéssel fogad. Szelíd har-
sányság ez, én tudom, úgy ér-
zem, ismerem őt. Ahogy belé-
pek, az étkező polcán azonnal 
felfedezek egy régi képet. A ke-
zembe veszem, s hamar megtu-
dom, hogy Jutka néni édesany-
ja és nagynénje van rajta. A rö-
vid idő alatt, amíg a nappaliba 
érünk, már megismerem a kő-
szegi, budapesti családi múlt 
máig nem halványuló részletét, 
mely szerint az édesanya első 
férjét a rövid, egyéves házasság 
után frontra vitték, ahol hamar 
elesett. A második házasságból 
Kőszegen született és egyedü-
li gyerekként cseperedő Jutka 
néni csíkszeredai nagymama és 
tüskevári nagypapa mellett ne-
velkedett – anyai ágon. Az apai 
ág a későbbi kalocsai életet hoz-
ta örökségül. (Az édesapa a ka-

locsai tanítóképzőben végzett, 
ahol paksi iskolatársai voltak: 
Horváth Feri bácsi, Székely Sa-
nyi bácsi.) A Kőszegen töltött 
néhány év után a család Kalo-
csára költözik, a tanító édesapát 
Bösztörpusztára hívják, hogy 
az ottani uradalomban és kör-
nyékén felszaporodott gyerme-
kek számára tanyasi iskolát ala-
kítson ki. Bátaszéki, pörbölyi 
tanítók nevelték a kis Jutkát, aki 
az első négy osztályt a tanya-
si iskolában végezte. (A felnőtt-
kori stabilitást, határozottságot, 
kitartást és állhatatosságot ezek-
nek az éveknek köszönheti – a 
kiegyensúlyozott, boldog gyer-
mekkornak.) Az ötödik évfo-
lyamot már Kalocsán kezdte, a 
nyolcosztályos zenei gimnázi-
umban, ahol olyan magas el-
várásoknak kellett megfelelnie, 
hogy a dunaföldvári gimnázi-
umi évek elején magabiztosan 
élt meg az általános iskolai tu-
dásából.

(Beszélgetés közben képeket vesz 
elő. A szigorú szemek mérhetet-
len szeretetről árulkodnak, ami-
kor a szülőket, a kalocsai nagy-
nénjét emlegeti.) A gimnázium 
után Pécsett járt főiskolára, ma-
gyar-orosz szakon végzett, majd 
Dunakömlődre került, a Balázs 
János igazgató úr által vezetett 
iskolába. Rövid madocsai kitérő 
után került Paksra, kertészmér-
nök férjével. A két szorgalmas, 
elhivatott ember családot alapí-
tott, szakmailag folyamatosan fej-
lesztették magukat, a sok munka 
mellett a család volt a legfonto-
sabb, nagy oda�gyeléssel nevelték 
�aikat. A Bezerédj iskola egykori 
tanárát 1989-ben – a tanártársak 
ajánlására – igazgatóvá nevezte ki 
az akkori tanácselnök, Jákli Péter. 
A rendszerváltás időszakában 
akadt feladat bőven, nem csupán 
az iskola építésével kapcsolatban, 
de az új közoktatási-köznevelé-
si módszertanok tekintetében is. 
Az intézményvezetői képzést 

az ELTE-n végezte, ahol Buda 
Béla, Popper Péter is tanították. 
Ez a képzés aztán megalapozta 
az intézményvezetői, pedagógiai 
hozzáállását.
(Eddig ez átlagos értelmisé-
gi családtörténet a múlt század 
végéről, ami aztán rendhagyó 
módon alakul, és elveszi a nyu-
godt együtt öregedést a közép-
korú házaspártól. Jutka néni – 
férje korai halála után – egye-
dül marad.) Húsz évig vezette 
az iskolát, négy településveze-
tőhöz alkalmazkodott – siker-
rel, hiszen a szakmaisága erős 
hatást gyakorolt a mindenkori 
döntéshozókra. Megélte a kör-
zetesítést, az iskola-összevoná-
sokat. Vezetése első éveiben – 
Bencze Barnabás tanár úr tervei 
alapján – vezették be a Bezeré-
dj-s nyakkendőt, kiemelkedőek 
voltak a balettos, dzsúdós osz-
tályok. A jobb érdemjegy eléré-
se érdekében bevezette az isko-
lai versenyvizsgát, és soha nem 
maradt el a nyilvános dicséret, 
amikor értékelni kellett a gye-
rekeket egy-egy jó teljesítmény 
után. Vezetése alatt németországi 
testvériskolai kapcsolatfelvételre 
is sor került – a nyelvtanulás ér-
dekében és elindultak a szlováki-
ai iskolai sítáborok. Hite és meg-
győződése szerint az a jó iskolai 
vezető, aki ismeri a tantestülete 
minden rezdülését, gyakran láto-
gatja a tanórákat, �gyeli a tanítási 
módszereket és a mögöttük rej-
lő pedagóguslelket. (Vezetése első 
éveiben több mint száz tanórát 
látogatott.) A spontán dicséretek 
híve volt, és – szavaival élve – a 
korlátozott demokráciáé, mely-
ben adott a választás lehetősé-
ge, de értelmes korlátok között. 
És ami a legfontosabb, humor-
ral, humánusan kell kezelni a 
nehéz helyzeteket, méreggel, ha-
raggal nem lehet megoldást ta-
lálni sem a szakmai, sem a ma-
gánéleti problémákra – így szól 
az ars poeticája. 
Nehezen válunk el. Nézegetjük 
a régi ballagási csoportképeket, 
az egykori tantestületi fotókat. 
Amikor megérkeztem hozzá, 
úgy gondoltam, ismerem. Pe-
dig most ismertem meg igazán.

Tell Edit

Fotó:Szaffenauer Ferenc
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A XIX. század végén nagyon gyorsan fejlőd-
tek az elektromágneses elven működő esz-
közök. Ezek közül a generátor és a transzfor-
mátor a legfontosabbak. Az Elektrotechnikai 
Múzeumban több kiállítási tárgy, illetve mo-
dell is megtalálható, amelyek a villamosítás és 
az elektromos hálózat kiépítésével, az áram 
használatával kapcsolatosak. 
Az említett találmányok a mai rendszerek 
szerves részét képezik. Az áram elterjedésé-
hez nagyban hozzájárult a transzformálható-
ság, hiszen ezzel nagymértékben csökkent-
hető a vezetékeken keletkező veszteség. Az 
Atomenergetikai Múzeum kiállítási tárgyai 
között megtekinthető egy köpeny típusú ős-
transzformátor modellje. Ez a típusú transz-
formátor is  Déri Miksa, Bláthy Ottó Titusz és 
Zipernowsky Károly ismert találmánya. 
A transzformátorból és a generátorból fel-
épített rendszert először 1885-ben használ-

ták Budapesten, a Magyar Országos Kiállítá-
son, ahol 1200 izzólámpát működtettek vele. 
A kiállításon a rendszer májustól novembe-
rig volt üzemben, miközben a lámpákat ki- 
és bekapcsolták, és azt tapasztalták, hogy a 
kapcsolások során a működő izzók fényere-

je nem változott. A rendszerben 75 transzfor-
mátort használtak meghibásodás nélkül, és 
meglehetősen nagy távolságra is sikerült az 
áramot stabilan eljuttatni. 
A transzformátorok fontossága és alkalma-
zásuk gyakorisága miatt az Atomenergeti-
kai Múzeum egy új módszer, a kiterjesztett 
valóság (AR) segítségével is bemutatja mű-
tárgyát. A múzeum számára készült AR-
alkalmazással mobiltelefon vagy tablet ka-
meráján keresztül 3D-ben tekinthető meg a 
tárgy, amelyet ha ily módon körbeforgatunk, 
akkor jól látható, hogy a most használatos-
tól eltérően a vasmagot nem lemezeléssel, 
hanem tekercseléssel készítették el. Ez van a 
transzformátor külső részén. 
Az Atomenergetikai Múzeum több érdekes 
műtárgya is megtekinthető a kiterjesztett va-
lóság segítségével a múzeumi rendezvényeken 
vagy nyitvatartási időben.            Krizsán Árpád

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Juhász Luca (fent), Babai István/archív (lent)
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában

Paks az én városom

A Kishegyi út aljánál található konzervgyá-
ri ABC építését már 1962-ben tervbe vet-
ték, végül 1971-ben adta át Juhász Károly 
nagyközségi tanácselnök Sebestyén Zsig-
mondnak, a Paks és Vidéke ÁFÉSZ igazga-
tósága elnökének. A tizenöt főt foglalkoz-
tató, 360 m2 alapterületű üzlet költsége 2 
millió 300 ezer forint volt, a kivitelezést a 
tanács költségvetési üzeme végezte el. Az 
áruház nagy segítség volt az újvárosi la-
kosság és a konzervgyárban dolgozó több 
mint ezer ember kiskereskedelmi kiszolgá-
lásában. Különlegessége volt, hogy 250 fo-
rint feletti vásárlás esetén házhoz szállítást 
is igénybe lehetett venni. Az ABC mellet-
ti társasház építését 1969 októberében kezd-
te meg a községi tanács, amelyhez aztán csat-
lakozott a Dunamenti Egyesülés Mgtsz. 300 
ezer forinttal, amelyért cserébe megkapta a 
földszinten kialakítandó üzlethelyiségeket 
(borozó, zöldséges, pecsenyesütő részére). Az 
átadása 1970 májusában volt.                                             

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

– Ezer szállal kötődök Pakshoz, 
itt születtem. A Rókus utcában 
töltöttem a gyerekkoromat, a 
Sánchegy, a kompkikötő, a ha-
lászcsárda környéke a mai na-
pig az itthon vagyok érzését je-
lenti nekem – mondta Stadler 
Krisztina. – Egyszer az egyik 
ovistársam azt mondta, hogy fe-
leségül vesz, ha felnövünk. Üze-
nem neki: elfelejtette... A társa-
immal játszottunk a lőtéren, 
telente átmásztunk a Prelátus 
kerítésén, és a mögötte lévő 

– Pakson születtem, és ide-
köt minden, ehhez a pályához. 
Volt egy generáció, akikkel 
gyerekkorunk óta idejártunk 
biciklivel, egy órával az edzés 
előtt már itt voltunk. Később 
az Atomerőmű SE-hez kerül-
tünk, de mindig azt mondtam: 
Pakson játszom. Nem szeretem 
a PSE–ASE megkülönböztetést, 
nekem Paks van – mondta Éger 
László, akinek szülei eleinte 
nem szívlelték �uk sportszen-
vedélyét. – Nekem a foci volt 

dombon szánkóztunk. A ba-
rátnőmmel iskola után végig-
gyalogoltunk a városon, de ez 
a hosszú út is rövid volt ahhoz, 
hogy mindent megbeszéljünk, 
így többször oda-vissza kísér-
tük egymást. Gyerekkoromban 
jégtáncbajnok szerettem vol-
na lenni, vagy pedagógus. Kor-
csolyázni felnőttként tanultam 
meg, de a másik álmom meg-
valósult, Baján végeztem el a 
tanítóképzőt. Néhány évet taní-
tottam a mai II. Rákóczi Ferenc 
iskolában, nagyon szerettem 
ezeket az éveket, de ami igazán 
nekem való, azt három éve ta-
láltam meg: múzeumpedagó-
gus lettem a Paksi Képtárban. 
Édesanyám pedagógus, édes-
apám festőművész, kettőjük hi-
vatása ötvöződik a munkám-
ban. Pakson élünk a férjem-
mel és két kis�unkkal. Telente 
kimegyünk busszal Dunaköm-
lődre, és a Sánchegyen keresz-
tül hazagyalogolunk. Olyankor 
csak a mi lábnyomaink van-
nak a hóban – mesélte Stadler 
Krisztina.                   Sólya Emma

az első, látták, hogy a megszál-
lottja vagyok. Ha rossz jegyet 
kaptam, akkor is elengedtek, 
mert elhitték, hogy kijavítom, 
és így is történt. A jó döntések-
hez szerencse is kell. Jó döntést 
hoztam, amikor Dunaújvá-
rosba igazoltam, hiába hívott 
az Újpest és a Diósgyőr.  Baj-
nok lettem, ezüst- és bronzér-
met szereztem, egy ország kí-
sért minket Győrbe, ahol a 
nemzetközi mérkőzéseket ját-
szottuk. Debrecenben megta-
pasztalhattam, milyen a pro-
� futball: minden évben nem-
zetközi porondon indultunk, 
háromszor bajnok lehettem, 
de mindenhol hangoztattam, 
hogy paksi vagyok. Debrecen-
ben lettem válogatott, a Man-
chester United-del játszhat-
tam kétszer, onnan kerültem 
Spanyolországba, majd jöttem 
haza. Büszke vagyok a pak-
si csapatra, számomra min-
dig Paks volt a centrum, ideköt 
minden, a szüleim, a testvé-
rem, a barátok – zárta gondo-
latait Éger László.

Fotók: TelePaks
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Mozaik

Az álmokról
Városi olvasmányok
Ahogy állok a hatalmas, több 
száz éves fa mellett, egy tenyér-
nyi égdarabot látok a vadon nőtt 
szilvafa és az út menti hosszú-
ra nyúlt cserjék között. Amo-
lyan simogató tenyér ez. Égda-
rab, ami magával ragad, a vég-
telenben összeérő sínpárok, a 
kukoricasorok közé. Naprafor-
gó kapaszkodik a vetés szélébe, 
erős szára mélyen gyökerezik a 
hűvös májusi földbe. Bodza il-
lata ölel, és az erőtlen, felhők-
től fáradt tavaszvégi nap, ami 
átrajzolta, átszínezte ezt az év-
szakot, ezt a délutánt. Rám ha-
jolnak a felhők, a fácánkakasok 
hangját hallgatom, félrehajtom 
a derékig érő csalánt, és lehe-
veredem egy szomorú, száradó 
fa alá, a fűbe. Száz bodzavi-
rág-tányér – mormolom ma-
gamban – meg nádcukor, cit-
rom, citromfű, tartósító – majd 
a csatos üvegekbe rakom, azo-
kat még fertőtleníteni kell. Né-
zem az álmaimat. A meg nem 
álmodott álmaimat. Nem fon-
tosak. Ma már nem. Keressük, 
akarjuk az álmot, s egyszer csak 
rájövünk, hogy nincs jelentősé-
ge. Az akarásnak van jelentősé-
ge. Az élni akarásnak. Az értel-
mes életnek. Amikor rájön az 
ember, hogy egyszeri és meg-
ismételhetetlen a létezés. Meg 
hogy a szeretetet nem adják in-
gyen, hogy azt is akarni kell, 
meg az örömöt is. Na, jó. De 
mibe teszem a bodzát három 
napra. Talán abba a kávészí-
nű, zománcos vájdlingba, amit 
édesanyámtól hoztam el ta-
valy a meggyszörpkészítéshez. 
Csak bámulom az apró szedre-
ket a fán, a rendezett vetést, és 
eszembe jut egy nagy álmodo-
zó a paksi múltból. A néhány 
éve meghalt Oláh Zoltán. Felidé-
zek magamban a Virágom, virá-
gom című kötetéből néhány vers-
sort, meg néhány gondolatot, 
amiről vele beszélgettem a ver-
sek kapcsán. Ez a kötet több mint 

harminc év szerelmi lírájának ér-
telmezési tartományait mutatja 
be. A költő, akit akkoriban már 
évek óta magányosnak láttam – 
tudom, minden ember magá-
nyos – gyönyörű bánattal be-
szélt a szerelemről. Senkivel és 
semmivel össze nem hasonlít-
ható lelkes bánattal, vágyakoz-
va és álmodozva. Úgy éreztem, 
szenvedni, fájni akart a szere-
lemben. Mintha a szerelemtől 
egyetlen pillanatnyi boldogsá-
got sem várna. Mintha számá-
ra minden szerelem bizonyta-
lanságot hozna, minden szere-
lem csupán a nyugtalan vágy 
és akarás lenne a megtartásá-
ra. És Zolti szavaiban, bolyon-

gásaiban úgy éreztem, a szere-
lem szomorúság. Az értő em-
ber szomorúsága, aki folyton 
elemez, gyanúsít: a szerelmét, 
a szerelmet, önmagát. Mintha 
a szerelem már a jelenben, él-
tében is múlt idő lenne, mint-
ha minden mozdulat az eltávo-
lodásra is �gyelmeztetne. Úgy 
éreztem, nem találta az örök, az 
egyetlen szerelmet, amire min-
den teremtett emberi lény vá-
gyakozik, amiről álmodozik. 
Vajon hány üveg bodzaszörp 
lesz ebből a kis vödör virág-
tányérból? Tavaly néhány hét 
alatt elfogyott. Azt az üveget is 
megtalálták a lányaim, amit ka-
rácsonyra tettem félre.

Lassan elindulok. Egészséges, 
hatalmasra hízott csalánok csip-
kedik a lábamat, amíg az útra 
érek. Szeretem ezt a helyet. Se-
gít gondolkodni, értelmezni a 
körülöttem működő világot, 
embereket. A kertemben foly-
tatom. Gondosan vágom le a 
citromfű leveleit, szeletelem a 
citromot. A bodzavirágokra vi-
zet öntök, beleteszem a többi 
hozzávalót. Három napig érle-
lem, majd átszűröm, üvegekbe 
töltöm. Szedret, szilvát is hozok 
majd a pusztáról. Akkor bizto-
san eszembe jutnak más álmo-
dók is a múltból. Álmodók, aki-
ket kirabolt az élet.

Tell Edit

„Néha megállok az utcán, zsebembe nyúlok, úgy érzem, elvesztettem valamit. Otthon �ókokat nyitogatok, 
leveleket olvasok, régi ruhák zsebeit kutatom át. (...) Valamit elvesztettem. Felébredek éjjel három felé, s egy-
szerre megértem: az álmot vesztettem el! Nem az éjszaka álmát, az alvás melléktermékét, azt a zagyva, édes 
sületlenséget, (...) hanem azt az álomszerű érzést, hogy a valóság mögött van értelem, melyet nem lehet sza-
vakkal kifejezni. Mi volt ez az álom? Miért fáj úgy, hogy nincs már? Miért kutatok utána? Az i�úság volt? 
Nem tudom. Csak azt tudom, hogy kiraboltak.” Márai Sándor

Fotó: magánarchívum
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Mozaik

Woodstock előtt tisztelegnek az idei 
Nemzetközi Gastroblues Fesztivállal
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺ N

Fotó: Babai István/archív

A megfejtés a paksi strandot üzemelte-
tő Mezőföldvíz K�. jelmondata. A megfej-
téseket június 14-ig küldhetik el a 7030 
Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy 
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Lovas Tibor. 
Gratulálunk!

Megfejtésével tíz alkalomra 
szóló bérletet nyerhet a paksi 
strandra.

Az ötven esztendővel ezelőtti, legendás wood-
stocki fesztivál előtt tisztelegnek a 27. Nem-
zetközi Gastroblues Fesztivállal – mond-
ta sajtótájékoztatón Gárdai Ádám szervező. 
A programot megelőző tájékoztatón azt is el-
mondták, hogy a fesztivált július 1. és 7. között 
rendezik meg, öt színpadon ötven koncerttel 
várják a közönséget. A paksi fesztiválon ismét 
fellép az idén huszonöt éves Magyar Atom ze-
nekar, az ország első „szabadidős” zenészválo-
gatottja: Tátrai Tibor, Solti János, Tóth János 
Rudolf és Zsoldos Tamás. A zenekar 1994. má-
jusban adott bemutatkozó koncertet Pakson, a 
Gastroblues Klubban, akkori nevén az Új hul-
lám kultúrkocsmában. Az idei fesztiválfellé-
pők sorában lesz mások mellett Eric Galest, 
a visszatérő Deák Bill Blues Band, a Little G. 
Weevil Band, az Ivan & �e Parazol, de érkezik 
két olyan fellépő is, akik Woodstockban is ze-
néltek, ők a Ten Years A�er és a Miller Ander-
son Band – tájékoztatott Gárdai Ádám, aki azt 
is elmondta, hogy idén is lesz templomi kon-
cert, klubkoncertek sorával is várják a közön-
séget, a zárónapon pedig lesz főzőverseny, sza-

badtéri koncertek, fesztiválfoci és teljesítmény-
túra. Természetesen a fesztiválon a borbarátok 
is találkoznak. A templomi koncert bevételét 
a viski magyar óvodának ajánlják fel, ahogy 
a vasárnapi jótékonysági főzőversenyen elkelt 
kóstolójegyek árát is. A részletes programot 

jegyinformációval együtt a gastroblues.hu 
honlapon megtalálják az érdeklődők. A fesz-
tivál fővédnöke Süli János tárca nélküli mi-
niszter, a program főtámogatói Paks Város 
Önkormányzata és az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt.                                                       -gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Babai István/archív
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Lehetett volna jobb is az ASE 
helyezése a bajnokságban
Véget ért az Atomerőmű SE 
NBI/A-s fér� kosárlabdacsa-
pata számára a bajnokság, mi-
után a rájátszás negyeddöntőjé-
ben alulmaradt a Szolnoki Olaj 
KK-val szemben. Az edzőváltá-
sokkal, sérülésekkel, betegsé-
gekkel tarkított szezonban vol-
tak mélypontok, győzelmi szé-
riák, érthetetlen vereségek és 
látványos, közönségszórakozta-
tó sikerek. A kiegyensúlyozott 
mezőnyben a legkisebb bot-
lás is egyből visszacsúszást je-
lentett a tabellán. Az erőviszo-
nyokról sokat elmond, hogy a 
középszakasz végén a középhá-
zat 17 győzelemmel és 17 vere-
séggel megnyerő ASE mögött, 
ugyanilyen mutatókkal vég-
zett a Kecskemét, a Sopron és 
a Debrecen is. Ezek után arról 
kérdeztük Tóth János szakosz-
tályelnököt, milyennek értékeli 
a csapat teljesítményét.
– Ezüstérmes edzővel, két dél-
szláv „toronnyal”, a visszatért 
Kovács Ákossal minden adott 
volt a sikeres rajthoz, aztán nyolc 
forduló után Szrecsko Szekulovics 
lemondott. Mi történt?
– Sajnos az ezüstérmes edző nem 
váltotta be a hozzáfűzött remé-
nyeket, lemondott, én meg el-
fogadtam, egyetértettem vele. 
Hogy miért ment el? Talán érez-
te, hogy valami nem jól műkö-
dik, és szerepe van benne. Legyen 
ez játékoskiválasztás, csapatszel-
lem, munkamódszer stb. Levon-
ta a következtetéseket azokból 
a meccsekből, amiken sorozat-
ban nem azt a teljesítményt nyúj-
totta a csapat, amit szeretett vol-
na. Ez még nem azt jelenti, hogy 
rossz edző. Valószínűleg közre-
játszott a Bojan Trajkovszki és a 
csapat közötti kon�iktus, ami a 
vezetőedző és a macedón center 
között nyilván hangsúlyosabb-
nak tűnt. Ahogy Trajkovszki tá-
vozott, minden rendbe jött a csa-
paton belül.

– Schmidt Béla sokadik beugrá-
sa következett, de tizenegy forduló 
után tőle is megvált a szakvezetés. 
Pedig nagyon jól indult.
– Decemberben nagyon jó, győz-
tes meccsek jöttek, aztán ismét ve-
reségek követték egymást ugyan-
azokkal a problémákkal, mint 
korábban. Nem az edzésmun-
ka, nem a hozzáállás volt a prob-
léma, hanem a végjáték. A meccs 
elején rosszul kezdtünk, aztán 
összeszedtük magunkat, majd 
egy-két ponttal kikaptunk. Be-
legondolva, hogy hány egypon-
tos meccs volt hazai pályán is, ha 
csak a felét nyerjük, akkor nem 
ott végzünk az alapszakasz vé-
gén, ahol. Kerestük a megoldást, 
hogyan tudna a csapat ismét át-
lendülni a holtponton, és kapó-
ra jött Báne (Braniszlav Dzunics, 
a szerk.). Igaz, hogy Fehérvá-
ron épp Béla „buktatta meg”, de 
a sokéves vezetőedzői tapaszta-
lattal a háta mögött bízni lehetett 
abban, hogy tud valamit csinálni. 
Sikerült is összerántani a csapa-
tot, taktikailag, csapatszellemben 
is újra helyreállt a társaság.
– Kevés olyan szezonra emlék-
szem, amikor ennyi betegség és 
sérülés sújtotta a csapatot, mint 
most. Hogy sikerült ezt átvészelni?
– Két hullámban jött betegség, 
először in�uenza, majd valami-
lyen bakteriális fertőzés, ami mi-
att sokszor hetekig nem volt tel-
jes a csapatunk. Aztán ehhez 
hozzájött Evans műtét miatti tá-
vozása, Nor�eet műtétje, Faust 
közel kéthetes kórházi kezelé-
se, a „kisebb” sérülések miatti 
kihagyásokról nem is beszélve. 
Ennek ellenére megvolt az egy-
másért való küzdés, összetartás. 
Akkor is tudtunk nyerni – ki-
emelném a Debrecenben aratott 
győzelmet –, amikor ilyen hely-
zetben voltunk, vagy ha nem, a 
lelküket akkor is kitették. Problé-
máink mindig voltak, de ez nem 
mentség. Az alap- és középsza-

kasz végén is nüanszok döntöt-
tek, ilyen kiegyenlített mezőnyt 
még nem láttam. Elképesztő.
– Aki csak az eredményt látja, 
hogy a rájátszásban Szolnoki Olaj 
KK – ASE 3-0, azt gondolhatja 
egyszerű történet. Az volt?
– Sajnos az utolsó meccs ide-
jén külföldön tartózkodtam, és 
csak fullcourt-on keresztül tud-
tam követni az eseményeket. A 
meccs után írtam egy sms-t Bá-
nénak és Jancsinak: „Sajnálom 
a végét, mert ez a párharc lehe-
tett volna 0-3-is, de sajnos még 
2-3 se lett. Gratulálok a hatodik 
helyhez.” Egy következtetést eb-
ből le lehet vonni, nevezetesen 
azt, hogy Vojvoda egy extra já-
tékos, klasszis, kétszer is ő vert 
meg bennünket.
– Az őszi idénytől is öt légiós le-
het egy csapat keretében, de a 
mérkőzéseken egyszerre csak né-
gyen lehetnek majd a pályán. Mi-
lyen szempontok szerint keresitek 
az új játékosokat?
– Ezt a szezont gyakorlatilag 
négy légióssal játszottuk le. Ál-
talában két magyar játékos min-
dig pályán volt, erre készülünk 
most is, annyi különbséggel, 
hogy most lesz öt külföldi játé-
kosunk. Először a magyar ma-
got kell összehozni, ami na-

gyon nehéz. Az árak az új sza-
bály miatt megugrottak. Extra 
magyart keresünk, akiből maxi-
mum tíz van a hazai bajnokság-
ban, és érdemes érte pénzt adni. 
Idáig kettőnek tettem ajánlatot, 
és puhatolózás is van több já-
tékos felé az ügynökén keresz-
tül. Élő szerződése van Kovács 
Ákosnak, Eilingsfeld Jánosnak, 
Horváth Kristófnak, és kép-
ben van még Ruják András, aki-
nek ajánlatot adtunk, a válaszá-
ra várunk. Medve Máté kilenc 
év után távozik, Veszprémbe 
igazol. Amint kiderül, hogy ki-
ket sikerül Paksra hozni, ahhoz 
igazítjuk a külföldi kontingenst. 
Közülük egy már adott, Shenon 
Ewans sikeres orvosi vizsgálat 
esetén újra ASE-mezbe öltözik 
ősztől. A távozó légiósoktól az-
zal váltunk el, hogyha úgy ala-
kul, ügynökön keresztül jelent-
kezünk.
– Összegezve, milyennek ítéled a 
2018/2019-es bajnoki szereplést?
– Az volt az elvárás, hogy le-
gyünk ott a rájátszásban, és mi-
nél tovább jussunk el. Titkon 
többre számítottam, de a körül-
mények �gyelembevételével úgy 
gondolom, a hatodik hely reális, 
de lehetett volna jobb is. Erre le-
het építkezni.                          -joko-

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

Visszatért a Paksi FC-hez Tomiszlav Szivics 

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Tomiszlav Szivics lett a Paksi FC labdarú-
gócsapatának vezetőedzője. A tréner egy 
évre szóló szerződést írt alá a zöld-fehér 
klubbal, amelynél korábban, a 2012/2013-
as szezonban már dolgozott. 

Tomiszlav Szivics 2011-ben Magyar Kupát 
nyert a Kecskeméttel, majd Ligakupát a Diós-
győrrel. Magyarországon legutóbb Mezőkö-
vesden vállalt munkát, majd a szerb U21-
válogatottat juttatta ki a 2017-es Európa-
bajnokságra. – Nem volt könnyű döntés az 
edzőváltás. Csertői Auréllal öt és fél évig dol-
goztunk együtt, csak a legnagyobb tisztelettel 
tudok beszélni róla. Egyértelműen olyan tré-

nerben gondolkoztunk, aki már dolgozott 
itt, gyorsan visszailleszthető a rendszerünk-
be. A felkészülés hathetes lesz, ezért nem 
akartunk kísérletezni senkivel. Tomiszlav 
Szivics eredményei elvitathatatlanok, mi-
vel volt már nálunk, őt választottuk. Egy 
évre írtunk alá, de mindkét fél hosszabb táv-
ra tervez – mondta Haraszti Zsolt. A Pak-
si FC ügyvezetője arról is tájékoztatott, hogy 
a stadionépítés idén befejeződik, és az edző-
pályák is elkészülhetnek, így tizenhárom év 
után most először leszünk készen a háttér-
rel az NB I.-re. Jövő nyártól már hosszú távú 
koncepciót is össze lehet rakni – tette hozzá. 
Tomiszlav Szivics vegyes érzésekkel érkezett 

Paksra. – Nagyon örülök, hogy visszatérhet-
tem, ugyanakkor  nagy bennem a bizonyítá-
si vágy. Ez egy szép lehetőség nekem, amit 
ki kell használni. Figyelemmel kísértem a 
magyar első osztályú labdarúgás történése-
it, a Paksi FC mérkőzéseit is láttam. Több 
olyan játékos is futballozik még itt, akikkel 
korábban is együtt dolgoztam, úgy gondo-
lom, nem lesz probléma a kapcsolatfelvé-
tellel. Egy évre írtam alá, mert szerintem 
ez így korrekt, mindenkinek bizonyítania 
kell, a szezon végén pedig tiszta lelkiisme-
rettel lehet értékelni. A stábbal megtörtént 
az első beszélgetés, a jelenlegi kollégák ma-
radnak, egyedül a korábbi segítőm, Szabó 
István érkezik velem. A játékoskeret teljesen 
rendben van, nincs miért változtatni, maxi-
mum egy-két futballista cserélődhet, de er-
ről még korai beszélni – fogalmazott a Pak-
si FC vezetőedzője. Szabó István újbóli paksi 
feladatvállalását megelőzően önállóan, alacso-
nyabb osztályban szereplő egyleteknél dolgo-
zott, legutóbb Tiszakécskén. Ezt az együttest 
sikerült feljuttatnia az NB II.-be, és ebben a 
szezonban bent is tartani. – Nagyon örülök, 
hogy Tomiszlav Szivics újra edző lett Pakson, 
és mellette dolgozhatok. A másodedzői fel-
adat számomra nem jelent visszalépést, ko-
moly lehetőségnek tekintem, nyolc évvel ez-
előtt együtt nyertük a Magyar Kupát a Kecs-
keméttel. Remélem, hasonló sikereket érünk 
el a Paksi FC-vel – összegzett Szabó István.                                               

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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A Cél Fitness Mozgásstúdió 
kínálatában az egyéni edzés-
lehetőségek mellett csoportos 
foglalkozásokat is tartanak. 
A kardióedzéstől az izom- 
tömegnövelő tréningen át a 
jógáig válogathatnak a mo-
zogni vágyók.

Az óratípusok közül ezúttal a 
spinninggel, valamint a cso-
portos jógaoktatással ismer-
kedünk Szegi-Bach Csilla, a 
mozgásstúdió vezetője segít-
ségével. A spinning egy igazi 
kardióedzés speciális szobake-
rékpáron, amit zenére, oktató 
segítségével, csoportosan végez-
nek. A stúdióban ötven perc a 
folyamatos tekerés időtartama, 
speciálisan egyénre és erőnlétre 
beállított ellenállással, amit ki-
egészít tíz perc bemelegítés, il-
letve az edzés végén a nyújtás. A 
lendkerekes kerékpár tulajdon-

képpen az országúti kerékpáro-
zást imitálja, a beállítható prog-
ramokon keresztül a sík tereptől 
a hegyi szakaszokig. A zene és a 

csoportélmény csak segít a távok 
és a magasságok leküzdésében. 
Az edzések által erősödik a szív 
és az érfal, javul a keringés, ezáltal 

az állóképesség is, valamint nö-
vekszik a tüdőkapacitás. A moz-
gásforma óvja a térdízületet, erő-
síti a szalagokat, és egy óra teke-
rés nemcsak stresszűző, hanem 
akár hat-nyolcszáz kalóriát is el-
égethetünk általa. A rendszeres-
ség, mint minden sportnál, itt is 
fontos, mivel a már említett ked-
vező hatásokat heti két-három 
edzéssel pár hónap alatt érezni 
fogjuk. A spinning az egyik leg-
kiválóbb kardióedzés, mely egy-
szerre fejleszti a testet és a lelket. 
Ha ép testben ép lélek, akkor a 
jógaoktatás is megkerülhetetlen 
a Cél Fitness „étlapjáról”. A jóga 
szó szanszkrit eredetű, jelentése 
egyesülés. A test, a lélek és a szel-
lem harmonikus egységét fejezi 
ki. A mozgásstúdióban hatha jó-
gát oktatnak, a kilencven perc so-
rán a gyakorlatokat vezetett me-
ditációval, majd közös teázással 
zárják.                                         -titti-

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)

Sport

Mozgásban: spinning és jóga

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Garázs kiadó! 
A Kurcsatov úti 

hőközpontnál pincés garázs 
hosszú távra kiadó. 
Érdeklődni lehet:

06-20/4290410

Fotó: magánarchívum
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A Magyar Posta Zrt
Paks 1 postája munkatársakat keres

Paks és Dunaföldvár településre

KÉZBESÍTŐ 
munkakörbe

Amit kínálunk:
• biztos munkahely,
• utazási költségtérítés,
• egyéb szociális és jóléti juttatások.

 Amit kérünk:
• minimum 8 általános iskolai végzettség.
• bejegyzés mentes erkölcsi bizonyítvány. 

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, 
további felvilágosítás személyesen kérhető: 
Paks 1 posta, Dózsa Gy. u. 30-32. illetve 
Dunaföldvár, Kossuth u. 15.

TERMELŐI  
BIO HOMOK- 
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


