
Szakmai munkájával, odaadásával kifejezetten az idősek és azok hozzátartozói-

nak életét segíti, támogatja Nagyné Tosa Mónika. Ez alkalommal őt kérdeztük: 

jó napot, mi újság? 
9. oldal

Fotó: Szép Zsóka

Reggeli napozás 
4. oldal
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Több témát tárgyaltak a rendkívüli ülésen

A Paksi Fejlesztési és Vagyongaz-
dálkodási Zrt. (PFV Zrt.) alap-
tőkéjének nagymértékű leszál-
lításáról döntött Paks képvise-
lő-testülete rendkívüli ülésén, 
tőkekivonás céljából. Ezzel a vá-
ros költségvetésébe egymilliárd-
háromszázmillió forintot visz-
nek át, amit beruházásokra kíván 
fordítani az önkormányzat. – Ezt 
az összeget korábban vállalko-
zói, ipari övezet kialakítása cél-
jából területvásárlásra helyezte a 
céghez az önkormányzat, ettől a 
területvásárlási szándéktól most 
elállt. Például a Kurcsatov utcai 
tömbbelső-rekonstrukcióhoz, a 
kamaramozi megvalósításához 
kell még forrást rendelni, illetve 
több kisebb beruházáshoz, erről 

még egyeztet a testület, és egy kö-
vetkező rendkívüli ülésen dönt – 
indokolt Szabó Péter polgármes-
ter. A PFV Zrt. feladatköre nem 
változik.
Lakossági kérésre módosították a 
Fehérvári út és a Györkönyi utca 
között építendő tehermentesítő 
út nyomvonalát. Az új partnersé-
gi szakaszban lakossági fórumot 
tartottak május 20-án. Partner-
ként bejelentkezni, írásbeli kérel-
met, javaslatot, véleményt, észre-
vételt benyújtani május 28-ig volt 
mód. Az eljárásba a határidőig 
egy új partner sem jelentkezett 
be. Az eljárás partnerségi szaka-
sza lezárult.
A településképi arculati kézi-
könyv elkészítésével és a telepü-

lésképi rendelet megalkotásával, 
valamint a partnerségi rendelet 
és a helyi építési szabályzat felül-
vizsgálatával kapcsolatos mun-
kaközi partnerségi bejelentkezé-
sek és vélemények elfogadása is 
napirenden volt. A témában má-
jus 8-án volt fórum, a bejelentke-
zésre május 16-ig volt lehetőség, 
amivel egy fő élt. További két fő 
adott véleményt az előzetes sza-
kaszban bejelentkezett partnerek 
közül. A döntés szerint mindhár-
muk javaslatának �gyelembevé-
telét javasolja a testület a tervezé-
si munkálatok során.
A DC Dunakom Zrt.-vel 2019. 
január 1-jei hatállyal közfeladat- 
ellátási-szerződést kötött az ön-
kormányzat, amelyben szerepel, 
hogy a cégnek negyedévenként 
beszámolót kell készítenie tevé-
kenységéről. A gazdasági bizott-
ság és a testület is elfogadta a be-
számolót.
Téma volt a Mezőföldvíz K�. 
ügyvezető igazgatói tisztségének 
betöltése is, tekintettel arra, hogy 
az ügyvezető megbízatása 2019. 
augusztus 3-án lejár. A testület 
úgy döntött, hogy öt évre Csapó 
Sándor, a Mezőföldvíz K�. jelen-
legi ügyvezető igazgatója megvá-
lasztását támogatja, ezt az állás-
pontot fogja képviselni Szabó Pé-
ter polgármester a végső döntést 
meghozó taggyűlésen.

Döntött a grémium arról is, 
hogy eladja az önkormányzat 
az MVM OVIT Országos Vil-
lamostávvezeték Zrt.-ben lévő 
20 darabos részvénycsomagját az 
MVM Magyar Villamos Művek 
Zrt.-nek bruttó 330 ezer forintért.
Módosították a Paks Kistérsé-
gi Szociális Központban szemé-
lyes gondoskodást nyújtó ellátá-
sokról, azok igénybevételéről és 
a �zetendő térítési díjakról szóló 
rendeletet. Az idetartozó étkez-
tetés, házi segítségnyújtás, jelző-
rendszeres házi segítségnyújtás, 
idősek nappali ellátása, fogya-
tékosok nappali ellátása, támo-
gatószolgáltatás térítési díjairól 
a paks.hu oldalon, az előterjesz-
tésből tájékozódhatnak.
Július 31-én lejár a kompot üze-
meltető Kiszl Hajózási K�. és az 
önkormányzat közötti üzemelte-
tési szerződés. A grémium rend-
kívüli ülésen meghozott dönté-
sének értelmében ismét szerződ-
nek a felek, a megállapodás öt 
évre szól. Szabó Péter polgármes-
ter elmondta, hogy a kompátke-
lőhely nem érint önkormányza-
ti tulajdont, az üzemeltetés során 
a folyamatos fejlesztés fenntar-
tása érdekében azonban az üze-
meltetési szerződés megkötése ja-
vasolt. Az illetékes minisztérium 
minden évben pályázatot ír ki a 
közforgalmú, közútpótló, vala-
mint folyami révek, kompok és az 
azokhoz kapcsolódó parti létesít-
mények, kiszolgálóutak fenntar-
tási, felújítási, fejlesztési munkái-
nak támogatására. Azok az ön-
kormányzatok indulhatnak ezen 
a pályázaton, amelyek közigazga-
tási területén közforgalmú, köz-
útpótló jelleggel, érvényes enge-
délyek birtokában üzemeltetik a 
közforgalmú kompot.
A testületi ülés elején Szabó Péter 
polgármester elmondta, hogy el-
hunyt dr. Molnár Klára, aki több 
mint harminc éven át dolgozott 
háziorvosként Pakson, 1994-től 
1998-ig önkormányzati képvise-
lő volt. A képviselő-testület egy-
perces néma felállással emléke-
zett a doktornőre.                                                 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Kötelező irtani 
a parlagfüvet

Gyalogátkelőhely 
lesz az ipari parknál

A szúnyogok ellen 
küzdenek

Tüsszögés, orrfolyás, orrviszke-
tés, szemviszketés, könnyezés. 
Ezek a jellegzetes tünetek, ame-
lyeket a parlagfűre allergiások 
minden esztendőben elszenved-
nek. A tünetek enyhítésére van-
nak különböző készítmények, 
praktikák, de a parlagfű elleni 
védekezés leghatékonyabb mód-
szere a pollenszóródás megaka-
dályozása. Ezért minden évben 
ilyentájt felhívják a lakosság �-
gyelmét a parlagfű- és gyom-
mentesítéssel kapcsolatos felada-
tok elvégzésére. Az idei közle-
mény már megjelent Paks város 
honlapján. Ahogy ebben olvas-
ható, a köztisztaságról szóló he-
lyi rendelet értelmében az in-
gatlan tulajdonosa, használó-
ja – függetlenül attól, hogy az 
ingatlan beépített vagy sem – 
köteles gondoskodni a gyom-
tól, gaztól, szeméttől, vadon élő 
bokroktól vagy allergiát oko-
zó gyomnövényektől való meg-
tisztításáról, a zöldfelületek ka-
szálásáról. A parlagfű egészségre 
veszélyes gyomnak tekinthető, 
ezért a törvény szerint kötele-
ző védekezni ellene. A parlag-
fű júliusban növekszik a legin-
tenzívebben, virágporát a leg-

nagyobb tömegben július végén 
és augusztusban szórja, ezért 
az ingatlantulajdonosoknak, il-
letve ingatlanhasználóknak jú-
nius 30-ig gondoskodniuk kell 
a növény irtásáról, azt köve-
tően pedig a parlagfű virágzá-
sát, allergén pollenjének levegő-
be kerülését folyamatosan meg 
kell akadályozniuk a vegetáci-
ós időszak végéig. A védekezés 
legcélszerűbb módja a havi leg-
alább két vagy három alkalom-
mal történő kaszálás. A művelé-
si cél nélküli talajbolygatás csak 
serkenti az egész szezonban fo-
lyamatosan csírázó parlagfű sza-
porodását. Június 30. után az el-
hanyagolt területen a hatóság el-
rendelheti a kényszerkaszálást, 
aminek teljes költségét a föld 
használója, tulajdonosa köteles 
megtéríteni, ez helyi feltételek-
től függően több tízezer forint 
is lehet hektáronként. Az eljá-
rás költségén felül növényvédel-
mi bírságot is kiszabnak, ami 
15 ezer és 5 millió forint közötti 
összeg. A költségek meg nem �-
zetése esetében azok adók mód-
jára behajthatóak. A teljes köz-
lemény a paks.hu honlapon 
elérhető.                                       -kgy-

Gyalogátkelőhelyet építenek az 
elkerülőút – ipari park bekötőút 
csomópontban. A munkaterüle-
tet a napokban adták át a kivite-
lezőnek. Szabó Péter polgármes-
ter elmondta, hogy egyre többen 
dolgoznak az ipari park terüle-
tén, gyalogos közlekedésüket kí-
vánják biztonságosabbá tenni a 
zebra kialakításával. A beruházás 
értéke 4,3 millió forint, amiből az 
építőmesteri munkálatokra 1,5 
millió forint szükséges, emellett 
a szabványnak megfelelő világí-

tást kell kiépíteni, amihez új kan-
delábert kell telepíteni, illetve egy 
már meglévőt áthelyezni. A be-
fejezés határideje 2019. augusz-
tus 28., de Veres Zoltán, a kivite-
lező Microcenter-Paks K�. ügy-
vezetője úgy tájékoztatott, hogy 
várhatóan előbb elkészülnek a 
munkálatokkal. Azt is elmondta, 
hogy alvállalkozójuk a Pavill K�., 
valamint hogy forgalomkorlá-
tozásra csak az útjelfestés idején 
kell majd számítani. 

 -kgy-

Megkezdődött Pakson a szú-
nyoggyérítés, az elmúlt hét vé-
gén a földi permetezést végez-
ték el a szakemberek az önkor-
mányzat megbízásából. Paks is 
csatlakozott a biológiai lárva-
irtási programhoz, így a jövő-
ben a szúnyogok irtása hatéko-
nyabb lehet.

Az elmúlt hetek extrém időjárá-
sa, valamint a Duna áradása mi-
att rendkívüli módon megszapo-
rodtak a szúnyogok Pakson is, 
ellenük egyelőre kémiai úton vé-
dekezik az önkormányzat, a jövő 
azonban a biológiai szúnyog-
gyérítésé. Szabó Péter, Paks pol-
gármestere sajtótájékoztatón el-
mondta, hogy a város részt vesz a 
biológiai lárvairtási programban, 
az önkormányzat szerződést köt 
a kártevőirtásra specializálódott 
Noxious K�.-vel. A cég ügyveze-
tője, Kőszegi Dániel, aki egyben 
a Magyar Szúnyogirtók Orszá-
gos Szövetségének elnöke arról 
tájékoztatott, hogy vállalkozá-
sával a Duna mentén dolgozik, 
a megelőzést szolgáló, biológi-
ai szúnyogirtást, azaz a lárvák 
elpusztítását szeretné szélesebb 
körben bevezetni. 
Arról is beszélt, hogy a Duna 
közép- és alsó szakaszain, ki-
lencven kilométer hosszan már 
feltérképezték azokat a helyeket, 
amelyek kedveznek a szúnyogok 
szaporodásának. Terveik szerint 

később, akár a katasztrófavéde-
lem bevonásával ezeket kezelik 
majd, a környezetre nem káros 
biológiai szúnyoglárvairtó sze-
rekkel. A szakember kiemelte, 
hogy a lakosok is nagyban hoz-
zájárulhatnak a sikeres védeke-
zéshez közvetlen lakókörnyeze-
tükben azzal, ha tisztán tartják 
a ház körüli csapadékvízelve-
zető-rendszereket, megszünte-
tik a különböző vízgyülemeket, 
az esővíztároló hordókat lefe-
dik hálóval, hogy a szúnyogok 
ne tudjanak a vízfelszínre petéz-
ni, a használaton kívüli meden-
cékből, díszkutakból leengedik a 
vizet. 
Szabó Péter hangsúlyozta: az 
önkormányzatnak fontos a la-
kosság komfortérzetének meg-
tartása, így a katasztrófavédelem 
által végzett évi két szúnyoggyé-
rítésen felül a város saját forrá-
sából plusz irtásokat is beiktat a 
DC Dunakom Zrt. megbízásá-
ból, a Noxious K�. közreműkö-
désével. – A földi gyérítés során 
nem feltétlenül érintik valameny-
nyi utcát, de a vegyszer a szél út-
ján mindenhova eljut – ezt már 
Kőszegi Dániel mondta. A saj-
tótájékoztatón az is elhangzott, 
hogy a méhészeket értesítik a be-
avatkozások időpontjáról. A la-
kosságnak nincs tennivalója, a 
Coratrin nevű szer ugyanis az 
emberekre és a melegvérű álla-
tokra nem veszélyes.                -se-

Fotó: Molnár Gyula
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Közel háromszáz kép jött a pályázatra

Az energiatakarékosság állt a fókuszban

Kihirdették a településképi arcu-
lati kézikönyv kapcsán meghir-
detett Az én Paksom című fotó-
pályázat eredményét. Paks Város 
Önkormányzata három kategóri-
ában (Városérzetek, Élő-lét, Paksi 
mindennapok) várta a nevezése-
ket, olyan Paks közigazgatási te-
rületén készített képeket, melyek 
a természeti és épített környeze-

tet, valamint a paksi emberek éle-
tét mutatják be. A pályázatra 19 
fotós 280 fényképet küldött be, az 
Élő-lét kategóriában 103, a Pak-
si mindennapok kategóriában 64, 
a Városérzetek kategóriában pe-
dig 113 képet neveztek. A pályá-
zatra beérkezett képeket kétféle-
képpen díjazták. A szakmai zsű-
ri – Horváth András főépítész, 

Réthey-Prikkel Tamás fotográfus 
és Szabó Péter polgármester – ka-
tegóriánként kiválasztotta az első 
három helyezettet. Az Élő-lét ka-
tegória győztese Körösztös Ákos 
lett Cseresznyési Formák című fo-
tójával, a Paksi mindennapok ka-
tegóriában Nagy Marcell Ötven 
éve… című fotóját találták a leg-
jobbnak, a Városérzetek kategó-

riát pedig Molnár Martin nyer-
te meg Fordított világ című ké-
pével. A három győztes fotót az 
alkotó nevének feltüntetésével 
publikálják a településképi arcu-
lati kézikönyvben. Paks hivatalos 
Facebook-oldalán egy szakmai 
előzsűrizést követően a lakosság 
is szavazhatott a fotókra. Közön-
ségdíjban a kategóriánként leg-
több like-ot kapott fotó készítője 
részesül. Az Élő-lét kategóriában 
a Telepaks Médiacentrumban 
gyakorlatát töltött Szép Zsóka 
Reggeli napozás című képe 170, a 
Paksi mindennapok kategóriában 
Hora Dániel Lovak a naplemen-
tében című fotója 112, a Város-
érzetek kategóriában pedig Nagy 
Marcell Napfelkelte című alkotása 
572 like-ot kapott. Kategóriáktól 
függetlenül a legtöbb like-ot ka-
pott fénykép elnyerte az abszolút 
közönségdíjat, azaz Nagy Marcell 
Napfelkelte című alkotása. Az ün-
nepélyes díjkiosztót június végén 
tartják. A díjazott képek megte-
kinthetők Paks város hivatalos 
Facebook-oldalán.

Kohl Gy.

Paks Város Önkormányzata játékos vetél-
kedőt hirdetett energiamegtakarítás, ener-
giahatékonyság témakörben azért, hogy 
felhívja a �gyelmet a megújuló energia-
forrásokra, a víz-, gáz- és villanyszámlák 
csökkentésére. A játékban feltett kérdé-
sekre helyesen válaszolók közül sorsolás-
sal választották ki az öt nyertest, akik egy-
egy asztali digitális időjárás-állomást nyer-
tek a Protheus Holding Zrt. felajánlásában. 
A Paks hivatalos Facebook-oldalán zajlott 
játék nyertesei Kepl Nikoletta, Csorba Re-
náta, Németh Tünde, Szendreiné Zsuzsi és 
Radnai Gábor voltak. A játék kapcsolódott 
a három évet felölelő, az Interreg Central 
Europe program által támogatott, idén má-
jus végén lezárult Together (Towards a Goal 
of E�ciency �rough Energy Reduction) 
nemzetközi projekthez. 
Paks Város Önkormányzata a Dél-Dunán-
túli Regionális Fejlesztési Ügynökség 2016 
év végi megszűnésével kapta meg ezt a pro-
jektet, amelyben korábban megvalósítási 

helyszínként szerepelt, önálló partnerként 
azonban saját költségvetéssel, 11 bevont 
épülettel – amelyek mintegy fele önkor-
mányzati – vett részt a programban. A fel-
adat megvalósítását a Pécsi Tudomány-
egyetem Pályázatmenedzsment és Innová-
ciós Igazgatósága is segítette. 
A projekt koncepciója az volt, hogy az 
energiafogyasztás mérsékléséhez először 
meg kell vizsgálni, hogy pontosan meny-
nyi energiát fogyasztunk és ez időben mi-
ként oszlik el. Így feltárhatók az olyan pa-
zarló fogyasztási szokások, mint például a 
felkapcsolva felejtett világítás, a fölöslege-
sen működtetett légkondicionáló, a túl ma-
gas hőfokra állított termosztátok. Emellett 
méréssel észlelhetők a meghibásodott esz-
közök is, és például egy csőtöréssel kapcso-
latos vészjelzés – hirtelen megnövekedett 
vízfogyasztás – jelentős kártól óvhatja meg 
a tulajdonost, üzemeltetőt. 
Az érintett intézményekben ezért okosmé-
rőket telepítettek, melyekkel a bázisállapot-

ból kiindulva meg tudták állapítani, hogyan 
változik az épületek távhő-, gáz- és áramfo-
gyasztása. 
Második lépésként minden közintézmény-
ben fogyasztói beavatkozási akciókat szer-
vezett az önkormányzat és az egyetem. 
Vizuális akciókkal igyekeztek felhívni a 
�gyelmet a fogyasztáscsökkentés fontos-
ságára, például a bevont épületekben lévő 
villanykapcsolók és vízcsapok felett elhe-
lyezett �gyelemfelkeltő matricákkal. Az 
épületeket használók energiatakarékossági 
tanácsokat kaptak a szakemberektől.
Neiner András, a paksi polgármesteri hiva-
tal pályázati referense korábban elmondta: 
Tudatosítani kell az épületek használóiban, 
hogy kapcsolják le maguk után a villanyt, 
zárják el a csapot, és a fűtést-szellőztetést is 
lehet okosan csinálni – szemléletformálás-
sal, ennek a viselkedésmódnak minél mé-
lyebb rögzülésével komoly megtakarításo-
kat lehet elérni.

-kgy-

Fotó: Szép Zsóka
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Töretlen az érdeklődés a pályázat iránt

Szabó Péter a 
Fidesz–KDNP jelöltje

Elektromos taxik 
érkeznek Paksra

KözéletKözélet

Májusban írta ki a városépítő bi-
zottság a tégla- és a panel- (hagyo-
mányos és iparosított technológiá-
val épült) lakások tulajdonosai, 
tulajdonosi közösségei energia-
megtakarítást eredményező beru-
házásainak önkormányzati támo-
gatásáról szóló pályázatot. A pá-
lyázatokat 2019. június 13-án 8 
óra és 16 óra között lehetett be-
nyújtani hőszigetelésre, fűtés-
korszerűsítésre és nyílászárócse-
rére. Az önkormányzat által jó-
váhagyott keretösszeg pályázati 
kategóriánként összesen brut-
tó 50 millió forint, hasonlóan a 
tavalyi kerethez. Lakásonként, 
ingatlanonként – attól függő-
en, hogy adott pályázat egy vagy 
több célt kíván megvalósítani – 
maximum 500-700.000 forintra 
lehet számítani. Önerő igazolá-
sa nem volt előírva, mert a pályá-
zati támogatás utó�nanszírozás-
sal történik. A leadási napon 170 
pályázatot fogadtak be, ezek ki-

értékelése és elbírálása a követ-
kező hónapokban történik meg. 
Pakson 2006 óta biztosít az ön-
kormányzat lehetőséget energe-
tikai korszerűsítés támogatásá-

ra, azóta több mint 1500 nyertes 
pályázat volt. A kiírásban szerep-
lő célok között messze a legnép-
szerűbb felújítási forma a nyílás-
zárócsere. A pályázat keretében 

2006-ban elsőként felújított pa-
neltömb a Kodály Zoltán utca 
7-8. számú, a legutóbbi pedig a 
Tulipán utca 6-8. számú társas-
ház volt.                                      -gy-

Megtartotta tisztújító közgyű-
lését a FIDESZ–Magyar Polgá-
ri Szövetség paksi alapszerve-
zete 2019. június 11-én a közel-
gő önkormányzati választásra is 
készülve. A tagság döntésének 
értelmében a következő két évre 
a párt helyi szervezetének elnö-
ke Szabó Péter lett. A szervezet a 
közgyűlés százszázalékos támo-

gatásával Szabó Pétert indítja 
polgármesterjelöltként az októ-
beri önkormányzati választáson. 
A KDNP helyi alapszervezete is 
úgy határozott, hogy támogatja 
Szabó Péter polgármester-jelölt-
ségét – áll Széles András, a FI-
DESZ választókerületi elnöké-
nek sajtóközleményében.

Újabb állomásához érkezett a 
Protheus projekt Pakson: sikeres 
önkormányzati pályázat ered-
ményeként rövidesen elektro-
mos autóval szállítja utasait há-
rom helyi taxitársaság. Ahogy 
arról már beszámoltunk, az ön-
kormányzat e-taxi programot 
hirdetett, amelyre helyi személy-
szállítással foglalkozó cégek pá-
lyázhattak. A városvezetés a na-
pokban értékelte a beadott pályá-
zatokat. – Három cég pályázott, a 
Duna, a Fix és a Füge taxi, mind-
három pályázatot pontoztuk. Az 
a szerencsés helyzet állt elő, hogy 
mindegyik társaságnak tudunk 
autót adni lépcsőzetes rendszer-
ben. A másik jó hír, hogy 4,5 mil-
lió forint forrást tudtunk szerez-
ni a projekthez, az elektromos 
autókra szóló állami támogatás-
ként, így a taxik rövidesen üzem-
be állhatnak – tájékoztatott Bana 

János alpolgármester. Várható-
an még júniusban megérkezik az 
első környezetbarát jármű. – Cé-
lunk olyan környezetbarát közle-
kedés kialakítása Pakson, amely 
csökkenti a károsanyag-kibocsá-
tást. Az elektromos gépjármű-
vek használatával korszerű tech-
nológiát fogunk alkalmazni, ami 
kapcsolódik az atomerőmű-bő-
vítéshez is. Már kiépítettünk há-
rom töltőpontot a városban, me-
lyeket ingyenesen használhat a 
lakosság, és együttműködve az 
MVM-mel, továbbiak telepíté-
sét tervezzük – mondta az alpol-
gármester. A Protheus projekt 
keretében megvalósuló önkor-
mányzati e-taxi program leveszi 
a taxisok válláról az elektromos 
hajtásra való átállás költségének 
terhét azzal, hogy induló költsé-
gek nélkül jutnak új elektromos 
járműhöz.                                     -dsz-
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Ahogy arról már hírt adtunk, Paks II. Aka-
démia néven képzési együttműködés jön lét-
re az új atomerőművi blokkok kivitelezéséért 
felelős projekttársaság, azaz a Paks II. Atom-
erőmű Zrt. és hat egyetem között. A program 
keretében szeptembertől vehetnek részt az ér-
deklődők az alapképzésre épülő atomerőművi 
üzemeltetési szakmérnök megnevezésű szak-
irányú képzésben a Paks II. Zrt. �nanszírozá-
sában.
A Pécsi Tudományegyetemmel májusban 
már aláírták a megállapodást, azóta pedig 
újabb négy egyetem csatlakozott a prog-
ramhoz. A Dunaújvárosi Egyetem (DUE) 
az alkalmazott tudományok egyeteme, nagy 

hangsúlyt fektet arra, hogy együttműködése 
az iparral jó színvonalú és mindennapos le-
gyen – mondta András István, a DUE rek-
tora a szerződéskötésen. Hozzátette, ebbe az 
elképzelésbe kiválóan beleillik a szakmér-
nök továbbképzés indítása. 
Röviddel később már Veszprémben ke-
rültek rá az aláírások egy hasonló tartal-
mú szerződésre. Dr. Gelencsér András, a 
Pannon Egyetem (PE) rektora azt mond-
ta, hogy a PE kutatóegyetemként de�niál-
ható, tudományos teljesítményeinek ered-
ménye a nagy egyetemekével összevethető. 
Hozzáfűzte, a veszprémi campus műszaki 
orientáltságú, minden kompetenciája meg-

van ahhoz, hogy bekapcsolódjon a képzési 
programba.
Nem sokkal később a Debreceni Egyetem-
mel, valamint a Miskolci Egyetemmel is 
megszületett az együttműködési megállapo-
dás. Pintér Ákos, a Debreceni Egyetem álta-
lános rektorhelyettese szerint ezzel újabb ál-
lomásához érkezett a műszaki képzés 2016-
ban elkezdett fejlesztése az egyetemen, ahol 
erős természettudományos háttérrel folyik 
az oktatás. 
A Miskolci Egyetem számára egy új kutatá-
si terület nyílik meg, és ezzel egy új oktatá-
si lehetőség a végzett mérnökhallgatóknak – 
mondta Torma András, a Miskolci Egyetem 
rektora. A Miskolci Egyetem számára fontos 
minden együttműködési megállapodás, az 
pedig, hogy a nemzetgazdaság meghatáro-
zó cége, a Paksi Atomerőmű jön el a Miskol-
ci Egyetemre, mindent elmond – tette hoz-
zá.  Az együttműködési megállapodásokat a 
Paks II. Atomerőmű Zrt. részéről Lenkei Ist-
ván vezérigazgató és Mittler István kommu-
nikációs igazgató írták alá.

-dsz- 

Atomerőmű

Újabb négy egyetem csatlakozott 
a Paks II. Akadémiához

Véget ért a tervezett munka a blokkon
Befejezték a paksi atomerőműben a 2. blokk 
ez évi tervezett karbantartását és éves főja-
vítását, olvasható az Országos Atomenergia 
Hivatal honlapján. Mint írják, a 2019. má-
jus 18-án elkezdett, a fűtőelemek üzemsze-
rű cseréjével összekötött, tervszerű, cikli-
kus karbantartási, ellenőrzési és javítási te-
vékenységeket elvégezték a szakemberek. 
Az Országos Atomenergia Hivatal helyszí-
ni, valamint online ellenőrzéssel folyamato-
san felügyelte a blokk karbantartási és indí-
tási műveleteit. A hatósági ellenőrzés kiter-
jedt a karbantartási tervek végrehajtására, a 
berendezések ellenőrzésére, a próbák végre-
hajtására, valamint a karbantartási rendszer 
hatékonyságának monitorozására. Az enge-
délyes a karbantartás befejezésekor benyúj-
totta a blokk visszaindítása iránti engedély-
kérelmét. A kérelem felülvizsgálata, vala-
mint a hatósági felügyelet eredményeinek és 
a jogszabályi követelmények teljesítésének 
értékelése után az Országos Atomenergia 
Hivatal az indítási engedélyt kiadta. Ennek 
birtokában indították el a blokkot a karban-
tartást követően.                                                  -gy-

Fotó: Babai István/archív
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Német külszíni lignitbánya. Németország áramtermelése továbbra is támaszkodik a szénre, 
mivel az időjárásfüggő megújulók nem képesek zsinóráram termelésére. Fotó: Paks II. Zrt.

Egyre többen követelik az atomerőművek bezá-
rásának újragondolását Németországban. Szá-
mos német ipari szereplő szerint kormányuk 
döntése az atomenergia kivonásáról hiba volt – 
hívta fel a �gyelmet Mittler István, a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója. Nemrégiben Her-
bert Diess, a Volkswagen vezérigazgatója fo-
galmazott úgy, hogyha Németország komolyan 
gondolja a klímavédelmet, akkor tovább kell 
üzemeltetni atomerőműveit. A konszern első 
embere hozzátette: elsőként az ország szénerő-
műveit kellene végleg bezárni.
Wolfgang Reitzle, a Continental AG vezér-
igazgatója szintén a német atomerőművek 
üzemidejének kiterjesztését sürgette, Reinhold 
Würth (Würth Group) pedig egyenesen téve-
désnek nevezte az atomerőművek gyors kive-
zetését, és lehetséges opcióként szólt a nukleá-
ris energiatermelés újraindításáról.
Ahogy arról a Nucnet beszámolt, a német 
energiavállalatok pedig arra �gyelmeztettek 
májusban, hogy 2023-ra Németországban 

nagy eséllyel szakadék fog nyílni a rendelke-
zésre álló áramkapacitás és a villamosenergia-
igény között a nukleáris és a szénalapú terme-
lés kivezetése miatt.
Megnyomta a vészcsengőt a Nemzetkö-
zi Energiaügynökség (IEA) is – tette hozzá 
Mittler István. Arra �gyelmeztetnek, hogy a 
nukleáris energia szerepének globális csökke-
nése veszélyezteti az emberiség klímacéljainak 
elérését. Az IEA szerint az atomerőmű-kapa-
citások várható jelentős csökkenése kockáz-
tatja a klímakatasztrófa elkerülése érdekében 
kijelölt célokat, valamint a villamosenergia-
ellátás biztonságát. Fatih Birol, az IEA igazga-
tója rámutatott, hogy nincs kellően értékelve a 
nukleárisenergia-termelés klímabarát mivolta 
és szerepe az ellátásbiztonságban. Amennyi-
ben a nukleáris energia nem kap több támoga-
tást, a tisztább energiarendszerre való globális 
átállás drasztikusan megnehezül.
Ismeretes, hogy Németország 2011-ben 
döntött atomerőműveinek fokozatos bezá-

rásáról, valamint a megújuló energiafor-
rások fejlesztéséről. Az atomerőművek le-
állításával továbbra is domináns szerep há-
rul a szénerőművekre és a gázerőművekre. 
A magas fosszilis részarány miatt a néme-
tek már ma elbukták a 2020-ra tervezett 
kibocsátáscsökkentési céljukat, az egy főre 
eső szén-dioxid-kibocsátás Németországban 
50 százalékkal több, mint Magyarországon.
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója 
hozzátette: A hazánkban ma érvényben lévő 
nemzeti energiastratégia a megújuló energia-
források arányának növelése és a szénalapú 
áramtermelés mérséklődő arányú megtartá-
sa mellett az atomenergia villamosenergia-
termelésben betöltött szerepének megtartá-
sát tűzte ki célul. Ugyanis Magyarország ter-
mészetföldrajzi adottságait �gyelembe véve 
az atomenergia felhasználása nélkül elérhe-
tetlenek a klímavédelmi célok, veszélybe ke-
rül az ellátásbiztonság.                                       

(X)

Atomerőmű

Egyre hangosabbak a német 
atomstop ellenzői
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Mozaik

Ketten vehettek át ESZI-gyűrűt

A Paksi Szívhangok lett a győztes csapat
A Paksi Gyógyászati Központ munkatársaiból 
alakult csapat (Jantner Ildikó, Meixner Gabri-
ella és Révészi Andrea, a képen balról jobbra) 
nyerte meg a Magyar Egészségügyi Szakdol-
gozói Kamara (MESZK) országos versenyé-
nek megyei fordulóját. A Hivatásunk mesterei 
vagyunk elnevezésű, évtizedes múltú vetélke-
désen elméleti és gyakorlati feladatok egyaránt 
vártak a versenyzőkre, illetve kezdésként egy 
humoros bemutatkozás is szerepelt a palettán.
Révészi Andrea, a Paksi Szívhangok nevű for-
máció csapatvezetője elmondta, hogy sokré-
tűen tesztelték a szakdolgozók felkészültségét, 
tudását a versenyen, de csapatuk igyekezett 
minden szakterületből jól felkészülni. – Az 
egészségügyi szakmát csak hivatásként lehet 
művelni, tehát nagyon fontos számunkra a fo-
lyamatos szakmai megújulás, fejlődés, amit ez 
a verseny megad nekünk, ahogy az intézmény 
részéről is minden esetben megkapjuk a maxi-
mális segítséget hozzá – fogalmazott.
A Paksi Gyógyászati Központból először két 
évvel ezelőtt indult egy csapat ezen a verse-
nyen, idén pedig három formáció képviselte 
az intézményt. A győztes csapat mellett, na-
gyon kevéssel lemaradva a dobogóról, ne-
gyedik lett a Horváthné Kajári Erika, Botár 
Amelita, Szilágyi Hajnalka trió, a Zámbó Éva, 
Moraveczné Schmidt Krisztina, Guld Szilárd 
hármas pedig a nyolcadik helyen végzett a ti-
zenegy csapattal zajlott megméretésen.

– Büszkék vagyunk munkatársainkra, az in-
tézmény hírnevét öregbítették részvételük-
kel, eredményükkel, ez példa a többieknek is 
– ezt már dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyá-
szati Központ főigazgatója mondta. Kiemel-
te, hogy ez a verseny fontos visszajelzés a dol-
gozóknak arról, hogy hol tartanak a szakmai 
munkájukban, milyen az elméleti és gyakor-
lati felkészültségük, illetve hogy milyen isme-
retekkel rendelkeznek azon túl, más szakte-

rületekről. – A győztes csapat felkészülését 
az országos döntőre minden módon igyek-
szünk támogatni – húzta alá a főigazgató.
Ezeket a versenyeket egyébként általában fek-
vőbeteg-intézmények dolgozói nyerik meg, te-
hát külön �gyelemre méltó, hogy most a járó-
beteg-ellátásban dolgozó kollégák képviselhe-
tik Tolna megyét az októberben Budapesten 
rendezendő országos megméretésen.

-gyöngy-

– Nagyon szívesen végzem a 
munkámat, mert a gyerekekért 
élünk, ők a jövő. Kiváló az ügy-
vezető szervezet és a kuratórium, 
hatékonyan tudunk dolgozni, az 
eredményeink pedig önmagukért 
beszélnek – mondta Horváth-
né Szűcs Marianna, az ESZI In-
tézményfenntartó és Működte-
tő Alapítvány ügyvezetője, aki 
Mittler István, a kuratórium elnö-
kének felterjesztésére kapta meg 

– Olyan hivatást választottam, 
ami számomra valóban az. Bár 
szerintem túlteljesítettem önma-
gam, mégsem érzem, hogy kiég-
tem volna a munkámban, amit 
ennyi idős korra sokan éreznek 
már. Ez annak köszönhető, hogy 
arra �gyelek, mi a jó a diákjaim-
nak, akik így kicsalják belőlem 
a tartalékaimat, arra késztetnek, 
hogy mindig megújuljak, halad-
jak a korral – mondta Gyöngyö-

si Olga, aki szintén átvehette az 
ESZI-gyűrűt az iskola pedagógus-
napi ünnepségén. Ahogy a mél-
tatásban elhangzott, Gyöngyösi 
Olga kapta idén a legtöbb mun-
kavállalói javaslatot. Az indoklá-
sokban munkatársai kiemelték 
munkaszeretetét, szakmai tudá-
sát, segítőkészségét, kreativitását 
és fáradtságot nem ismerő ten-
ni akarását. Szakmai tapasztala-
ta óriási, tudása sokrétű, az ok-
tatás területén végzett munkája 
elvitathatatlan. Munkássága meg-
határozó szerepet játszott és ját-
szik az ESZI történetében. A dí-
jazott magyar nyelv és irodalom 
szakos középiskolai tanár, illetve 
magyar-orosz szakos általános is-
kolai tanár, közel 31 éve az Ener-
getikai Szakgimnázium és Kollé-
gium tantestületének tagja.      -gy-

az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
céggyűrű kitüntetésének min-
tájára 2005-ben alapított ESZI-
gyűrűt. A méltatásban elhangzott, 
hogy közel tíz éve tölti be az ügy-
vezetői tisztséget, előtte pedagó-
gusként munkálkodott. Megbíz-
ható háttérmunkája jelentősen 
hozzájárult ahhoz, hogy az ESZI 
alapítványi iskola maradhatott. 
Ügyvezetőként a jó gazda gon-
dosságával kísérte �gyelemmel 
és felügyelte az intézmény infra-
struktúrájának megújulási mun-
kálatait. Közvetlen beosztottai-
val, a pedagógusokkal, technikai 
dolgozókkal jó kapcsolatot ápol. 
Büszke arra, hogy itt dolgozik, és 
megtesz mindent azért, hogy az 
iskola a jövőben is Paks és környé-
ke, valamint az ország egyik meg-
határozó középiskolája legyen.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Portré

Jó napot, mi újság?

Nagyné Tosa Mónika
„Van egy hely a világon, ahol van 
sok barátom, ez a hely nincs tér-
képre festve. És ha kéred, mond-
jam el, oda hogy juthatnál el, azt 
hiszem, önmagadban kell ke-
resned.” A Bojtorján Együttes 
A négyszögletű kerek erdő című 
dalából idéztem. Merthogy van 
egy hely a városban, ami olyan 
speciális térképre van festve, 
amit csak azok ismernek, ismer-
hetnek, akiknek ez az egyetlen 
földrajzi pont, ahol közösségben 
lehetnek – egymás között. Ez 
a hely az úgynevezett szociális 
térképre van festve. A neve: Paks 
Kistérségi Szociális Központ – 
Idősek és Fogyatékosok Nappali 
Ellátása. És akinek ott sok barát-
ja van, az nem más, mint Nagy-
né Tosa Mónika, a Kereszt utcá-
ban működő Idősek Nappali El-
látásának szakmai vezetője, aki 
szakmai munkájával, odaadásá-
val kifejezetten az idősek és azok 
hozzátartozóinak életét segíti, 
támogatja. (Én nem tudom, ho-
gyan lehet napi elgyengülés nél-
kül gondozni az idejáró ellátot-
takat. Akárhányszor ott voltam 
náluk – az intézmény nyitóün-
nepségén, az ünnepi műsorokon, 

aztán a kiállításmegnyitókon – 
nem tudtam és nem is akartam 
letagadni a meghatódottságo-
mat.) Mónika már a beszélgetés 
legelején leszögezi, hogy a nagy 
munkabírású, szakmailag kivá-
lóan felkészült munkatársai nél-
kül az intézmény működése nem 
lenne magas színvonalú – érten-
dő ez az idősek klubjára és a fo-
gyatékkal élők ellátására is… Az 
Eger melletti Bekölcéről Paks-
ra költöző család cseperedő kis-
lánya már Pakson végzi az álta-
lános iskolát, majd a gimnáziu-
mot. Olyan gyermek, aki már az 
óvodában a segítségre szoruló, 
magatartászavaros, vagy az ut-
cában élő Down-kóros társa se-
gítségére siet, ha bajt észlel. Mi-
után eldönti, hogy mindenkép-
pen a szociális ellátórendszert 
szeretné erősíteni, a �atal felnőtt 
évek sokféle szakmai tanulmány-
nyal telnek. A szociális asszisz-
tens végzettség, majd a felsőfo-
kú gyógypedagógiai szakképesí-
tés megszerzése után jelentkezik 
a főiskolára, szociális munkás 
szakra, majd egyéves németor-
szági, nyelvtanulást segítő kitérő 
után meg is kezdi felsőfokú ta-

nulmányait, amelyet követően 
2004-ben kapja kézhez diplomá-
ját. Szekszárdon, a Családok Át-
meneti Otthonában  kezdi meg 
szolgálatát, ahová a nehéz sors-
ra jutott, eladósodott családok 
és egyéb, a családi erőszaknak is 
kitett, vagy más mentális okok-
ból bajba jutott teljes vagy cson-
kacsaládok kerülnek. (Mónika 
Paksról jár Szekszárdra, három 
műszakban dolgozik – akarása 
töretlen, elkötelezett híve a szak-
májának.) Ezt követően kerül 
vissza Paksra, az Idősek Ott-
honába, ahol mentálhigiénés 
munkatárs lesz. Alapvető fel-
adata az idős lakók mentális se-
gítése lesz: biztos lelki és �zikai 
háttér biztosítása az idősek szá-
mára, az elszigetelődés, a ma-
gány érzésének a csökkentése, 
az alapvető életfunkciók szin-
ten tartása, az időskorúak lel-
ki-szellemi, �zikális fejlesztése. 
(Mónika közben férjhez megy, 
családot alapítanak, egy lányuk 
és egy �úk születik.) 2010-ben 
tér vissza kisgyermekei mel-
lől a munkába, s ott folytatja, 
ahol abbahagyta. Aztán 2014-
ben, az akkor nyíló Kereszt ut-

cai ellátóhelyen kezd dolgoz-
ni olyan idősek és fogyatékkal 
élők között, akik a korábbiak-
nál is fokozottabb �gyelmet, 
és ami nagyon fontos, elszánt 
szeretetet igényelnek. A telep-
hely másik szakmai vezetőjével, 
Pekárikné Bíró Mártával segí-
tik egymás munkáját, és olyan 
önkéntes támogatók közremű-
ködésével, mint a Gutai házas-
pár, akik irodalmi kört vezet-
nek, Bencze Judit, aki bibliakört 
működtet, Kovács Noémi, aki 
az intézményben táncot oktat és 
Lampert Marianna, könyvtáros, 
aki heti rendszerességgel tart 
felolvasást. (Itt jut eszembe az a 
gondolat, amit az első bekezdés-
ben a dalszöveg segítségével fo-
galmaztam meg: ide csak az ön-
magunkban talált úton lehet ki-
térőt keresni és találni…) És van 
napi torna, kézműves-foglalko-
zás, zenefoglalkozás, kétheten-
te úszás, nagy séták a városban 
– nem választható külön az in-
tézmény kétféle funkciója, Mó-
nika is együtt gondolja a műkö-
dést, a feladatok ellátását, egy-
más munkájának segítését – a 
hétköznapokat és az ünnepe-
ket, az örömöket és a bánatokat. 
Kérdésem a kiégésről megle-
pi, és azt mondja, ha újra lenne 
lehetősége, akkor is ezt az utat 
választaná, sőt – mondja – né-
hány napja szerezte meg má-
soddiplomáját Pécsett, men-
tálhigiénés és közösségi segí-
tő szakon. Sokáig beszélgetünk 
még, hiszen név szerint isme-
rem az intézmény ellátottjait. 
Minden elismerésem Mónikáé 
és munkatársaié – én nem len-
nék képes napi „belehalás” nél-
kül csinálni azt a Dolgot, amit 
ők. Amikor búcsúzunk, a kö-
vetkező közös programunkat 
tervezzük, és azon kapjuk ma-
gunkat, hogy az őszi Színes dél-
előtt elnevezésű rendezvényen 
járunk, amit Mónikával együtt 
szervez a Csengey központ. Át-
beszéljük, hogy kinek mi lesz a 
feladata, s a beszélgetés legvé-
gén döbbenünk rá, hogy ezt a 
délelőttöt évek óta Jantyik Mar-
git konferálta. Idén nagyon hi-
ányzik majd mindenkinek…     

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Konyhakertet művelnek a hajléktalanok

Hat héten át tartanak Erzsébet-tábort

Mozaik

– Felástuk, megműveltük ezt a kis terüle-
tet, paradicsomot, paprikát, uborkát ter-
mesztünk. Váltásban gondozzuk, van, aki 
reggel locsolja, van, aki este – mondja a 
hajléktalanok nappali melegedőjének ud-
varán kialakított közel húsz négyzetméte-
res kiskertről Molnár Gyula, a szálló „la-
kója”, hozzátéve, hogy a termés jónak mu-
tatkozik. 

Borbás László, a nappali melegedőt működ-
tető Paks Kistérségi Szociális Központ igaz-
gatója azt mondta, hogy a közösség építé-
se, erősítése, a szabadidő hasznos eltöltése 
a cél a kiskert kialakításával, amellett, hogy 
egészséges életmódra is nevel, ha az asztal-
ra friss zöldség kerül. Már a melegedő meg-
nyitásakor a szakemberek tervei között sze-
repelt, hogy közösségi programokat szer-

veznek. Bujdos Mária szociális segítő szerint 
a a kiskert ötletét a szolgáltatást igénybe vevők 
vetették fel. – Ha valakinek nincs más étele, 
csak a zsíros kenyér, amit itt kap, csak kimegy 
a kertbe, és ehet hozzá zöldséget. A kertészke-
dés munkaterápia is, és összetartja a csapatot. 
A szorgalom változó, hangulattól is függ, de 
négyen-öten rendszeresen dolgoznak a kert-
ben, és őket látva a többiek is kedvet kapnak a 
kertészkedéshez – mondta Bujdos Mária.
Borbás László arról is beszélt, hogy a haj-
lék nélkül élők jó közösséget építettek az in-
tézmény munkatársainak segítségével. Ki-
emelte, hogy a gond nem velük, hanem 
azokkal van, akik nem veszik igénybe a me-
legedő nyújtotta szolgáltatásokat: vagy nem 
kérik a segítséget, vagy a magatartásuk mi-
att kellett távozniuk az intézményből. Több-
nyire velük találkoznak a városlakók a köz-
területeken, általuk alakul ki a kép a hajlék-
talanokról a lakosság körében, ezt próbálják 
ellensúlyozni a kiskertakció segítségével is 
a szakemberek. A terület mellett a szüksé-
ges eszközöket is az intézmény biztosítja a 
kert gondozásához, ami minimális költség 
ahhoz képest, hogy mennyi pozitív hozadé-
ka van a kezdeményezésnek – hangsúlyozta 
a Paks Kistérségi Szociális Központ igazga-
tója.                                                Sólya Emma

Nagyon sikeres volt tavaly az Erzsébet-tá-
bor program, melyen felbuzdulva idén 
is megszervezi a nyári napközistábor-
sorozatot a Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítvány és Paks Város Önkormányza-
ta támogatásával az iskolai szünetben. A 
központ nyolc pályázatot nyújtott be, eb-
ből hat volt sikeres, így az Erzsébet-tábor 
munkatársai hat héten keresztül, hétköz-
napokon 8 és 16 óra között vállalnak fel-
ügyeletet a gyermekek felett, az  ötnapos 
turnusok július 8. és augusztus 30. között 
zajlanak. Az idei táborok helyszíne, ahogy 
tavaly is, a Cseresznyéspajta lesz. Borbás 
László, a Paks Kistérségi Szociális Központ 
igazgatója elmondta, hogy 13,5 millió fo-
rintot nyertek a program megrendezésé-
re. Idén is nagyon sokan jelentkeztek, több 
mint háromszáz gyermek részvételével szá-
molnak, akad, aki több turnust is igénybe 
vesz. Az igazgató azt kéri a szülőktől, hogy 
amennyiben változás adódik gyermekük 
részvételét illetően, tájékoztassák a szer-

vezőket az erzsebettabor@paks.hu e-mail 
címen, vagy a szociális központ 75/511-
480-as telefonszámán. A táborral kapcso-
latban szülői értekezletet tartanak június 

26-án és 27-én a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ színháztermében, mind a két 
napon 17 órától.                                    

Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Mozaik

Az iskoláról
Városi olvasmányok

Fotó: magánarchívum

Az időszámításunk előtt 551-
től 479-ig élt neves kínai bölcs, a 
Mester mondotta egykor az idé-
zett sorokat. Pedagógusnap, a 
családok, a gyerekek okán jutot-
tak eszembe ezek a gondolatok. 
Tehát a Mester szerint, ahogy ő 
fogalmaz, a �atal elsősorban er-
kölcsileg fejlődjön, az emberi 
alapértékeket sajátítsa el. Talál-
ja meg az élet kérdéseire adan-
dó helyes válaszokat. Értelmezé-
sem szerint a mai körülmények 
között ez azt is jelenti: ismerje 
fel, hogy – a történelem során 
először – az embernek nem kell 
rettegnie a betegségektől, éhség-
től, hidegtől, hogy ki tudja elé-
gíteni minden alapvető igényét. 
De ismerje fel azt is, hogy fejlő-
dése során most először képes 
arra, hogy felszámolja a korábbi 
évezredekben felhalmozott ér-
tékeket, hogy elpusztítsa önma-
gát, lakhatatlanná tegye a Föl-
det. És szinte az utolsó pillanat-
ban tudatosítsa magában: hogy 
mindezeket elkerülje, ahhoz a 

legfontosabb az erkölcsi, szel-
lemi tudás elsajátítása, tovább-
fejlesztése, hiszen ez az élet és a 
társadalom fennmaradásának, 
fejlődésének feltétele.
(El kell fogadni: az élet korlá-
tok között zajlik, ám ennek elle-
nére – vagy éppen ezért – értel-
mes, hasznos is lehet…) A fel-
nőtt feladata ezek ismeretében 
„csupán” annyi, hogy a rábízott 
gyermek-emberrel, annak ké-
pességei és készségei szerint is-
mertesse meg a tudományokat, 
azokat jól alkalmazó, jövőt ter-
vező, önmagáért, családjáért fe-
lelősséget vállaló felnőttet nevel-
jen. (Olyan felnőttet, aki tiszteli 
az életet…) Én most – a magam 
gondolatai szerint – az esélyein-
ket latolgatom a jelenkori hely-
zetben, hiszen a civilizált em-
ber válságba került, mert a ha-
szonelvű élet kiölte a korábbi 
humanisztikus hagyományait: 
a demokrácia jelmezében meg-
jelent liberális diktatúra zászló-
jára az volt írva, hogy minden-

kinek „autonómmá, szabaddá” 
kell válnia, és a ráadás: a média 
agymosása következtében egyre 
kevesebb esélye van az ember-
nek arra, hogy értelmes, őszin-
te életet éljen.
Ebben a helyzetben az élet alap-
kérdései elvesztik fontosságu-
kat, létjogosultságukat, az ön-
célú életet élő ember folytonos 
válságba kerül, egyre kevésbé 
fontos számára a jó és a rossz 
közötti különbségtétel. Mindez 
– nyilván – ismerős mindenki-
nek…
A gondolkodó ember ezerféle 
kérdést fogalmaz meg: Milyen 
esélyei vannak ma az erkölcsi 
nevelésnek? Melyek azok az ér-
tékek, melyek elfogadásában ha-
ladéktalanul egyezségre kellene 
jutni? Szétválaszthatók-e az em-
berformálás és az ismeretközve-
títés szerepei?
A világban a haszonelvűség 
uralkodik, az az ember ér vala-
mit, akinek pénze van, aki va-
gyonnal rendelkezik. Nem az 

értelmes emberi élet az érték, 
hanem a haszonelvű élet.
(Úgy érzem, a ma felnövekvő 
gyerekek egy része is azt látja, azt 
hiszi, hogy az ember a birtoklás 
által lesz boldog…) A mai kor 
alapvető kérdése, Erich Fromm 
könyvének címét kölcsönözve: 
Birtokolni vagy létezni? A ha-
szonelvű társadalom a birtok-
lásra rendezkedett be, minden-
képpen a pénzben kifejezhe-
tő eredmény a fontos, pedig az 
élet minőségét nem a birtoklás, 
a fogyasztás határozza meg, hi-
szen, ahogy mondani szokták: a 
halotti ingnek nincsen zsebe… 
Visszatérve a már említett kér-
déshez: életrevalónak vagy az 
életre neveljen az iskola, a csa-
lád? Elmélyülésre és alaposság-
ra tanítson, vagy gátlástalan-
ságra?
Ebben a parttalanságban ki-
nek feleljen meg a pedagógus: 
a családnak, a társadalomnak, 
vagy önmagának? Megjegyzem: 
a szülő szorongva nézi gyerme-
két, az életrevalót, hogy képes 
lesz-e majd végigélni az életét, de 
ennek ellenére az iskolától még-
is az életrevalóságra nevelést vár-
ja el. (Az élet értelmes leéléséhez 
az embernek kötődésre, egyértel-
mű helyzetekre, biztonságra van 
szüksége…)
Mindennek és mindenkinek a 
maga helyén kell lennie, hogy er-
kölcsileg, szellemileg, technikai-
lag működőképes legyen a rend-
szer, a világ.
Amennyiben az ember nem ve-
szi tudomásul, hogy a világnak 
része, nem pedig uralkodója – 
megbomlik a rend. Megbomlik, 
mert csupán a pillanatnak él…
A kezdő konfuciusi gondolatok 
mellé gróf Klebelsberg Kunó 
szavait idézem:
„Sok ország ment már csődbe, 
amelyik a hadászatra erején felül 
költött, de még egy sem, amelyik 
az oktatásra.”    

Tell Edit

„A �atal ember otthon tisztelje a szüleit, házon kívül tisztelje az idősebbeket, legyen �gyelmes és szavahihe-
tő, szeresse a sokaságot, de bizalmas viszonyban legyen az emberségesekkel. Ha így cselekszik, és még marad 
ereje, akkor azt tudományokra és elméjének ékesítésére fordíthatja.” Konfucius
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában

Paks az én városom

A Márvány étterem: A Barátság úti ven-
déglátóipari komplexumot, amely közel 40 
millió forintos beruházás volt, 1974 dec-
emberében adta át műszakilag kész álla-
potban a TÁÉV a megrendelő ERBE és a 
Mecsekvidéki Vendéglátóipari Vállalat ré-
szére. Az éttermet 1975 januárjában nyi-
tották meg, a hozzá csatlakozó bisztró és 
presszó is elkészült az év során. Hivata-
los neve Csillaghegyi Munkás Étterem és 
Bisztró volt, de a padlója és díszítőelemei 
miatt látogatói Márvány étteremnek nevez-
ték el. Minden helyiséget vöröses, világo-
san erezett süttői márványlapok borítottak. 
Kásádi Márk üzemvezető felügyelete alá 
tartozott a bisztró és a presszó is. A három-
ezer adagos étterem és konyha az erőmű-
vet és az atomvárost építő munkás, műsza-
ki és katonai gárdát szolgálta ki. Rajtuk kívül 
több száz kisiskolás is ott ebédelt, akiket au-
tóbusszal vittek fel délidőben a III.-as számú 
iskolából. Négyféle ételből választhattak 
az itt étkezők és az ételhordóval idejárók. 
A tágas étteremben a Munkásművelődé-
si Központ átadásáig esténként �lmvetí-
tés is volt, a szomszédos Lepke presszóban 

pedig kellemes zene szólt, ahol szombaton 
akár hajnali egyig is elidőzhettek a �atalok. 
A Barátság úti buszmegálló felőli bejárat-
tal rendelkező bisztrót azért nevezte a köz-
nyelv Ragacsnak, mert a napközben kiöm-
lött sok sörtől este már szinte odaragadt a 

cipőtalp a padozathoz. Az épülettömb nyu-
gati oldalán volt a VIP vendégeknek fenn-
tartott úgynevezett Bondor-terem. Később, 
1988-ban a Ragacs helyén nyílt meg a Titán 
műszaki áruház.

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Korvin Tibor a tanulmányai mi-
att majdnem tíz évig távol volt a 
várostól, amely az évek múlásá-
val egyre jobban felértékelődött 
számára. – Az volt a célom, hogy 
ha el is megyek innen, vissza kell, 
hogy jöjjek – mondta. Arról is be-
szélt, hogy a nyolcvanas évek kö-
zepén saját vállalkozást indított. 
– Ez az óra-ékszer bolt Paks szí-
vében van, jobb helyen nem is le-
hetne, itt mindenki megtalál – 
emelte ki. Felidézte, hogy amikor 
néhány évvel ezelőtt autóbalesetet 
szenvedtek, megdöbbentő volt, 
hogy milyen sokan érdeklődtek 

– Három dolog miatt jó Pakson 
élni: az egyik a szellemi tőke, a 
másik az infrastrukturális és in-
tézményi környezet, a harmadik 
pedig a civil élet – vélekedik dr. 
Harmat Gabriella. – Nagy tudás 
halmozódott fel itt az évtizedek 
során, ami nagyon ritka az ilyen 
kisvárosok életében. Sok olyan le-
hetőség és intézmény megtalálha-
tó egy helyen, amiket ha értelme-
sen beépít az ember a hétköznap-
jaiba, magas minőségben tud élni. 
Szeretek jelen lenni a helyi közös-
ségben, azoknak az embereknek a 
társaságában, akik teremtő, alko-

utánuk. – Ez újabb szálakkal köt 
engem a városhoz – emelte ki. 
– A Duna nagyon meghatározó, 
a gesztenyesor Paks idillikus ré-
sze. Gyerekkoromban rendsze-
resen felmásztunk a Sánchegyre, 
nagy teljesítmény volt, veszélyt is 
jelentett, és életre szóló élményt. 
Különlegesnek tartom Paksot, hi-
szen nincs még egy város az or-
szágban, amely egy emberöltő 
alatt ekkora változáson ment ke-
resztül. Ahol most a lakótelep van, 
ott kukoricaföldek voltak. Végig-
kísértem, ahogy egy egész város 
kinőtt a földből. Az atomerőmű 
építése olyan nagy változást ho-
zott, hogy faluból egyből várossá 
lett a település. Itt jól és szépen le-
het élni. Jó az infrastruktúra, sza-
badidős tevékenységre kiválóan 
alkalmas hely, csupán egyvalamit 
hiányolok: nem elég történelmi 
jellegű a város központja. Jó len-
ne egy sétálóutca, olyan idillikus, 
mint a gesztenyesor – zárta gon-
dolatait Korvin Tibor.

tó munkát végeznek. A civil élet 
kifejezetten gazdag a városban, 
a kulturális központban is töb-
ben tartanak hetente foglalkozá-
sokat, értékes programokat szer-
veznek. Magam is gyakori vendég 
vagyok itt. Az egyik legkorábbi él-
ményem az, amikor egy Ki mit 
tud?-on léptünk fel a nővérem-
mel, a Nyomorultakból énekel-
tem egy dalt, nagyon izgultam a 
színpadon – idézte fel egyik em-
lékét dr. Harmat Gabriella, aki azt 
is elmondta, hogy jelenleg a Vá-
rosi Vegyeskar aktív tagja, amely 
fantasztikus közösség, hálás, hogy 
közéjük tartozhat. – Szerencsés 
gyerek voltam, mert olyan embe-
rek vettek körül Pakson, akiktől 
rengeteget tanultam. Az egyetem 
elvégzése után ügyvédjelöltként 
dolgoztam, majd amikor a paksi 
atomerőmű-beruházás koordiná-
lására létrehoztak egy miniszté-
riumot, odakerültem, most is ott 
dolgozom – zárta gondolatait dr. 
Harmat Gabriella.                  Sólya E.

Fotók: TelePaks
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A PPS-41 géppisztoly valószínűleg a tíz 
legjobban ismert kézifegyver egyike a vilá-
gon. Gyakorlatilag minden, a keleti fron-
ton játszódó második világháborús �lm-
ben vagy videojátékban látható, jellegzetes 
alakjáról könnyen felismerhető. Magyar-
országon egyszerre vált a terror és a sza-
badság jelképévé a háború utáni szovjet 
megszállás és 1956 eseményei során. 

A PPS-41 géppisztoly története 1940-re nyú-
lik vissza, a Vörös Hadsereg ekkor határozta el 
a Vaszilij A. Gyegtyarjov által tervezett PPD-
40-es géppisztoly leváltását. A PPS-41 veze-
tő fegyvermérnöke, Georgij Szemjonovics 
Spagin (1897–1953) katonaként részt vett 
az első világháborúban, majd a vörösök ol-
dalán a polgárháborúban is. 1920-tól eszter-
gályosként dolgozott a kovrovi fegyvergyár 
tervezőirodájában. Szorgalma és tehetsége 
a fegyvertervezésben felkeltette Gyegtyarjov 
érdeklődését, aki felkérte asszisztensének. 
Később már egyedül is dolgozott, első jelen-
tős önálló munkája egy harckocsira is szerel-
hető 7,62 mm-es golyószóró volt. 1940-ben 
kezdett el dolgozni a PPS-41 tervein, mely 
fegyver később a háború egyik legnagyobb 
darabszámban gyártott kézifegyverévé vált. 
A háború alatt még több fegyvert tervezett 
a szovjet haderőnek. A győzelem után egész-
sége megromlott, a munkától visszavonult. 
1953-ban gyomorrákban hunyt el, hazájá-
nak tett szolgálataiért háromszor tüntették ki 
Lenin-renddel. 
A PPS-41 géppisztoly (Spagin-géppisztoly, 
az orosz közkatonák gyakran csak „papasa” 

néven emlegették) hossza 84,3 cm, súlya tár 
nélkül 3,63 kg, dobtárral 5,4 kg. A fegyver 
mind ív-, mind dobtár befogadására alkal-
mas volt. Az ívtár kapacitása 35, a dobtáré 71 
lőszer. A harcokban a  kétszeres lőszermeny-
nyiség miatt a katonák előszeretettel dobtár-
ral használták, ez a formája terjedt is el in-
kább a köztudatban. Elméleti tűzgyorsasága 
700-900, a gyakorlati 100 lőszer/perc, lősze-
re a 7,62×25 mm Tokarev palacknyakú pisz-
tolylőszer. Kezdetben Zagorszkban gyár-
tották, a gyárat a német fenyegetésre keletre 
kellett telepíteni 1941 júniusában.  A hábo-
rú végéig több mint 5,5 millió darab készült 
belőle. A szovjet győzelem után a szocialista 
csatlósállamok fegyveres és karhatalmi erőit 
fegyverezték fel vele, közel harminc államban 
használták hosszabb-rövidebb ideig. A szov-
jet hadseregnél 1947-ben az AK-47-es vál-
totta mint általános gyalogsági tűzfegyver. 
Az angolszász csapatok nagy számban talál-
koztak vele a koreai és a vietnámi háborúk-

ban is, helyi fegyveres kon�iktusokban ma is 
nagy ritkán előfordul a Föld fejletlenebb ré-
gióiban.
A szocialista éra magyar hadseregéhez egy 
9 millió dolláros államközi szerződés ke-
retében került, hivatalos megjelölése M48 
(1948-as mintájú) géppisztoly volt. Később a 
Danuvia Gépgyár gyártotta 1948–1955 kö-
zött, de kisebb számban a Lámpagyár (FÉG) 
is készítette. A hadseregben 1964-ig hasz-
nálták, azonban a határőrségnél és a belügyi 
alakulatoknál tovább maradt rendszerben. 
A magyar katonák a második világháború-
ban nagy számban találkoztak vele, és az orosz 
„davaj, davaj!” (kb. „gyerünk, gyerünk!”) fel-
szólítás kapcsán a „davaj gitár” gúnynevet 
akasztották rá. A géppisztoly különleges sze-
rephez jutott 1956-ban a felkelők egyik leg-
gyakoribb fegyvereként. (Az ’50-es évek kö-
zepére több mint 150 ezer darab volt belőle 
rendszerben Magyarországon.) A forradalom 
több ikonikus képén is szerepel, például Sze-
les Erika Kornélia híres fotóján a kezében 
egy PPS-41 látható. A �atal szakácstanuló 
lány 1956. november 7-én halt mártírhalált 
15 évesen. Fényképe a nyugati sajtóban az 
1956-os forradalom jelképe lett. 
A városi múzeum PPS-41 példányának fegy-
versorszáma 9931, leltári száma 2000.5.1.2, a 
Helytörténeti Bizottság gyűjtéséből került az 
intézménybe. A fegyver érdekessége, hogy 
szemléltetésre használhatták: egyik oldalán 
a faborítást egy szakaszon eltávolították, így 
látható az elsütő mechanizmus szerkezete és 
működése.                                         

Szabó Tibor

Tárgy/
történet

Mozaik

Fotók: Szabó Tibor
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Hétköznapi hit: Gadányi Andrea

Minőségi tartós élet
Ez alkalommal a témánk a gyo-
mor egészsége. Az emésztés már 
a szájban elkezdődik. Minden fa-
latot jól meg kell rágni, hogy a 
nyál alaposan elkeveredjenek az 
étellel. A folyadékokat is meg kell 
„rágni”, azaz lenyelés előtt pár-
szor átforgatni a szájban. A jól 
megrágott táplálékot könnyebb 
megemészteni, ez pedig kímé-
li a gyomrot. A nyálban lévő en-
zimek a keményítőt egyszerű cu-
korrá bontják, a nyál egyes szer-

ves alkotórészei antibakteriális 
hatásúak. Az egészséges gyomo-
rért egészséges táplálkozással is 
tehetünk. Az étkezés legyen vál-
tozatos, ballasztanyagokat tartal-
mazó ételeket, keserűbb ízű fű-
szereket kell fogyasztani, és meg-
felelő mennyiségű folyadékot. 
Az ételek elfogyasztására ele-
gendő időt kell szánni, és ügyel-
ni a mennyiségre, a túl sok étel-
től ugyanis a gyomor túlterhel-
té válik, elnehezül és kitágul, az 

emésztés lelassul. A kitágult gyo-
mor miatt egyre több étel elfo-
gyasztásával érhető csak el a jólla-
kottság érzése, ami egyenes út le-
het az elhízáshoz. A kevés zsíros, 
illetve zsírban sült étel fogyasz-
tása kíméli a gyomrot, ahogy a 
�nomított liszt, a fehér cukor ki-
iktatása az étrendből, valamint a 
dohányzás és a túlzott alkohol-
fogyasztás mellőzése is. Érde-
mes �gyelni arra, hogy étkezés 
előtt, illetve étkezés után har-

minc perccel igyunk folyadékot, 
étkezés közben, ha lehet, ne tör-
ténjen plusz folyadékfogyasz-
tás, mert lelassítja az emésztést. 
A lélek oldaláról megközelítve a 
gyomor egészségét fontos, hogy 
ne „nyeljük” le a gyászt, a min-
dennapok terheit, hanem dol-
gozzuk fel. A következő alka-
lommal a gyomorra jótékony 
hatású édesgyökérről és gyöm-
bérről lesz szó.      

 Nagyné Szalai Melinda

– Ha azt mondja nekem valaki, amikor 
érettségiztem, hogy hitoktató leszek, biztos 
kinevettem volna az illetőt – mondja Nagy-
né Gadányi Andrea. Miután lediplomázott 
a Pécsi Tudományegyetemen, rögtön állás 
után nézett, de az élet mást tartogatott szá-
mára, mint amit elképzelt.

– Hogyan lettél hitoktató?
– 2010 januárjában végeztem az egyetemen, 
magyar szakon. Miután átvettem a diplo-
mámat, rögtön elkezdtem pedagógusállást 
keresni, amit év közben találni szinte lehe-
tetlen. Aztán jött egy lehetőség, a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban felvettek az egyik ta-
nár helyettesítésére. A következő tanév előtt 
szerettem volna beadni az önéletrajzomat a 
paksi oktatási intézményekbe, köztük a ka-
tolikus iskolába is. Az evangélikus gyüleke-
zetbe jártam, ezért felkerestem az egyház-
község akkori lelkészét, Szabó Vilmos Bé-
lát, azért, hogy ajánlást kérjek tőle. Éppen 
hitoktatót kerestek, és mivel úgy gondolta, 
hogy magyar szakosként jó alapjaim van-
nak, arra kért, hogy vállaljam el a munkát. 
Igent mondtam, aztán hivatalosan is bemu-
tattak a gyülekezetnek. Emlékszem, hogy az 
akkori felügyelő, Pálmai István azt mond-
ta, hogy ez nagyon jó ugródeszka lehet szá-
momra. Igaza lett, de nem olyan értelem-
ben, ahogyan azt akkor gondoltam.
– Ez a munka a karrieredben lett ugródeszka, 
vagy az Istennel való kapcsolatodban?
– Az utóbbit mozdította előre. Kisgyermek-
ként jártam hittanra, a nagyszüleimmel és 
a szüleimmel templomba, ezért fontos volt 
számomra az imádság, az Istennel való kap-
csolat. Visszanézve azt látom, hogy mindez 
nem eredményezett igazi hitet. Igazán hit-
oktatóként érett ez meg bennem, azóta telje-

sen máshogy viszonyulok az élet nehézsége-
ihez is. Bár tapasztalatom szerint sokan azt 
gondolják, hogy a lelkészeknek és a hitok-
tatóknak nincsenek problémáik, mi, hívők 
sem vagyunk mindig jól, nekünk is vannak 
gondjaink. 
– Neked is volt olyan esemény az életedben, 
ami próbára tette a hitedet?
– Volt két sikertelen terhességem, az első ti-
zenkét hétben mindkettő vetéléssel végző-
dött. A műtőasztalon azért imádkoztam, 
hogy Isten adjon erőt mindezt feldolgozni. 
Hiszem, hogy az ő segítségével könnyebben 
vészeltem át ezt az időszakot.
– Számodra mi a legfontosabb érték, amit 
hitoktatóként szeretnél továbbadni?
– A szülői tájékoztatón általában azt szok-
tam elmondani, hogy szeretném a gyere-

keket felkészíteni az életre, és megmutat-
ni nekik, hogy nemcsak a családjukra és a 
barátaikra számíthatnak a hétköznapok-
ban, hanem Istenre is. A nehéz helyzetek-
ben jusson eszükbe mindaz, amit  korábban 
tanultak az órákon. Az állami iskolákban 
a nyolcadik évfolyamig, a katolikus iskolá-
ban pedig a tizenkettedik évfolyamig taní-
tok, mindegyik osztályban a korosztálynak 
megfelelően mutatom be a bibliai történe-
teket. Előfordult már olyan is, hogy a tan-
menetet félre kellett tenni, mert éppen egy 
gyermek lelke fontosabb volt. Év közben és 
nyáron sem ér véget a munkám az iskola ka-
puján kívül, vasárnaponként a gyermekek-
kel foglalkozom az igehirdetés alatt, vala-
mint táborokat szervezünk nekik.

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc

14 n Paksi Hírnök, 2019. június 21.



Mozaik

R-GO szuperkoncert is volt a fesztiválon

Harminckét nevező a halfőző versenyen

Több mint ötezren látogattak ki az idei 
Kávé-, bor- és pálinkafesztiválra, minden 
jegy elkelt a kétnapos programra. – A feszti-
vállal Paksnak és a régiónak szerettünk vol-
na létrehozni minőségi rendezvényt, hogy 
ne kelljen hasonló szórakozási lehetősé-
gért többszáz kilométert utazni. A prog-
ram folyamatosan megújult, és egyre növek-
szik iránta az érdeklődés – mondta Kovács 
Kristóf, a szervező KBP Group tulajdonosa. 
Az idei fesztivál első napján az R-GO adott 
élő szuperkoncertet, másnap pedig ferge-
teges retro partival várták a szórakozni vá-
gyókat, színpadra lépett többek között Betty 
Love, az UFO, a TNT Track, a Desperado 
és a Groovehouse. A korábbi évek gyakor-
latát követve gasztronómiai élményekkel is 
gazdagodhattak a látogatók. Bemutatko-
zott a SmoKing BBQ, de kínáltak ínycsik-
landó hamburgert, hot dogot, és az elma-
radhatatlan kenyérlángost is. A Paksi kávé 
csapata idén klasszikus kínálattal érkezett a 
kávéteraszra: az espresso mellett a jegeskávé 
iránt volt a legnagyobb érdeklődés. Ez utób-
bi helyben pörkölt kávé, tej és jég elegyéből 
készült. A pálinkaházaknál is érdemes volt 
menni egy-két kört, a hagyományos nedűk 
mellett különlegességeket is kínáltak a ren-
dezvényen. A Brill Pálinkaház például mál-
na-, kajszi-, körte-, valamint paksi szőlőből 

készült párlatokat is hozott a fesztiválra, de 
zeller-, paprika- és céklapárlatok is szerepel-
tek kínálatukban. A borászsétányon is széles 
volt a választék. Kovács Mihály helyi borász 
szerint a paksi borok végre elérték azt a szín-
vonalat, hogy bármilyen rendezvényen meg-
állják a helyüket, ezt bizonyítja az a sok arany 
minősítés is, amelyekkel a borversenyekről 
térnek haza. A legkelendőbb a fesztiválon a 

rozébor volt, tisztán és fröccsként is. A Sárgö-
dör téren megrendezett, Paks Város Önkor-
mányzata által támogatott, nyolcadik Kávé-, 
bor- és pálinkafesztiválon idősebbek és �ata-
lok egyaránt jól szórakozhattak. Kovács Kris-
tó�ól megtudtuk, hogy már készülnek a szin-
tén igen kedvelt Puttonyos fesztivál idei al-
kalmára, amit szeptember 21-én tartanak a 
paksi Sárgödör téren.             Weller P. Hanna

– Dunakömlődön azt tartják a halászléről, 
hogy öt alapanyag kell hozzá és semmi más: 
hal, víz, só, őrölt pirospaprika és vöröshagy-
ma – mondta Homoki Zoltán. – Én pasz-
szírozom az előfőzött hagymát, mert nem 
mindenki szereti, ha darabosan van a ha-
lászlében, aztán egyszerre teszem fel a hoz-
závalókat – ezt már Hanuszka Sándor 
mondta, aki ragaszkodik ahhoz, hogy ő pu-
colja, darabolja és sózza be a halat, ahogy a 
kiváló minőségű, csodás színű pirospapri-
kához is. Hozzáértésüket mindketten meg-
mutatták a dunakömlődi falunapon rende-
zett főzőversenyen, ahol idén harmincketten 
ragadtak fakanalat. A főzőverseny nem a 
kezdetektől, „csupán” tíz éve része a tizen-
négy éves múltra visszatekintő falunapnak. 
A megméretés tárgyául nem véletlenül vá-
lasztották ezt a közkedvelt ételt, hiszen a te-
lepülés messze földön híres a náluk készülő 
pontyhalászléről. A halászléfőző verseny-
ben a legjobb ételt Forster Józsefné főz-
te, a második Csibi Máté, a harmadik pe-

dig Hazerné Rompos Mónika lett, külön-
díjat hárman vehettek át: Szalka László, id. 
Ulbert Sándor és Hanuszka Sándor. Egyet-
len dolgot fájlaltak a résztvevők, hogy a 
programmal egy napon más rendezvények 
is voltak, így a megszokottnál alacsonyabb 
volt a részvétel. Bár délelőtt a fő program 
a főzőverseny volt, színpadi produkciók-
kal és kísérőprogramokkal is fűszerezték 
a falunapot. Délelőtt a dunakömlődi óvo-
dások adtak műsort, délután pedig a Du-
nakömlődi Félnótások, a Csámpai Count-
ry Road Club, Buch Tibor és zenésztársai, 
Sári Évi, Zalatnay Sarolta és a Potyautasok 
léptek színpadra. A könyvtár udvarában 
Sünizenével, kézművesfoglalkozással, arc-
festéssel, népi játszótérrel várták a gyereke-
ket, illetve ugrálóvár is volt a faluház előt-
ti téren. A halászléfőző verseny mellett egy 
másik megméretést is szerveztek a falunap-
ra, a tréfás ügyességi családi vetélkedőt a 
Hanuszka család nyerte meg.                                                     

 -gyöngy-

Fotó: Babai István

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Ingatlanok értékelése, 
ingatlanközvetítés, lakó-

ingatlanok, építési tel-
kek, mezőgazdasági, 

ipari, kereskedelmi in-
gatlanok értékelése.

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 kazánnaI. 
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 
telken, 174 m2-es, 6 szobás, 2 fürdő-
szobás, garázsos, gázfűtéses, kiváló 
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, központi fűtéses családi 
ház eladó, garázzsal, kerttel.
Ár: 39,5 M Ft

Paks Cseresznyés pusztán, 2 építési 
telek eladó a főutcán.

Érdeklődni:  Fonyó Lajos ingat-
lanvagyon értékelő és közvetítő

Tel: 06-70/310-8374
E-mail: fonyolajos@t-online.hu 
Kérés esetén fotókat és részletes 

felvilágosítást küldök.
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Till Barbara: Egy pici hiányzott 
csak a fényesebb érmekhez
Az Atomerőmű SE közgyűlésén átadták az 
Örökös Bajnok és az Örökös Tag kitünte-
téseket. Az ASE Örökös Tagja címet Csű-
rös Dénes, a kosárlabda szakosztály koráb-
bi vezetője kapta, az ASE Örökös Bajnoka 
elismerést pedig Bartos-Till Barbarának, a 
klub egykori dzsúdósának ítélte az elnök-
ség, akivel ebből az alkalomból készítet-
tünk interjút. 

Till Barbara pályafutása alatt a portói juni-
or világbajnokságon és a monte-carlói Eu-
rópa-bajnokságon egyaránt a dobogó har-
madik fokára állhatott fel. Felnőtt világkupa 
versenyeken egy második, egy harmadik és 
két ötödik hely volt a termése. Kétszeres ma-
gyar bajnok, egyszeres ezüstérmes volt a fel-
nőttek között, míg junior korosztályban négy 
aranyat és egy ezüstöt nyert az országos baj-
nokságokon. A tatamitól 1998-ban búcsúzott 
el sérülések miatt. Tehetségét igazolja, hogy 
eredményeit sokszor nála idősebbek között 
érte el, első felnőtt bajnoki aranyát 19 évesen 
nyerte az 52 kg-os súlycsoportban.
– Mikor és hogyan kezdődött a dzsúdós pálya-
futása?
– Harmadik osztályos koromban találkoz-
tam először a dzsúdóval, amikor a Bezerédj 
Általános Iskolában a sport népszerűsítésé-
re bevezették a cselgáncsot a testnevelésórák 
keretében. Mivel az osztálytársaim többsé-
ge a délutáni edzésekre is eljárt, én is követ-
tem őket. Akkor még hezitáltam a balett és 
a dzsúdó között, így egy éven keresztül az 
edzések után rohantam balettórára. Végül a 
cselgáncs mellett döntöttem. Keszthelyi Lász-
ló nevelőedzőm szerettette meg velem ezt a 
sportot, később pedig Hangyási László irá-
nyításával lettem válogatott versenyző.
– Milyen volt akkor dzsúdósnak lenni Pakson, 
milyen volt a közeg, a társaság?
– Pakson a dzsúdó jelentős támogatást élve-
zett, Kovács Antal barcelonai sikere után pe-
dig még jobban a �gyelem középpontjába ke-
rült a sportág. Kiváltságosnak éreztem ma-
gam, hogy paksi színekben versenyezhettem. 
Hangyási Laci bácsinak köszönhetően meg-
kaptuk, amit csak lehetett, hogy sikeresek le-
gyünk: kiváló szakmai támogatást, sportfel-
szerelést, szép, modern dzsúdótermet, ver-
senyzési és táborozási lehetőséget. Büszke 
voltam rá, hogy Európa egyik legjobb edző-
jének elismert szakember irányítása alatt 

dolgozhattam, és a sportág egyetlen magyar 
olimpiai bajnoka volt a sporttársam. Sportsi-
kereinkkel mindig aktívan foglalkozott a he-
lyi média, jó érzéssel töltött el, hogy elismerik 
a munkám. Nagyszerű kis közösség alakult 
ki, olyanok voltunk, mint egy nagy család.                         
– A sok szép eredmény közül melyikre a leg-
büszkébb, és melyiket volt a legnehezebb el-
érni?
– Elsőként a leondingi junior nemzetközi 
verseny jut az eszembe, ahol egy térdműtét 
után hat hónappal sikerült a helyiek üdvös-
kéjét a döntőben legyőzve a dobogó legfel-
ső fokára állnom. Jó érzéssel emlékszem visz-
sza egy lengyel nemzetközi versenyre is, ahol 
a döntőben szintén egy helyi favorittal szem-
ben abszolút vesztésre álltam, amikor néhány 
másodperccel a vége előtt „találtam” egy 
ippont, és ezzel győzedelmeskedtem. A sze-
rencse meghatározó tényező a sportban, volt 
úgy, hogy mellém szegődött, máskor viszont 
cserbenhagyott. Bár büszke vagyok a juni-
or világ- és Európa-bajnoki bronzérmeimre, 
tudom, hogy csak egy pici hiányzott ahhoz, 
hogy fényesebben ragyogjanak.                                 
– Mikor, hol és milyen sérülés törte ketté a 
sportolói pályafutását?
– Először egy térdsérülés akasztotta meg a 
sportkarrierem, ami miatt elestem attól a le-
hetőségtől, hogy kvali�káljam magam az 
olimpiára. Három évvel később vállsérülést 
szenvedtem, ami nem jött igazán rendbe, és 
ismét le kellett mondanom az ötkarikás játé-
kokról. Ez volt az a pont, amikor végig kel-
lett gondolnom, melyik utat válasszam, mert 
az élsport nem ment együtt a felsőfokú ta-
nulmányokkal. Az utóbbi mellett döntöttem. 

Pár évvel később megpróbáltam visszatérni a 
dzsúdó világába, de be kellett látnom, hogy a 
szervezetem már nem bírja el azt a megter-
helést, amivel az élsport jár. Úgy gondolom, 
sokkal több volt bennem, mint amit elértem, 
de nekem más utat tartogatott az élet, és ezt 
elfogadtam.
– Mivel foglalkozik jelenleg? Van kapcsolata a 
dzsúdóval?
– Jelenleg Velencén élek a családommal, és a 
Magyar Villamos Műveknél dolgozom. Há-
rom gyermekem van, ők is örökölték a sport 
szeretetét. Igazolja, hogy nem esett messze 
az alma a fájától, hogy az egyik lányom im-
már két éve nem tud dönteni a kosárlabda és 
a ritmikus gimnasztika között, így mindket-
tőt csinálja. A �am kosárlabdában bizonyul 
igen tehetségesnek. Sajnos a dzsúdótól eléggé 
távol kerültem, helyben nincs cselgáncsklub.
– Mit jelent Önnek ez az elismerés, az ASE 
Örökös Bajnokának lenni?
– Nehezen találok szavakat erre, talán mély, 
csendes meghatottságot érzek. Megtisztelte-
tés számomra, hogy olyan sportolókkal ke-
rülhetek egy társaságba ismét, mint Kovács 
Antal vagy Bor Barna. Ez az esemény vissza-
hozta a kemény küzdelem utáni sportsikerek 
felett érzett mérhetetlen öröm érzését, emlé-
keket, melyek kissé már megkoptak a min-
dennapokban. Köszönöm szépen mindazok-
nak, akik támogattak a sportkarrierem során, 
és azoknak is, akik méltónak tartottak erre a 
címre.
A Csűrös Dénessel készített interjút terveink 
szerint a következő lapszámban olvashatják                

Kovács József

Barbara nevelőedzője, Keszthelyi Lász-
ló a következőket mondta egykori ta-
nítványáról: Barbara 8-9 évesen került 
hozzám, nálam kezdett el versenyez-
ni. Rendkívül motivált volt, az edzése-
ken és a versenyeken is nagyon céltu-
datosan, maximális oda�gyeléssel dol-
gozott. Minden programban aktívan 
vett részt, ügyesen síelt, biciklizett, ál-
talános iskolásként és gimnazistaként 
is elnyerte a Magyarország jó tanuló-
ja, jó sportolója címet. Serdülőkorában 
Hangyási Lászlóhoz került, de utána is 
�gyelemmel kísértem a sportolói pá-
lyafutását.

Fotó: TelePaks/archív
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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

Az újjáépítés idő-
szaka következik

Böde Dániel ismét 
Pakson futballozik

30 forduló, 5 győzelem, 11 dön-
tetlen, 14 vereség, 25 rúgott, 42 
kapott gól, 25 pont. Ez a telje-
sítménye számokban a Paksi 
FC II. NB III. Közép csoportjá-
ban szereplő labdarúgócsapatá-
nak, amely a 16 gárdát felvonul-
tató mezőnyben a 15. pozíció-
ra volt elegendő. Kiesett tehát a 
Tököli Attila vezette gárda, a ve-
zetőedző szinte napra pontosan 
egy éve vette át az együttes irá-
nyítását. A klubvezetéssel egyet-
értésben tavaly nyáron alapo-
san meg�atalodott a társaság, 
több 18-19 éves labdarúgó ke-
rült a keretbe, akik folyamato-
san játszottak ugyan, de a tel-
jesítményük hullámzó volt, így 
számos győzelem döntetlenre, 
döntetlen pedig vereségbe for-
dult a meccsek lefújásának pil-
lanatában.
A szezont követően Tököli Attila 
és Haraszti Zsolt értékelt. – A csa-
patok nagy része nem próbált meg 
ellenünk focizni, minden riváli-
sunk arra várt, hogy a �ataljaink 
hibázzanak. Sajnos ebben igazuk 
is lett. Mi próbáltunk gólt, gólo-
kat szerezni, és támadtuk az el-

lenfél kapuját. Több olyan mér-
kőzésünk is volt, főleg tavasz-
szal, amelyeket gólokkal kellett 
volna megnyernünk, ami nem 
minden esetben sikerült. Hátul 
viszont mindig képesek voltunk 
arra, hogy összehozzunk egy ta-
lálatot riválisunknak – összeg-
zett Tököli Attila, a Paksi FC II. 
vezetőedzője.
– Azt gondoltam, hogy bármi-
lyen eredmény is születik ebből 
a koncepcióból, akkor is lehe-
tőséget kell adni a �ataloknak. 
Arra semmiképpen sem szá-
mítottam, hogy kiesünk. Kel-
lemetlen ez a helyzet, de any-
nyiban nem, hogy így most az 
újjáépítés időszaka következik. 
Mindenképpen lesznek válto-
zások, és valószínű, hogy a jö-
vőben 17-19 éves játékosaink 
futballoznak majd a tartalék 
csapatunkban – tette hozzá Ha-
raszti Zsolt. A Paksi FC ügyveze-
tője Tököli Attila pozícióban ma-
radásáról szűkszavú, de lényegre 
törőbb választ adott: A vezető-
edző szerződése 2019. június 30-
án lejár.

-fg-

Böde Dániel kétségkívül a mai 
magyar labdarúgás egyik leg-
meghatározóbb alakja. Eddi-
gi pályafutása alatt 392 mérkő-
zésen 143-szor talált a kapuba. 
Ezeken a számokon mindösz-
sze két csapat osztozik, a Pak-
si FC és a Ferencvárosi TC. 
A huszonötszörös válogatott 
csatár pro� labdarúgó karri-
erje még 2006-ban, az atom-
városból indult, majd hat év-
vel később az FTC-hez iga-
zolt, ahonnan hét esztendőt 
követően tért most haza. – Na-
gyon örülök, hogy pont került 
az átigazolás végére, izgatot-
tan várom a felkészülést, mo-
tivált vagyok. Remélem, a Pak-
si FC ahhoz hasonlóan sike-
res lesz, mint akkor, amikor 
itt játszottam, mindent meg-
teszek azért, hogy így alakul-
jon. Folyamatosan edzésben 
vagyok, már kézhez kaptam a 
felkészülési programot. Kíván-

csian várom, hogy milyen lesz 
Tomiszlav Szivics vezetőedzővel 
együtt dolgozni – mondta a táma-
dó, aki a Paksi FC-vel hároméves 
szerződést írt alá. – Nagyon vár-
tuk már ezt a bejelentést, sok 
munka van mögötte, de a dön-
tést Dani hozta meg, a Ferenc-
várossal még egy évig szerző-
dése volt. Nagy nap ez a Paksi 
FC életében, a nyári átigazo-
lás egyik legkeresettebb játéko-
sa igazolt haza hozzánk – fogal-
mazott Haraszti Zsolt, a Paksi 
FC ügyvezetője. Szintén igazo-
lással kapcsolatos hír a Paksi 
FC háza tájáról, hogy a napok-
ban kapust szerződtetett a klub, 
Holczer Ádám szintén a Fe-
rencvárostól került a Fehérvári 
úti együtteshez. Az OTP Bank 
Ligában szereplő zöld-fehérek 
június 24-én kezdik meg a fel-
készülést a 2019/2020-as sze-
zonra.                        

Faller Gábor

Fotó: paksifc.hu

Fotó: Molnár Gyula/archív
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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)

Sport

Sipos József emlékére is fociztak 
Tizennyolcadszor vendégszere-
pelt a Paksi Öreg�úk labda-
rúgócsapat a spanyolországi 
Roses-ben szervezett pünkösdi 
tornán. Ezúttal is kupával tért 
haza a társaság, miután német 
és ukrán ellenfelét is legyőzte. 
A sikernek azonban Sipos Jó-
zsef, a csapat vezetője sajnos 
már nem lehetett a részese. Őrá 
is emlékezik ezzel az összegzés-
sel Izsák Lajos. 

Hogyan is kezdődött? Valamikor 
1997 tavaszán Sipos József, a Pak-
si Öreg�úk labdarúgócsapat ve-
zetőjének kezébe került Szend-
rei Józse�ől, a Wittenberg egy-
kori játékosától egy prospektus, 
amely focitornára invitált a spa-
nyol tengerpartra. Az „öreg” ösz-
szeszedte csapatát, az akkor zöm-
mel 40-es éveiben járó Somodit, 
Porgát, Bagót, Kővárit és társa-
it, és 40 fős társasággal fejest ug-
rott az ismeretlenbe. Ami azon-
ban a csapatra várt, az maga volt 
a csoda. Roses, az akkor épp fej-
lődésnek indult egykori halászfa-
lu csodás, homokos tengerpart-
jával, a német precizitással meg-
szervezett Copa de Roses torna a 
látványos megnyitóval, és persze a 
sok csapat az öreg kontinens min-
den szegletéből. Mindez gyönyö-
rű időjárással, napsütéssel körítve. 
Az élmény leírhatatlan. És az első, 
emlékezetes túrát követte még ti-
zenhét, s útközben az öreg�úk 
bejárták Európát, Rómától Pári-
zsig. Jártunk Münchenben, meg-

szálltunk a Regattán, végigjártuk 
Svájcot Zürichtől a Gen�-tóig, 
voltunk Liechtensteinben, meg-
csodáltuk Ausztria ékszerdobo-
zát, Hallstattot. Eljutottunk a Gar-
da-tóhoz, láttuk a milánói Scalát, 
a San Sirót, a pisai ferde tornyot, 
megcsodáltuk Firenzét, Pár-
mát, Genovát, végigjártuk a fran-
cia tengerpartot, a Côte d'Azur-t, 
Nizzát, Marseille-t, Avignont. És 
persze a kötelező megálló, a me-
sés Monte-Carlo. Mind-mind 
megannyi felejthetetlen élmény 
annak a 200-250 játékosnak, fe-
leségnek, gyereknek, akik az évek 
során részesei lehettek a Copa de 
Roses túráknak.

És persze a roses-i élmények… Az 
első San Miguel sör a szomszédos 
kereskedelmi egységben, a bode-
gák borízű, mámoros világa, hajó-
kirándulás és sangria-parti a fran-
cia határig és vissza, �amenco-est 
egy alig ismert magyar sztártán-
cos párral, kisvonatos városnézés, 
hajókázás Empuriabravában, ki-
rándulás Cadaqués-ba, Salvador 
Dali rezidenciájához, Barcelo-
na a Tibidaboval, a Montjuïc-kal, 
Barca-meccs a Camp Nou-ban 
és zenés, táncos est a hotel tera-
szán. No meg a sok-sok meccs a 
helyi és környékbeli stadionok-
ban mindenféle nemzetek csapa-
taival, ukránokkal, spanyolokkal, 

franciákkal, németekkel, marok-
kóiakkal. Közben persze nyer-
tünk jónéhány kupát is, több-
nyire a legnagyobbat. Elein-
te hatalmas presztízscsatákat 
vívtunk riválisainkkal a minél 
jobb eredményért, s bár a foci 
az utóbbi években kissé má-
sodlagossá vált, azért a túrák 
még így is ezer élményt adtak 
mindannyiunknak. Így volt ez 
idén júniusban is, a tizennyolca-
dik úton. A kedves emlékek tára 
tovább bővült, és ismét egy, a 
legjobb csapatnak járó kupa ke-
rülhetett az egykori csapatveze-
tő, Sipos József otthonában őr-
zött gyűjteménybe.

Fotó: Kókai Péter
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Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.
A megfejtés a Cél Fitness Mozgásstú-
dió mottója. A megfejtéseket június 28-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: László Liza Boglárka. 
Gratulálunk!

Megfejtésével a  Cél Fitness 
Mozgásstúdió csoportos edzé-
sére nyerhet egy öt alkalomra 
szóló bérletet.

Fotó: pixabay.com/illusztráció

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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


