
Békebeli hangulat volt a Diófában. Schmidt József abban a korban tanulta a ven-

déglátás fortélyait, amikor a vendéglátóhelyen a vendég volt a legfontosabb. 
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Elkezdődött, és hamarosan befejeződik az 
Ősz utca Hunyadi és Temető utcák között 
lévő szakasz, valamint az Ősz utcába tor-
kolló Völgy utca rekonstrukciójának mű-
szaki átadása. A beruházás valamivel több 
mint nettó 166 millió forintból, önkor-
mányzati forrásból valósult meg.

Március elején kezdődött meg az Ősz utca 
Hunyadi és Temető utcák közötti szakaszá-
nak, valamint az Ősz utcába torkolló Völgy 
utcának a teljes körű rekonstrukciója. Kor-
szerűsítették az ivóvíz- és szennyvízháló-
zatot a Völgy utcában, ahol zárt csapadék-
víz-elvezető rendszert is épített a kivitelező 
Amal�  Hungária K�. Az Ősz utca érintett 
szakaszán szennyvízhálózat épült, mindkét 
utcában cserélték az elektromos közműve-
ket, megújult a közvilágítás és a zöldfelület, 
valamint a járda- és útfelület kiskockakő- és 
térkőburkolatot kapott.
– A Rákóczi, az Eötvös és a Hunyadi utcák 
után az Ősz és Völgy utcákban tervezett kor-
szerűsítés is elkészült, nagy öröm, hogy fo-
lyamatosan újulnak meg az utcák a négyes 
körzetben is – mondta a műszaki átadás in-
dításakor Bagdy László tanácsnok. A körzet 
képviselője hangsúlyozta, hogy minden be-
ruházásnál egyeztetnek a lakossággal, az Ősz 
és Völgy utcák esetében is az ott élők kérései-
re tekintettel készült el a rekonstrukció. Arra 
is felhívta a �gyelmet, hogy a közlekedés za-
vartalansága miatt a forgalmi rend megvál-
tozott: a Völgy és az Ősz utca beruházásban 
érintett szakasza is egyirányú lett.
– Az idei útprogramban úgynevezett faltól-
falig felújítás zajlott az Ősz és a Völgy utcák-
ban, ugyanúgy, mint az Anna utcában, va-
lamint a Gesztenyés úton, ahol dolgoznak 

még a kivitelezők. Az Anna utcában már a 
második ütem zajlik, a Gesztenyés úton pe-
dig a parkolók és az új kerékpárút kivitelezé-
se van folyamatban. Új utat építünk a Vácika 
utcában, itt a közbeszerzési eljárás lezárása 
után indul majd a kivitelezés csakúgy, mint 
a Kurcsatov utcai tömbbelső II. felújítási üte-
mében, a Wiegner Jenő és a Babits Mihály ut-
cák közötti tömbbelsőben – tájékoztatott Sza-
bó Péter. Paks polgármestere hozzátette, hogy 
a nagy forgalmú utcák aszfaltozási program-
ja is folytatódott idén, hamarosan lezárul az 
Árnyas utcai beruházás is, illetve a Zsíros köz 
egy szakasza szintén megújult a közelmúlt-
ban a kátyúzásra elkülönített keretből.
Ahogy a városvezetőtől megtudtuk, lezárult 
a helyi építési szabályzat módosítása a ter-
vezett tehermentesítő út vonatkozásában, a 
nyomvonalat a lakosság véleményére �gye-

lemmel jelölték ki. – A tervezés és kivitele-
zés megszervezése a Nemzeti Infrastruktú-
ra Fejlesztő Zrt. feladata, ugyanis állami be-
ruházásként épül meg a tehermentesítő út, 
az ehhez kapcsolódó tulajdonviszony-ren-
dezés is állami feladat – tette hozzá. 
Paks polgármestere azt is elmondta, hogy 
elkezdődött a felülvizsgált közlekedési kon-
cepcióban feltárt változtatási lehetőségek 
megvalósítása. Ennek részeként egyezte-
tést kezdeményez az önkormányzat a Dó-
zsa György út kezelőjével, a Magyar Köz-
út Nonpro�t Zrt.-vel a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium, illetve a Pákolitz István Városi 
Könyvtár előtti kereszteződések biztonságo-
sabbá tétele érdekében. Megvizsgálják a jel-
zőlámpás rendszer, illetve a körforgalom ki-
építésének lehetőségét.

Dallos Szilvia

Közélet

A helyi építési szabályzatról volt szó

Felújítás volt az Ősz és a Völgy utcákban
Fotó: Molnár Gyula

Lakossági fórumot tartott az önkormány-
zat a közelmúltban a helyi építési szabály-
zat módosítása kapcsán. Az építési szabály-
zat mostani módosítása kisebb elemekből 
áll, amelyek nagy része technikai jellegű – 
mondta Horváth András, Paks város főépí-
tésze. Hozzátette: a fellelt hibákat egyszerű 
állami főépítészi eljárásban lehet korrigál-
ni. A fórumon négy témát tártak a hallgató-
ság elé: a katolikus iskola esetében egy jelö-
lést kell megváltoztatni a szabályozási terv-
ben, az Öreghegy utca végén egy kijelölt út 
nyomvonalát helyezik arrébb, hogy a telek-
kialakítást a telek tulajdonosai el tudják vé-

gezni, a tervezett új városközpontban pedig 
az egykori konzervgyártól délre megszün-
tettek egy övezeti határt. A negyedik módo-
sítás Vácikát érinti: a szabályozási tervben 
jelölt előkerti jelzést a helyi építési szabályzat 
szöveges részében is szerepeltetik. A módo-
sítások között új területfelhasználás nincs, 
a korábban meghatározott keretek között 
folytak a javítások, ezért azok érdeket nem 
sértettek. Az Öreghegy utca végében terve-
zett út nyomvonalának módosítása Száraz 
István és családja kezdeményezésére tör-
tént, a fórumon a szennyvízelvezetés megol-
dásáról kérdezett. A főépítész elmondta: az 

önkormányzat Száraz Istvánnak, az egykori 
szántóterület tulajdonosának indítványára 
lakóterületté nyilvánította a területet, a köz-
mű- és útfejlesztés ebben az esetben nem a 
helyhatóság feladata, hanem a telek tulajdo-
nosáé. Dr. Wartig László csupán megerő-
sítést kért, és kapott is Horváth Andrástól: 
egy korábbi szabályozási terv értelmében – 
amire a mostani módosítások nem vonat-
koznak – akkor lesz építkezés a Malomhe-
gyen, amikor már megtörtént az út- és köz-
műhálózat fejlesztése. Több érdemi kérdés 
nem hangzott el, a főépítész a fórumot be-
zárta.                                                                 -se-
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Taxiként működnek az elektromos autók

Korszerűsítés zajlik a rendelőintézetben

Három új elektromos autó rója hamarosan 
Paks utcáit taxiként. A járműveket az ön-
kormányzat megbízásából a Protheus Hol-
ding Zrt. szerezte be az e-taxi programban, 
mintegy 30 millió forint értékben. A cég ál-
tal meghirdetett programban három helyi 
társaság indult, és szerződött le a projekttár-
sasággal a járművek használatára: a Fix Taxi, 
a Füge Taxi és a Duna Taxi. Jelenleg zajla-
nak az egyeztetések az autók átadásáról, il-
letve a gépjárművek műszaki vizsgáztatá-
sát intézi a Protheus Holding Zrt. – A Nis-
san Leaf Acenta típusú gépjárművekkel 
hozzávetőleg 240 kilométert lehet meg-
tenni teljesen elektromos üzemben – tud-
tuk meg Kiss Pétertől. A Protheus Holding 
Zrt. vezérigazgatója azt is elmondta, hogy 
indulóköltség nélkül kapják meg a járműve-
ket a taxitársaságok, illetve speciális bérleti 
konstrukciót dolgoztak ki, amelynek kereté-
ben a taxisok ugyanannyit �zetnek, ameny-
nyit benzinre költenének a kutakon. – Így 
száz kilométerenként 2500 forint megtaka-
rítás jelentkezik, ez a többlet anyagi fedeze-
tet ad a gépjárművek törlesztésére – részle-

tezte Kiss Péter, hozzátéve, hogy az autók 
használati ideje 250 ezer kilométer. Ezalatt 
az üzemanyag-megtakarításból kinulláz-
hatják a taxitársaságok az autók vételárát. 
A Protheus Holding Zrt. vezérigazgató-
ja szerint több szempontból is kedvező az 
autók érkezése. A taxivállalatok szolgál-

tatásának minősége javul azáltal, hogy a 
használt helyett vadonatúj autókkal fuva-
rozzák majd a lakosságot. Az elektromos 
jármű környezetbarát, a fenntartása ked-
vező, ezért mind az üzemeltetők, mind a 
felhasználók jól járnak.                                                      

-wph-

Tervezett felújítás zajlik a Barátság úti rende-
lő emeleti szintjén. A vizesblokkok, a pado-
zat és a falburkolat felett is eljárt az idő, ezért 
döntött úgy a városvezetés, hogy forrást biz-
tosít a II. számú rendelőintézet részleges re-
konstrukciójára annak érdekében, hogy kul-
turáltabb környezetben vehesse igénybe a la-
kosság az egészségügyi ellátást – tájékoztatott 
Szabó Péter, Paks polgármestere. A felújí-
tás során az emeleti szint egy része korszerű-

södik: klimatizálják a váróhelyiséget, felújít-
ják a fogorvosi rendelőt  és a vizesblokkokat, 
lefestik a nyílászárókat, és álmennyezetet épí-
tenek, valamint a lépcsőházban kicserélték a 
korlátot és a lépcsőburkolatot. A villamoshá-
lózaton csak részleges rekonstrukcióra van 
szükség. A munkálatokkal legkésőbb augusz-
tus közepére végez a kivitelezéssel megbízott 
BA-TU Építőipari K�. – Néhány éve elindí-
tottunk az intézményeinkben egy több éven át 

tartó, nemcsak úgymond tűzoltás jellegű, ha-
nem megelőző felújítási programot. Úgy gon-
dolom, hogy akik a Deák Ferenc utcai épü-
letbe járnak gyermekorvoshoz, védőnőhöz 
vagy éppen a gasztroenterológiai rendelés-
re, látják, hogy ott már sokkal korszerűbb és 
kulturáltabb környezet fogadja őket, mint a 
korábbi években. Ebben fontos szerepe van 
a polgármesternek és a város képviselő-tes-
tületének, akik minden évben támogatnak 
abban, hogy lépésről lépésre színvonalasab-
bá tehessük az egészségügyi ellátás külső te-
lephelyeit is – hangsúlyozta dr. Bodnár Imre. 
A Paksi Gyógyászati Központ főigazgatójá-
tól azt is megtudtuk, hogy a mostani mun-
kálatokkal igyekeznek minél kevésbé zavar-
ni a rendelést a Barátság úti épületben, ezért 
a hétvégeken végzik el a nagyobb zajhatással 
járó munkákat a szakemberek. A jövőbeni 
tervekről dr. Bodnár Imre úgy tájékoztatott, 
hogy az épületben ipari mosókonyhát fognak 
kialakítani, jövőre pedig szeretnék folytat-
ni a rekonstrukciót az épület alsó szintjének 
felújításával. A Deák Ferenc utcai rendelő-
intézetben a külső homlokzatot tervezik fel-
újítani, itt azonban jóval lassabb a folyamat, 
ugyanis műemléki épületről van szó.     

Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: TelePaks
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, illetve valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdál-
kodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (további-
akban Partnereket), hogy a Paks Város Önkormányzata által megtárgyalt, valamint a 71/2017. (V.29.) Kt. számú 
határozattal jóváhagyott „Javaslat a településképi arculati kézikönyv elkészítésére és a településképi rendelet 
megalkotására, valamint a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálatára a településképi rendelettel való össz-
hang miatt”, valamint a 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján megkezdte településképi arculati 
kézikönyvének elkészítését, és a településképi rendelet megalkotását.

A településképi arculati kézikönyv a település bemutatásával, az értékek megismertetésével és az útmutató rész-
szel tárja fel az épített környezet szépségeit városunkban. Várjuk a leendő, és a már bejelentkezett Partnerek 
véleménynyilvánítását a településképi szempontból meghatározó építészeti, műemléki, táji és természeti 
értékekre, valamint a településképi jellemzőkre vonatkozóan a véleményezési szakaszban!

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart 
2019.08.07-én 17 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A véleményezési 
dokumentáció 2019.07.31-től a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, vala-
mint személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában tekinthető meg.

A Partnerek az eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2019.08.15-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illet-
ve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be. 

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

Paks, 2019.07.19.

                                                                                               Szabó Péter
                                                                                               polgármester

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com
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Atomerőmű

Indulhat a telephelykutatási 
program a Nyugat-Mecsekben

Kiadta az Országos Atomenergia Hivatal 
(OAH) a Bodai Agyagkő Formáció (BAF) 
telephelyvizsgálatára és -értékelésére vonat-
kozó telephelykutatási keretprogram-enge-
délyt. A nukleáris hatósághoz a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpro-
�t K�. (RHK K�.) fordult kérelemmel. Az 
OAH – mint honlapján olvasható – a vonat-
kozó jogszabályi követelményeknek megfe-
lelően hirdetmény útján értesíti az érintett 
ügyfeleket.
Az Országos Atomenergia Hivatal honlap-
ján megjelent határozat szerint a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Közhasznú Nonpro�t 
K�. kérelmére kiadott telephelykutatási ke-
retprogram-engedély 2032. december 31-ig 
szól. A hatóság az engedélyesnek kötelezett-
ségeket is előírt, például azt, hogy nyújtson 
be rendszeres jelentést a biztonsággal kap-
csolatos tevékenységéről az OAH-nak min-
den év március 31-ig, mutassa be a földtani 
kutatás részeként elvégzendő mintavétele-
zések megfelelőségével kapcsolatban a kü-
lönböző vizsgálati módszercsoportok kö-
zött a mintavételezések összehangolásának 
időbeli ütemezését, dolgozza ki a társadal-
mi-gazdasági hatások vizsgálatának tervét 
a terv egyes pontjaiban szereplő vizsgálatok 
ütemezésével és az ütemezés indoklásával. 
Ezen felül elvárja a hatóság az engedélyestől 
többek között azt is, hogy nyújtsa be a fel-

szín alatti kutatólaboratóriumra vonatkozó-
an elvégzendő vizsgálatok és kísérletek elő-
zetes programját. További részletek erről az 
OAH honlapján olvashatók. 
Ugyanitt az eljárás előzményeiről azt írja a 
hatóság, hogy a radioaktív hulladékokkal és 
a kiégett üzemanyaggal kapcsolatos egyes 
feladatokat ellátó szerv kijelöléséről, tevé-
kenységéről és annak pénzügyi forrásáról 
szóló kormányrendelet alapján az ügyfél – 
ez esetben az RHK K�. – feladatkörébe tar-
tozik a Magyarországon keletkező kiégett 
fűtőelemek, nagy aktivitású hulladékok, il-
letve a hosszú élettartamú radioaktív hulla-
dékok hosszú távú kezelése. Az Országgyű-
lés által 2015-ben elfogadott nemzeti politi-
ka szerint a fenti radioaktív anyagokat – a 
nemzetközi gyakorlattal összhangban – egy, 
a jövőben erre a célra kialakított mélységi 
geológiai tároló fogadja be. Az elmúlt idő-
szakban már felmérték az ország potenciá-
lisan alkalmas geológiai egységeit, amelyek 
közül, jellemzői alapján, a Bodai Agyagkő 
Formáció bizonyult a legalkalmasabbnak 
egy részletesebb telephelykutatási program 
lefolytatására. A BAF területén eddig csak a 
korábbi illetékes hatóságok által engedélye-
zett kutatófúrások és felszíni kutatások foly-
tak. A tároló számára a telephely alkalmas-
ságának igazolása további részletes kutatást 
igényel.

A tároló életciklusában a telephelykutatás az 
első szakasz, amelyhez az OAH engedélye 
szükséges. Az ez iránti kérelmet az RHK K�. 
2019. február 7-én nyújtotta be a hivatalhoz. 
A hatóság határozata a közzététellel végleges és 
végrehajtható.
Magyarországon a nagy aktivitású radioaktív 
hulladék végleges elhelyezésének helyszínki-
jelölésére irányuló kutatási program 1993 vé-
gén a Bodai Agyagkő Formáció vizsgálatával 
kezdődött a mecseki uránbányából nyitott vá-
gatokban. A korabeli zárójelentés megállapí-
tása szerint nem merült fel olyan körülmény, 
amely a nagy aktivitású radioaktív hulladék 
BAF-ban történő végleges elhelyezése ellen 
szólna.
2000-ben az ország teljes területére – és egy tá-
roló elhelyezése szempontjából számba vehe-
tő összes földtani képződmény vizsgálatára – 
kiterjedő földtani pásztázó kutatást végzett az 
RHK K�. A vizsgálati eredmények alapján to-
vábbra is a Bodai Agyagkő Formáció bizo-
nyult a nagy aktivitási radioaktív hulladék tá-
rolója legígéretesebb befogadó kőzetének.
A fentiek alapján az RHK K�. – a nemzetkö-
zi gyakorlattal összhangban – több fázisú, fel-
színi, majd felszín alatti földtani kutatást irány-
zott elő a magyarországi nagy aktivitású és 
hosszú élettartamú radioaktív hulladék elhe-
lyezésére alkalmas telephely és egy új földalat-
ti kutatólaboratórium helyszínének kijelölésé-
re a Nyugat-Mecsekben.
A rendelkezésre álló források eddig két kuta-
tófúrás, valamint egy kutatóárok kivitelezését 
tették lehetővé. A BAF-2 kutatófúrás a 913,6 
méteres záró talpmélységet jelentős műszaki 
problémák nélkül érte el. A fúrás egyik kieme-
lendő eredménye a bodai agyagkőnek a várt 
800–900 méternél nagyobb vastagsága. A kő-
zet a tároló tervezett mélységében, 500 méter 
alatt – a tároló szempontjából kedvező – na-
gyon alacsony vízvezető tulajdonságokkal jel-
lemezhető.
A nagy aktivitású radioaktív hulladékok tá-
rolójának létesítési folyamatában Magyaror-
szág a „mérlegelve előrehaladás” politikáját 
követi – olvasható az RHK K�. honlapján. 
Ez – mint írják – azt jelenti, hogy előrehalad 
a tároló telephelyének kiválasztásában, de 
mérlegeli az üzemanyagciklus-zárási stra-
tégia kiválasztását befolyásoló fejleménye-
ket is.                                        

Dallos Sz.

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Atomerőmű

Asztravecben a Paksra tervezettekhez ha-
sonló két blokk épül, ezért az ottani ta-
pasztalatok jól hasznosíthatóak a Paks II. 
projektben – fogalmazott Süli János fehér-
oroszországi szakmai útjáról. A tárca nél-
küli miniszter röviddel az Asztravecben 
tett látogatás után az Országgyűlés Fenn-
tartható fejlődés bizottsága előtt beszélt 
arról, hogy a Paks II. beruházás indokolt-
sága változatlanul fennáll.

Akárcsak Pakson, Asztravecben is két 3+ ge-
nerációs reaktorral felszerelt blokk épül. Az 
egyes blokk üzemanyaggal való feltöltését és 
�zikai indítását szeptemberre tervezik. A két 
projekt hasonlósága miatt folyamatában érde-
mes követni a fehérorosz beruházást – mond-
ta Süli János miniszter, miután meglátogat-
ta az atomerőművet. – Az, hogy mennyi a 
földkitermelés időigénye, vagy milyen üte-
mezésben zajlott az üzemeltető személy-
zet felkészítése, egyaránt hasznos tapasz-
talat – fogalmazott a miniszter. Azt mond-
ta, a paksi blokkok előtt hat-hét orosz 
tervezésű VVER-1200 reaktor kapcsolódik 
be a termelésbe, ezek jó referenciát jelen-
tenek a Paks II. projekt számára annak el-
lenére, hogy minden blokk más és más, hi-
szen a terveken kisebb módosításokat hajta-
nak végre a telephely adottságait és az adott 
ország szabályzórendszerét �gyelembe véve. 
A paksi blokkok például robusztusabbak 
lesznek a többinél, és terheléskövető üzem-
módban működnek. – A Paks II. projekt-
ben is jelentős lépések történtek a szakem-
berképzés terén, zajlik az instruktorok fel-
vétele, és hat egyetemmel együttműködve 
indul szeptemberben az atomerőművi üze-
meltetési szakmérnök-képzés. Az asztraveci 
tapasztalat arról győzött meg, hogy legjob-
ban a létesítés fázisában tudják megszerezni 
a szükséges ismereteket a majdani üzemel-
tetők – összegzett a miniszter.

Süli János beszélt arról is, hogy a fehérorosz 
atomerőműtől 10 km-re fekvő Asztravec fej-
lesztéséről is tájékozódtak. A lakásépítés há-
rom ütemben zajlik, vele párhuzamosan az 
intézményrendszert is fejlesztik, óvodákat, 
iskolákat, uszodát építettek, és gondoskod-
nak arról is, hogy a dolgozók tartalmasan 
tölthessék a szabadidejüket – részletezte Süli 
János, kitérve arra, hogy ez a Paks II. pro-
jektben is hasonlóképpen lesz. A térségfej-
lesztés első fontos fázisa a környező utak fel-
újítása, amihez a forrás rendelkezésre áll, így 
a munka is elkezdődhet, mihelyt a szüksé-

ges műszaki tervek is meglesznek. A legelő-
rehaladottabb a Paks–Cece út státusza, an-
nak és a Paks–Nagydorog szakasznak a fel-
újítása reményei szerint ez év végén, jövő 
év elején elkezdődhet, mondta a miniszter, 
hozzáfűzve: még nyári szünet előtt szeret-
ne egy lakásépítésre vonatkozó programot a 
kormány elé terjeszteni.
Süli János a fehérorosz út után az Ország-
gyűlés Fenntartható fejlődés bizottsága előtt 
tartott éves beszámolót, ahol azt mondta: a 
magyarországi áramellátás biztonsága és a 
klímavédelmi célok végrehajtása érdekében 
is szükséges Paks II. megépítése, a 2009-es 
döntés változatlanul indokolt. Az ország vil-
lamosenergia-igénye folyamatosan nő. Ta-
valy a felhasznált áram 31,6 százalékát kel-
lett importból fedezni, de vannak olyan 
időszakok is, amikor 50 százalék feletti az 
import aránya. A hazai termelésű villamos 
energia arányának növelése és a környezet-
védelmi célkitűzések elérése nem teljesíthe-
tő a paksi bővítés nélkül.                             (X)

Hasznos tapasztalatok a Paks II. 
projektben Fehéroroszországból

Fotó: Paks II. Zrt.
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Nagy értékű közbeszerzést írtak ki 

Ösztöndíjprogramot indít a Paks II. Zrt.
Tanulmányi ösztöndíjprogramot indít a 
Paks II. Zrt. Az Atomenergia – A biztos 
jövő elnevezésű program célja, hogy fel-
keltse a �atalok érdeklődését az energeti-
ka, az atomenergia iránt, egyúttal tehetsé-
ges, jól képzett szakemberekkel erősítse a 
Paks II. projekt megvalósításán dolgozó 
szakembergárdát. A 2019/2020-as tanév-
ben induló programban középiskolások 
és egyetemisták is pályázhatnak. 

Atomenergia – A biztos jövő címmel indít ta-
nulmányi ösztöndíjprogramot a Paks II. Zrt. 
annak érdekében, hogy ösztönözze a �atalo-
kat a műszaki pályára, konkrétan az atom-
energetika szakterületére. 
Ahogy arról Mittler István, a cég kommu-
nikációs igazgatója a TelePaks Televízió stú-
diójában beszámolt, a program vonzó tá-
mogatási rendszerrel ösztönzi jelentkezésre 
a pályaválasztás előtt álló �atalokat: három 
egymásra épülő szakasz keretében akár a 
középiskolai évektől a mesterszakos diplo-
ma megszerzéséig célzott szakmai orientá-
ciót és versenyképes juttatási csomagot 
nyújt, valamint álláslehetőséget kínál a fel-
sőfokú tanulmányaikat befejező hallgatók-
nak, írják a Paks II. Zrt. honlapján. 
Az ösztöndíjra a paksi Energetikai Szakgim-
názium és Kollégium (ESZI) diákjai, illetve 
a pályázati programban megjelölt felsőok-
tatási intézmények (Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem, Pécsi Tudo-

mányegyetem, Debreceni Egyetem, Pannon 
Egyetem, Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi 
Egyetem, Óbudai Egyetem) meghatározott 
képzéseinek hallgatói pályázhatnak 2019. 
szeptember 20-ig – tette hozzá Bognár Pé-
ter, a Paks II. Zrt. humánerőforrás igazgató-
ja. A benyújtott pályamunkák előzetes elbí-
rálását követően a legjobbnak ítélt pályázók 
felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, az így 
elért eredmények alapján egy bírálóbizott-
ság dönt arról, hogy kik kapcsolódhatnak be 
a programba. A Paks II. Zrt. öt középiskolás, 

valamint tíz alapképzésben vagy mesterkép-
zésben résztvevő egyetemi hallgatónak biz-
tosít ösztöndíjat a 2019/2020-as tanévtől.
A nyertes pályázók, amennyiben az ESZI 
diákjai, úgy félévente bruttó 75 ezer forint 
ösztöndíjban részesülnek, ha felsőoktatá-
si intézményben tanulnak, akkor pedig fél-
évenként bruttó 300 ezer forint ösztöndíjat 
kapnak.
A részletes pályázati feltételek és a jelentke-
zéshez szükséges dokumentumok megtalál-
hatók a paks2.hu oldalon.                            -kgy-

Az új atomerőművi blokkok irányítástech-
nikai rendszereire írt ki pályázatot a közel-
múltban a Roszatom. Ez a Paks II. beruhá-
zás egyik legnagyobb értékű közbeszerzé-
se – mondta Süli János. A projektért felelős 
tárca nélküli miniszter a Magyar Nemzet-
nek adott interjújában hangsúlyozta: mér-
földkőhöz értek, amikor néhány hete a te-
lephelyen megkezdődtek az első felvonulási 
épületek munkálatai, méghozzá magyar ki-
vitelezésben. Elmondta, hogy közben zajlik 
a létesítési engedélyhez szükséges, mintegy 
300 ezer oldalas műszaki tervdokumentáció 
összeállítása is. Az új blokkok tervei maxi-
málisan megfelelnek a legszigorúbb biz-
tonsági előírásoknak – mondta. Az orosz 
fővállalkozó által átadott anyagokat a Paks 
II. projekt szakemberei ellenőrzik, ezt köve-
tően kerülnek a tervek a hatósághoz, az Or-
szágos Atomenergia Hivatalhoz (OAH), il-

letve az általa felkért nemzetközi szakértők-
höz. Azon dolgoznak, hogy a két új blokk 
üzemeltetéséről többéves tapasztalattal ren-
delkezzenek, mire 2032-ben az első, akkorra 
ötvenéves üzemidejét elérő paksi blokk leáll.
A miniszter beszélt arról is, hogy a turbi-
nagenerátor-egység beszállítását – ami-
nek közel egymilliárd euró az értéke, vagy-
is a teljes beruházás közel egytizede – ta-
valy nyerte el az amerikai GE a francia 
Alstom technológiai bázisán. Hasonlóan 
fontos az irányítástechnikai rendszerek be-
szerzésére kiírt pályázat, amelyet nemrégi-
ben tett közzé a Roszatom. Ebben az eset-
ben is nyugati beszállítóval számolnak, a 
főberendezéseket és a primerkört pedig a 
Roszatom maga gyártja le.
A megrendelő Paks II. Zrt. és a nukleáris ha-
tóság a teljes gyártási folyamatot ellenőrzi, 
ez biztosítja a megfelelő minőséget. A pro-

jektnek a befejezésekor meg kell felelnie a 
jogszabályokban, szabványokban és a nem-
zetközi előírásokban, kódexekben, irány-
mutatásokban meghatározott valamennyi 
nukleáris biztosítéki és biztonsági követel-
ménynek – mondta a miniszter.
Szavai szerint a magyar kormány felelősen 
járt el, amikor úgy döntött, hogy a meg-
újulók mellett hosszú távon épít az atom-
energiára, és ezt a felerősödő klímapoli-
tikai viták is bizonyítják. Hangsúlyozta: 
a fogyasztók és az ipar számára nem vol-
na lehetséges alacsony, illetve versenyképes 
energiaárakat biztosítani, ha Magyarország 
is például a német energiaellátási modellt 
– a kettős energiarendszer kiépítését – vá-
lasztaná. Hozzátette: évente 17 millió ton-
na szén-dioxid kibocsátását teszi elkerül-
hetővé a beruházás.                                                         

-dsz-

Fotó: Paks II. Zrt.
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Szeretem ezt a várost – ezzel a 
kijelentéssel csak ismétlem ma-
gam. Szeretem a kis utcáit, te-
reit, épületeit. Mert itt érzem 
magam biztonságban. Mint a 
gyerek egy mesekönyv ismerős 
képei között. Két éve volt, ami-
kor a Gastroblues fesztivál va-
sárnapján a barátainkkal sétál-
tunk a szabadtéri koncertekre, 
s betértünk egy fröccsre a Dió-
fába, a Csidihez… A fröccs hi-
deg volt, a tulajdonos-kiszol-
gáló kedves. Aztán később, 
néhány baráti beszélgetés alkal-
mával olyan őszinte szeretet-
tel beszéltek ismerőseim a Dió-
fa tulajdonosáról, hogy ami-
kor néhány hete egy pékséget 
találtam az egykori borozó he-
lyén, megkérdeztem tőle: hová 
lett a Diófa borozó cégér? Már 
az első történet megejtő, mely 
szerint a cégért a tragikus sorsú 
Halász Róbert paksi alkotó ter-
vezte és készítette. Ma már ott-
hon, de büszkén őrzi a tulajdo-
nos. (Ül velem szemben egy fér-
�. Szelíd, mosolygós, kedves… 
egyértelmű, hogy a múlt szá-
zadból maradt itt.) A paksi Al-

végből való gyerek – ahogy ő 
mondja – egy szál gatyában éli 
meg a dunai nyarakat az egy-
kori Tolbuhin utca és a Villany 
utca közötti, valamiféle legen-
da folytán Misirézinek neve-
zett szakaszon. Az édesapa bog-
nár – szekérgyártó, kerékgyár-
tó –, az édesanya háztartásbeli, 
majd a hetvenes évek derekán 
kerülnek – mindketten – a „Kis-
halászba”, a �atal �ú itt sajátítja 
el szüleitől a vendéglátás forté-
lyait. Szóval adott egy nyüzsgő, 
örökmozgó apa, egy szorgalmas 
édesanya, akik mellett felcse-
peredik egy �úcska, aki testvér 
nélkül sem magányos, hiszen 
az Alvég telis-tele van barátok-
kal. (Hát, igen, az látszik, hogy 
sok történet hagyott jelet a gyer-
mekkorából, de inkább gondol 
rájuk, nehezen mesél.) A keres-
kedelmi szakmunkás bizonyít-
vány megszerzése után – mely-
hez a nyolcvanas évek elején az 
Otthon Áruházban szerez gya-
korlatot – a Népbolthoz kerül, 
később a paksi Halászati Szö-
vetkezet pontyait árulja a lakó-
telepi buszpályaudvaron, aztán 

pultos a Kishalász Bisztróban. 
1987-ben megnősül, felesé-
ge Ágnes is tősgyökeres paksi, 
három gyermeket nevelnek... 
Így ma már, 2019 nyarán csalá-
di emlék a Diófa… Az a Diófa, 
ami közel harminc évvel ezelőtt, 
a nyitáskor – 1990-ben – biszt-
róként üzemelt. Volt itt hurka, 
kolbász, babgulyás, pacal… né-
hány év után szelídült Diófa bo-
rozóvá. Az ételszolgáltatás meg-
szűnt, maradt az ital s a szelíd, 
kedves tulajdonos, aki úgy em-
lékszik élete legdolgosabb évei-
re, mint a legjobb dologra, ami 
megtörténhetett vele. (Szeretem 
a szakmájukat szenvedélyesen 
szerető embereket. Akik, ha elfá-
radnak, akkor is tudják, hogyan 
tegyék egymásutánba a lábukat, 
kezüket…) A Diófában lehetett 
találni iparost, bánatos költőket, 
alkalmi betérőket és egy két év-
tizeddel ezelőtt alakult futball-
csapatot is, akik helyet követel-
tek és kaptak a városi bajnokság-
ban, és akik mindig szántak időt 
a harmadik félidőre – a Diófá-
ban. Egy épület, egy vendéglátó-
hely arcát minden esetben a tu-

lajdonos, az üzemeltető határoz-
za meg. Az ő személyisége nem 
választható el sem a működés-
től, sem az arculattól. A �atal 
Csidi abban a korban tanulta a 
vendéglátás fortélyait, amikor a 
vendéglátóhelyen a vendég volt 
a legfontosabb, amikor nem mi-
nősítették azokat, akik mun-
ka után betértek egy sörre vagy 
fröccsre a legközelebbi kocsmá-
ba. Amikor az önkiszolgáló he-
lyeken is asztalra tették a ren-
delést, ha az idő engedte, s még 
mosolyogtak is mellé, mert az 
ember jó kedvében volt, ami-
kor feladata, dolga volt, szakmá-
ja szerint szolgált. Szóval volt itt 
a főutcán egy vendéglátós, aki 
összehozta a mesterembereket a 
szükségletekkel, aki hitelt mód-
jával adott, aki főzött a vendége-
inek, amikor úgy adódott egy-
egy alkalom és hangulat, és se-
gített, ahol tudott. Hát, igen. 
Békebeli hangulat volt a Diófá-
ban, ahol a vendég volt a fontos, 
ahol a közösség volt a legelőbbre 
való. Az utolsó évek ugyan nem 
hoztak újulást, de a kerthelyi-
ség, a „diófás érzés” a meccsek 
után, az állandóság, a szabadra 
szabott fegyelem biztonságot je-
lentett jó néhány vendég számá-
ra. …Egy nyári vasárnapon bú-
csúzott vendégeitől a vendég-
látós. (Álmai szerint nem adja 
fel a szakmát, de többet nem be-
széltünk e témában…) Hát, csak 
annyit szerettem volna mondani 
a fenti történettel, hogy volt egy 
„békebeli kocsma”, értsük a szót 
legjobb értelmezési tartomány-
ban, ahol a tulajdonos befogad-
ta és – ez nagyon fontos – elfo-
gadta a vendégeit. Aki a közel 
három évtizednyi működés alatt 
hétvégeken, ünnepnapokon is 
nyitva volt, nem feltétlenül a for-
galom miatt… Bár összesen két-
szer voltam ott, mégis keresem a 
reggeli ki�ivásárlásnál a Diófát. 
A cégért. Lassan eltűnik a régi 
Paks. Nem csupán nosztalgiá-
zom, amikor kijelentem, hogy 
ezt végtelenül sajnálom. Hiszen 
helyek, épületek és szellem nél-
kül lassan eltűnik az egykori vá-
roskép s belőle a békebeli jelle-
mek, közöttük Csidi… 

Tell Edit

Portré

Jó napot, mi újság?

Schmidt József

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A woodstocki fesztivál előtt 
tisztelegtek az idei programmal

Azt hiszem, nincs abban semmi meglepő, 
hogy a fanatikusok a paksi Gastroblues fesz-
tivál közeledtével lépten-nyomon arról érdek-
lődtek, hogy az idén ki lesz a nagy név. Mivel a 
főszervezők minden évben előrukkolnak leg-
alább egy nemzetközileg is magasan jegyzett 
előadóval, a mára már elkényeztetett nagyér-
demű sejthette, hogy idén sem lesz másként.
Ebben az évben a zenei világ nagy tisztelettel 
tekint vissza egy 50 évvel ezelőtt lezajlott nyári 
eseményre, a New York állam közelében meg-
rendezett Woodstocki Fesztiválra, mely akkor, 
és azóta is a világ egyik legjelentősebb zenei 
fesztiváljaként vonult be a történelembe. Egy 
bizonyos Max Yasgur 600 holdas farmjára ter-
veztek egy háromnapos, ingyenes zenei feszti-
vált és művészeti vásárt, ahova az akkori neves 
fellépők, mint Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joe 
Cocker, Santana, Joan Baez és mások mellett 
átlagos érdeklődésre számítottak. Mellélőttek, 
mert több mint 500 ezer rajongó gyűlt ösz-
sze, és a kisszámú rendezőség, a karhatalom, a 
közlekedési káosz, egy kiadós eső és fennaka-
dások dacára a fesztivál kisebb problémákkal 
lezajlott, és ma is a legnagyobbak közt emle-
getik.
Világszerte megemlékeznek róla, bár éppen 
Amerikában nem sikerült létrehozni feszti-
vál jellegű rendezvényt. A szervezők komoly 
munkájának eredményeként Pakson azonban 
példamutatóan sikerült tető alá hozni és lebo-

nyolítani a tisztelgést úgy, hogy az 50 évvel ez-
előtti amerikai fesztivál fellépői közül többen 
itt voltak.
Nos, az alapkérdésre már itt is a válasz: a 
woodstocki hősök és Eric Gales jelentette a 
húzóneveket, természetesen a magyar élgár-
da fellépőivel együtt.
Eric Gales becserkészése éppen két éve fo-
lyik. Csodagyerekként indult, bal kézre for-
dított, ám normál húrozású gitáron tanult 
a testvérétől játszani, elképesztő bravúrral 
és technikával bír. Nagyon komoly karriert 
futott be, a Woodstock 2. fesztiválon Carlos 
Santana zenekarával lépett fel, és idén má-
jusban elnyerte az év blues-rock művésze 
díjat a Blues Music Awards nemzetközi sza-
vazásán. Pakson óriási elánnal játszott, fel-
szabadultan, de nagy szakmai fegyelmezett-
séggel. Kommunikatív volt, a világsztár és a 
közönség hamar egymásra találtak. 
A nyitónapon a Deák Bill Blues Band hozta 
a szokásos magas színvonalat. A �atal kor-
osztályt az energikus Ivan and the Parazol 
képviselte, akik meglepetésre sem új stílu-
sú, de Doors-ra emlékeztető dalaikat, sem 
friss, amerikai stúdióban felvett lemezü-
ket nem mutatták be, ellenben feldolgoztak 
Hobo, Syrius és más kiváló korábbi kom-
pozíciókat, amihez meghívták Tátrai Ti-
bort, aki hosszabb ideje koncertezik ered-
ményesen a srácokkal. Az együttműködést 

nagyon díjazta mindkét fél, a közönség kü-
lönösképpen. 
Az evangélikus templomban tartott jó-
tékonysági koncerten, a borkóstolón, a 
kostolójegyekből és a korábbi lemezbemu-
tatón befolyt körülbelül egymillió forintot 
Paks testvérvárosa, a kárpát-ukrajnai Visk 
magyar óvodájának működésére ajánlot-
ták fel a szervezők. A koncerten fellépett egy 
woodstocki hős, Miller Anderson is nem-
zetközi csapatával. 
Pál Balázs Jenő felvidéki gitáros �a, Amadé 
örömmel újságolta, hogy pozsonyi zeneaka-
démiai tanulmányai után felvették a Hágai 
Művészeti Akadémiára. Ebből az alkalom-
ból apa és �a egy bravúros gitárblokkot mu-
tattak be. A �atal korosztály képviseletében a 
bölcskei �e Subrune tizenévesei nagyon ko-
molyan felkészülve játszottak, népdalfeldol-
gozásuk könnyeket csalt a szemekbe.
Igazi nemzetközi esemény zajlott a templom-
ban. Little G Weevil (nekünk Szűcs Gabi ma-
rad) elhozott Paksra egy jamaikai születésű, 
Cardi�-ban élő és dolgozó énekesnőt, akivel 
csodálatos perceket produkáltak. Az átlagon 
felüli magasságú fekete lány minden elisme-
rést besöpört. Hangja megtöltötte a templo-
mot, a mély tónusokat még vaskosabbá bőví-
tette, a magasakat beélesítette, hatalmas hajko-
ronáját megrázva mindenkit levett a lábáról. 
Visszafogottabb, de nagyon értékes produk-
ciót nyújtottak klasszikus gitárokon Éles Gá-
bor és lánya, Anna.                                                       Ü

Fotók: Molnár Gyula
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Ü Gábor zenekara, a róla elnevezett trió 
éppen tízéves. Ez alkalomból az esti fellépé-
sükön egy fúvós szekcióval egészültek ki. Az 
amúgy is izgalmas zene erőteljes, sodró len-
dületű szaxofon improvizációkkal egészült 
ki a korábban paksi Weisz Gábor jóvoltából. 
Egyébként az előző nap fellépett, dr. Gál Gá-
bor vezette Nu-Line Experiment is sikere-
sen alkalmazta a háttérvokált a kiválóan tel-
jesítő fúvósokkal.
Jutott a woodstocki hősökből az ESZI sport-
csarnokának nagyszínpadára is. Miller An-
derson a templomi koncertje után teljes ze-
nekarával olyan dalokat is játszott, melyek 
50 évvel ezelőtt születtek. Együttesében Lee 
Mayall, a blues atyjának, John Mayallnak az 
unokaöccse fújta a szaxofont, de kiválóan 
szólózott Klaus Marquardt elektromos he-
gedűn. Anderson negyedszer játszott ná-
lunk, mostani előadásukkal Woodstockot is 
idézték az időközben megtelt csarnokban.
Az utánuk következő Ten Years A�er váltot-
ta ki a legnagyobb érdeklődést a fesztiválon. 
Miattuk jöttek el még külföldről is, Ric Lee 
és Chick Churchill személyében olyan zené-
szeket is köszönthettünk, akik az 50 évvel 
ezelőtti amerikai fesztiválon is zajos sikert 
arattak. A zenekar motorja, a �atal Marc 
Bonfanti szólógitáros mindent megtett an-
nak érdekében, hogy a nagy elődök színvo-
nalát hozza, a csapat megérdemelten aratta 
az est legnagyobb sikerét.
Little G Weevil-nek, azaz Szűcs Gábornak 
nem kis feladat volt ezek után a közönség 
egyben tartása. A késői órán megoldották 
ezt a zenekarával, és ebben a náluk vendé-
geskedő Dionne Bennett énekesnő is jeles-
kedett, aki hozta a templomban mutatott 
színvonalat, csak éppen fellépőruhát vál-
tott. Látványos, tartalmában egységes pro-
dukciót láthattunk. Akinek volt még ener-
giája, a klubban folytathatta, ahol a feszti-
válhét minden napján volt élőzene, a hét 
elején a paksi zenészeké (Pirkadat, Pagony, 
PistiEst) volt a színpad, aztán jöttek a blues 
nagyjai, a Török Ádám – Fehér Ádám duó, 
a Jazztelen, Nemes Zoli, Kalusék és a nagy-
színpad fellépői is bevállaltak egy-két dalt 
az éjszakában.
Vasárnapra a Woodstockra emlékezés-
ről woodstocki piknikre váltott a szlogen. 
Öröm volt látni a főzőversenyen tüsténke-
dő résztvevőket, köztük Süli János minisz-
tert, Szabó Péter polgármestert, a zenésze-
ket, a határon túli barátokat, a helyi média 
képviselőit, az évek óta visszatérőket, vala-
mint a zene és a gasztronómia iránt érdek-
lődőket. Jöttek a sportolók, érkeztek csa-
ládok pici és nagyobbacska csemetékkel, 
nőtt a tarka forgatag, beindult a zene. Cso-
dás napsütésben indított a Beatback. A fő-

szervezők kikötötték, hogy a visszaemlé-
kezés jegyében minden zenekar hozzon 
olyan kompozíció-kat, amelyek elhangzot-
tak az 50 évvel ezelőtti rendezvényen, vagy 
dalokat az ott fellépő előadóktól. Minden 
együttes teljesítette a kérést. Nagyszerű-
en nyúlt vissza a múlt zenéihez az Ask the 
Dust és a Big Mou�on, a felvidéki Joint 
Venture Canned Heat dalokat szólaltatott 
meg. Pleszkán Écska újra meglepett min-
denkit, most szőkén, rengeteg színes sza-
laggal a hajában idézte az egykori hippik 
világát. Együttese a Soulbreakers kifogásta-
lanul nyomta a Janis Joplin és Joe Cocker 
dalokat. Pál Balázs Jenő mindenhol feltűnt. 
A virtuóz felvidéki gitáros a sportcsarnok-
ban és a templomban adott koncertjei után 

a pikniken is fellépett, hol együttesével, hol 
Varga János vendégeként pengette a wood-
stocki dalokat. Apropó! Janó a közelgő fel-
hők láttán a szép számú közönséget meg-
nyugtatta, hogy az esetleges eső is hozzá-
tartozik a woodstocki feelinghez. Aztán 
nyomtak egy őrületes Santana-programot.
Azért a biztonságiak főnöke izgatottan �-
gyelt a telefonján egy speciális applikációt 
az időjárásról. Mikor leszakadt az ég, min-
den biztonsági intézkedés rendben volt. 
Becsukódtak a napernyők, a színpad fedé-
se lejjebb került, a piknik zenei része foly-
tatódott, a közönség legnagyobb része nem 
mozdult a színpad mellől. Minden elisme-
rés az övék, no és a 25 éves Magyar Atom 
zenekaré. Tátrai Tibusz, Zsoldos Tamás, 
Tóth János Rudolf és Szakadáti Mátyás vé-
gig esőben játszották a Hendrix-kompozí-
ciókat. A 25 év minden fontos dala elhang-
zott, ahogy a fesztivált záró Tűzkerék sem 
hagyott ki egyet sem a kiválasztott egyko-
ri woodstocki gyűjteményből. A zene vé-
gül elűzte az esőt, a fesztivál fergeteges 
hangulatban zárult, aki még talpon ma-
radt, a klubban hajnalig maradt a jam ses-
sion programon.
Ami Amerikában nem sikerült, az Pakson 
megvalósult: méltóképpen ünnepelték a 
szervezők, az előadók, a közönség, a kivá-
lóan teljesítő technikai legénység a legendás 
50 éves fesztivált. Ez volt Pakson a huszon-
hetedik gastroblues fesztivál. A még nagyon 
�atal Gárdai Ádám főszervezővel biztosan 
haladunk afelé, hogy talán Pakson is lesz 
sokkal több, talán ötven is. Addig is koccint-
sunk erre a mostanira, persze Woodstock-
ra is, és legyünk büszkék az idei megemléke-
zésre.                                              Kozma Győző
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Az eltűnt városkép nyomában

Miklósa Erika adott koncertet Pakson

A dr. Tarján Balázs hagyatékából szár-
mazó diasorozat bemutatásának végéhez 
értünk az előző lapszámban, de azonos 
címmel folytatjuk a helytörténeti soro-
zatot. A következőkben magángyűjtemé-
nyéből válogat dr. Hanol János.

Dr. Gebhardt Ferencz paksi háza – ennyi áll 
az 1916-ban postázott képeslapon, amely any-
nyiban hibás, hogy az egykor a Bazársor mel-
lett állott épületet tükrözve ábrázolja. Az úgy-
nevezett Csibeköz és a Szent István tér sarkán 
a 18. század közepe óta lakott a német szár-
mazású közbirtokos Gebhardt család. A csa-
lád közismert tagja volt id. Gebhardt Xavér Fe-
renc (1790–1869) orvos, akadémikus, aki tu-
dományos tevékenységéért 1840-ben magyar 
nemességet, később királyi tanácsosi címet is 
kapott. Érdemei közt tartották számon a him-
lő elleni oltóanyag hazai gyártását megalapozó 
intézetet, és úttörő szerepét a magyar nyelvű 
orvosi szaknyelv megteremtésében. Ő volt az 
első, aki tanári székfoglaló beszédét magyarul 
tartotta 1824-ben. A Gebhardt családnak je-
lentős érdekeltsége volt a Hunyadi János kese-
rűvízforrások és a Mohai Ágnes forrás vizének 
tulajdonjogát illetően. A családi hagyomány 
szerint ez a jogrész arra vezethető vissza, hogy 
Gebhardt Ferenc orvosprofesszor nagy harco-
sa volt a természetes gyógy- és ásványvizekkel 
való gyógyítási módoknak.
Pakson a mezőgazdasági termelés javarészt a 
környékbeli pusztákon, közbirtokokon folyt. 
Közbirtokosok voltak Gebhardt Ferenc utó-
dai is, akik az öröklések folytán aztán egyre 
zsugorodóbb területtel számolhattak. A híres 
orvosprofesszor unokája volt i�. Gebhardt 

Xavér Ferenc (1872–1917), akinek paksi há-
zát ez a képeslap fordított irányból mutatja. 
Ő is orvos volt és egyetemi tanár, tüdőgyó-
gyászattal foglalkozott, a gümőkóros betegsé-
gek kór- és gyógytanát kutatta. Érdemei elis-
meréséül 1911-től nemességet kapott – pak-
si birtokai után – malomhegyi előnévvel. Az 
első világháborúban harctéri csapatorvos-
ként, kórházvezetőként dolgozott. A sors �n-
tora, hogy 1917-ben egy hirtelen súlyossá 
váló tüdőgyulladás következtében halt meg. 
Temesváron ravatalozták fel, de Pakson te-
mették el. A képeslapot 1916 nyarán felesége, 
Koller Klarissza küldte édesanyjának („Mél-
tóságos dr. Koller Kálmánné úrasszonynak”) 
Jászberénybe. A lapot a �atal feleség mindkét 
oldalán teleírta, részletesen beszámol a csám-

pai, a bochegyi és a malomhegyi uradalmak 
gazdálkodási helyzetéről: „…Sógor Csám-
pán van és csak szombaton jön meg, így ma-
gam intézek mindent. Kellemes időnk van, 
nem oly pokol, mint volt Pesten, inkább hű-
vös is, eső kellene, mert nagy a szárazság. A 
malomhegyi szőlő elég szép, Csámpa talán 
kevésbé. Remek szeder van, Pestre szeretnék 
vinni befőzni…” A család házát, bár műem-
léki védettséget érdemelt volna, a Szent Ist-
ván tér 1970-es évekbeli átalakítása, parkosí-
tása során a többi házzal együtt elbontották. 
A Gebhardt-házban a bontás idején a Vörös-
kereszt járási szervezete működött, a kapu-
aljban Magyar János egykori lacikonyhája, 
amely azután a Kereszt utcába költözött.                                                 

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Paks várossá avatásának negy-
venedik évfordulója alkalmából 
volt szabadtéri koncert a Szent 
István téren. Az esten először 
Tóthpál Szilvia és Kecskemé-
ti Róbert operaénekesek mű-
sorát láthatta a közönség, majd 
Miklósa Erika lépett fel. A Kos-
suth- és Liszt Ferenc-díjas ope-
raénekes a Másképp című le-
mezéről énekelte el kedvenceit 
Harazdy Miklós zongoramű-
vész és a Quartett Escualo köz-
reműködésével. A köszöntőig a 
városi múzeum munkatársai az 
1860-as évek hangulatát idéző 

ruhákban korzóztak, miközben 
a Kackiás verklis muzsikája szólt, 
és az Erzsébet Nagy Szálloda kí-
nált hűsítőket. A Bunkóczi And-
rás szervezésében megtartott 
rendezvényen Süli János mon-
dott köszöntőt. A miniszter azt 
mondta, hogy a hagyományte-
remtő szándékkal megrendezett 
nyári zenés est a tervek szerint 
bekerül az éves városi progra-
mok közé, hiszen az érdeklődés 
bizonyította, hogy van igény 
Pakson a klasszikus zenei ren-
dezvényekre is. Az estet tűzijá-
tékkal zárták.                          -dsz-

Fotó: Molnár Gyula
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A ragaszkodásról
Városi olvasmányok

A képen Tell András. Fotó: magánarchívum

Igyekszem megfelelő távolság-
ból szemlélni a múltat. Látom, 
érzem, hogy egy lépés távolság 
nem elég, mert az éppen kar-
nyújtásnyira van. S ha valami 
karnyújtásnyira van, annak utá-
nanyúlok, ha szükségem van 
rá… Kézen fogom hát András 
nagypapát – éppen elérem – és 
sétálni kezdünk lefelé az Akác 
utcán. Magázom. Ahogy ma-
gáztam akkor is, amikor még 
ő nyúlt az én kezem után. Bal-
lagunk szépen, csendesen a Pál 
utca felé, a tetőre szerelt napele-
mek néha elragadják a tekin-
tetét. Nem kérdez – szemlélő-
dik. A kopott, barna kordbár-
sony nadrágja van rajta, fehér 
ing, kalap. Haja, bajsza rövidre 
nyírva. Érzem, kicsit fél. Riad-
tan kapja fel a fejét egy-egy zaj-
ra, az utcai padokat keresi, nézi. 
Hazafelé talán szükség lesz rá. 
Vasárnap délután van. Tudja – 
mondom neki –, én nem tudok 
maga nélkül élni. Szinte minden 
nap eszembe jut. Minden nap 
üzen valamit. Ha az öreghegyi 
kukoricatáblát bámulom, akkor 
a lovacska jut eszembe, s a kocsi. 
A vagyon. Amikor a ház előtt, a 
padka mellől húzgálom ki a ga-
zokat, és söpröm a port, akkor 
meg a földes udvar – maguknál. 
Meg az, ahogy mondja: „ha dolog 
van, úgy kell azt végezni, hogy a 
vacsoránál kiessen a kanál a kéz-
ből” – a fáradtságtól. Dolog akad 
most is, csak elfáradni vagyunk 
lusták – mondom. Nézze – és 
mutatok körbe –, a szükséges és 
elégséges helyett mennyi pótcse-
lekvés rajzolja újra az embereket, 
a tárgyakat – a lényeget. Ugye 
maga még másra emlékszik? – 
kérdezem. Olvasni próbálok a 
szemeiből. Az Időt látom ben-
nük, amikor még mindenki a 
saját háza előtt söpört. Ami-
kor még az egyéni felelősség-
vállalás, a köztulajdon és közte-
rület iránti tisztelet hétköznapi 
fogalom volt, amikor a közös-

ségi élet színtereit és lehetősé-
geit nem valamely hivatal hatá-
rozta meg és támogatta, amikor 
a nyári konyhában ősz felé me-
leg dunsztba tették az üstben fő-
zött szilvalekvárt, amikor telen-
te szorgalmas fér�kezek ásták a 
Sárgödör tér pincelabirintusa-
it, és pihenésképpen diót törtek 
a hokedlin a karácsonyi bejgli-
hez. A fegyelmezett rácsodálko-
zástól és az erős napsütéstől hu-
nyorgó szempár mögött is lá-
tom, mennyi minden jut eszébe 
– egyszerre. Az utolsónak szü-
letett �ára gondol, aki a Vilmos 
nevet kapta. Kései gyerek, a há-
ború alatt született. Nem volt 
egyszerű a többiek (élők és ha-
lottak) mellett felnevelni. A leg-
idősebb lány sokat segített. Ne 
aggódjon – szólalok meg –, édes-
apám jól van, vigyázunk rá. Ő 
is sokat emlegeti a nagypapát. 
Meg álmodik is magáról, gyak-
ran. Mindig elmeséli. Sok dolog 
van, amit ő sem ért ebből a mai 
életből. Pedig maguk mindketten 

abból a világból valók, amikor 
Móricz Zsigmond Légy jó mind-
halálig, vagy Móra Ferenc Körte-
muzsika című műveinek szavait 
nem kellett az értelmező szótár-
ban keresniük, hogy megérthes-
sék a történeteket, az üzeneteket. 
Hogy értsék, amit Gyéres tanár 
úr diktál egy alkalommal bün-
tetésül Orczynak és Nyilas Mi-
sinek: „Az is tolvaj (…), aki az 
emberek bizalmát meglopja, és 
a törvény határait áthágni sen-
kinek sem szabad”. Sem az élet, 
sem a természet törvényeit. Ak-
kor úgy gondolták, ezzel a né-
hány sorral mindent megtanul-
tak az életről, s lám, most této-
ván bandukolunk a vasárnapi 
napsütésben. Nagypapa benéz 
a Birka csárda udvarába, a Vil-
lany utcába is bekukkant, ku-
tatja, keresi a csapadékvíz-el-
vezető árkokat, a büdös bol-
tot. Egyre bágyadtabb. Talán 
az erős délutáni napsütés – vi-
gasztalom magam, pedig tu-
dom, távolodik ettől az újraraj-

zolt világtól, kezd visszagyalo-
golni önmagába, önmagához. 
A kezemet egyre jobban szo-
rítja, én is az övét, így sétálunk 
tovább, végtelen csendben, le-
sunyt fejjel, mint akik eső-
ben bandukolnak. Ne haragud-
jon, hogy magammal hoztam 
– mondom neki halkan. Önző 
voltam. Szerettem volna beszél-
getni magával, tudja, a sok el-
maradt beszélgetés miatt… A 
Kereszt utcán megyünk felfe-
lé, aztán a Fehérvári úton to-
vább. Esteledik már, amikor el-
válunk egymástól. Még sokáig 
nézem, ahogy egyenes derékkal 
sétál elfelé. Úgy a Ru� Feri bá-
csiék háza előtt visszafordul, int 
egyet, aztán beleveszik a me-
leg vasárnapi estébe. Én leülök 
a padkára, magam alá húzom a 
lábamat, megvárom, amíg tel-
jesen besötétedik. Már rám ne-
hezedik az éjszaka, amikor el-
indulok. Megyek, megölelem a 
lányaimat…

Tell Edit

„Emerenc a saját életem egyik elemévé vált..., iszonyít a gondolat, hogy egyszer elveszíthetem, ha meg túl-
élem, eggyel több lesz az árnyak csapatában, akiknek mindenütt jelen levő, sehol sem rögzíthető mivolta fel-
dúl és kétségbe ejt.” Szabó Magda
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Paks az én városom

Az ölelés világnapja, amikor 
a táborozók megérkeznek – 
mondta Tell Edit, a 26. alka-
lommal megrendezett Határon 
túli magyar középiskolások ol-
vasótáborát szervező Csengey 
Dénes Kulturális Központ igaz-
gatója. Sokan régi ismerősként 
köszöntik ilyenkor egymást, de 
akadnak évről-évre új vendégek 
is az egykori Nagy-Magyaror-
szág elcsatolt területeiről. Ami 
összetartja őket: a közös nyelv 
és az irodalom szeretete. 

Bő egy hetet tölthetett együtt a ha-
táron túlról, Galántáról, Viskről és 
három romániai helyszínről, Te-
mesvárról, Kolozsvárról, valamint 
Hunyadvár megyéből érkezett 
negyven középiskolás a Cseresz-
nyéskert Erdei Iskolában rende-
zett olvasótáborban. Dolgos hét-
köznapok vannak mögöttük, hi-
szen miután az első napon Szabó 

Péter, Paks polgármestere meg-
nyitotta a tábort, sárkányhajózni 
indultak, ahogy Tell Edit megje-
gyezte: egy hajóban eveztek, ösz-
szehangolódtak. Paksi séta is sze-
repelt a programban, illetve elő-
adások: mások mellett Fűzfa 
Balázs irodalomtörténész, egye-
temi docens és Dallos Szilvia, a 

TelePaks Médiacentrum ügyve-
zető-főszerkesztője is találkozott 
a diákokkal. Kulturális progra-
mok is voltak a táborban, fellé-
pett a Paksi Amatőr Színjátszók 
csoportja, és koncertet adott a 
Pagony zenekar. Öt szekcióban 
tevékenykedtek a középiskolá-
sok: �lmet forgattak a TelePaks 

Médiacentrum operatőre, Gaz-
dag Martin irányításával, a ze-
nei szekciót, melyben saját da-
lokat írtak, Nemes András, a 
Szaggató zenekar tagja vezet-
te. Fittné Szilvássy Ildikó, a Pak-
si Vak Bottyán Gimnázium ta-
nára az irodalmi szekció vezető-
je volt, Jozifek Zsó�a, aki Pécsről 
érkezett, a dráma csoportot irá-
nyította. A temesvári pedagógus, 
Bartyik Zita által vezetett újság-
író szekció tagjai Visszhang cím-
mel saját lapot adtak ki, ebben a 
Paksi Hírnök tördelője, Szabados 
Ferenc volt segítségükre. A tábor-
záró hagyományos ünnepi mű-
sorban betekintést nyújtottak a 
�zikai színház rejtelmeibe, ze-
néltek és énekeltek, verset mond-
tak, rövid, maguk által írt színhá-
zi jeleneteket adtak elő. A műsor 
után bemutatták a �lmes  szekció 
játék�lmjét és az újságot is.             

-se-

Lacza Ferenc a paksi szülőott-
honban jött a világra 1972-ben, 
azóta is Pakson él. – Gyerek-
kori álmom volt a zenélés, la-
kodalmak idején nem lehetett 
leszedni a színpadról. A zenei 
pályámon Gutai István indított 
el, hozzá jártam citeraszakkör-
re. Édesapám szerzett egy tanu-
lóharmonikát, amit citerán le 
tudtam játszani, azt harmoni-
kán is. A gyermekkori emléke-
im nagyapám házához kötnek, a 
régi öregek sok nótát tudtak, tő-

Az atomerőmű építésekor, 1976-
ban jött Paksra Varga János, egy 
évvel később megnősült, majd 
jöttek a gyerekek. Mint mondja, 
rengeteg barátot, ismerőst kö-
szönhet a sportnak és a mun-
kahelyének. – A ’80-as évek ele-
jén kiderült, hogy elzsírosodtak 
a szennyvízderítők. Az utcabeli-
ekkel megbeszéltük, hogy meg-
oldjuk a szennyvízproblémát. 
Az önkormányzatnál azt mond-
ták, hogy mindent magunk-
nak kell csinálnunk. Összedob-

lük tanultam meg ezeket. Lac-
za nagyapámnak nagyon tiszta 
hangja volt. Kiss Lajos tanított 
harmonikázni, ezzel párhuza-
mosan egy zenészdinasztia tag-
jához, Sárközi Lászlóhoz jártam 
zongorázni. Kohlmann Karcsi 
barátommal lakodalmas házak-
hoz jártunk, kintről �gyeltük a 
zenészeket, így tanultunk. 1987 
környékén elhatároztuk, hogy 
mi is zenekart alapítunk. A je-
lenlegi formáció tizenkét éve 
működik – mesélte Lacza Fe-
renc, aki azt is elmondta, hogy 
a vadászat a másik szerelme, 
nyolcéves kora óta járja apjával 
a határt, tanul tőle, ápolják, gon-
dozzák a vadakat, a vaddisznó a 
kedvence. – Amilyen befogadó a 
város, én is olyan vagyok. Soha 
nem jutott eszembe, hogy elköl-
tözzek innen. Amikor a nem-
zetközi személyszállításban dol-
goztam, ha a Paks táblához ér-
tem, megnyomtam a dudát. Ez 
volt az én hazatérésem jele – 
zárta gondolatait Lacza Ferenc.

tuk hát a pénzt, mindent meg-
vásároltunk, amire szükség volt, 
és 1983. december 3-án neki-
álltunk a munkának, amit de-
cember 22-én fejeztünk be, má-
jusban pedig üzembe helyeztük 
a csatornát. A megyei vízmű-
nél gratuláltak nekünk, ilyet ad-
dig nem tapasztaltak. 1986-ban 
a betonutat is elkészítettük az 
utcánkban – mesélte Varga Já-
nos, aki azt is elmondta, hogy 
�atalabb korában sokat spor-
tolt, mialatt a Plakésznál dolgo-
zott, támogatták a PSE utánpót-
lás szakosztályát, bajnokságokat 
rendeztek. Néhány évig a PSE 
szakosztályvezetője volt. – Pak-
sot jó hangulatú, életritmusú te-
lepülésnek tartom, szeretünk itt 
élni. Már nyugdíjas vagyok, de 
van kedvem és erőm művelni a 
szakmámat. Az erőműépítés kap-
csán talán lesz kereslet olyan kva-
litású emberekre, amilyen én va-
gyok, de ha nem, az sem baj, ak-
kor élvezzük a nyugdíjas létet 
– zárta gondolatait.              Sólya E.

Fotók: TelePaks

Határokon átívelő kapcsolat a tábor
Fotó: Molnár Gyula
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Tárgy/
történet

Bencze Barnabás (Kunszentmiklós, 1941.  – 
Paks, 2015.) tanár, képzőművész, helytörté-
nész sokak által ismert, szeretett és tisztelt 
alakja volt Paksnak. Hagyatékából örökösei 
számos fotót, negatívot és jegyzetet ajándékoz-
tak a Paksi Városi Múzeum gyűjteményébe.
Nehéz lenne közülük kiemelni egyet-egyet, 
hogy részletesebben bemutassam, így most 
néhány jellemző fényképet válogattam össze.
Bencze Barnabás neve sokakban idéz kelle-
mes emlékeket. Azt hiszem, nem csak az én 
gondolataimban jelenik meg „Barna tanár 
úr” csendes, szerény emberként, akit nyu-
godt derű vett körül. Érdeklődése sokrétű 
volt, szerteágazó tudással rendelkezett, amit 
szívesen megosztott másokkal. Bármikor for-
dulhattam hozzá kérdéseimmel a város törté-
netével kapcsolatban, vagy egy-egy kiállítás-
hoz szükséges tárgy, hiányzó részlet kapcsán.
B. Vágó Eszter, a dunaújvárosi múzeum ré-
gésze már egy 1960-as évekbeli régészeti te-
repbejárás feljegyzésében említi őt (a szöve-
get betűhíven idézem, az írógép billentyűze-
téből adódó hibákkal együtt): 
„A kiállításon szerepel egy olyan kis bronz 
amelyiket Bence Barnabás tanár hozott ma-

gával – egy teljesen ép Genius szobor, ame-
lyik a talpazatán áll, szántásnál került elő 
Cseresznyés-pusztán. Magassága 15,5 cm.
Bence Barnabás �atal és roppant lelkes. 2 
évvel ezelőtt még Cseresznyés-pusztán taní-
tott, most már Pakson az I. számú iskola ta-
nára. Bevallom őszintén, hogy én lelkesítet-
tem fel, hogy szervezzen honismereti szak-
kört, s gyüjtsék be a határból és környékéről 
a különböző leleteket. Ő maga Pakson a Hu-
nyadi és a Völgy utca közötti pince soron ta-
lált egy Caracalla dénárt – s később már a 

szakkörrel – illetve a gyerekekkel ujabb te-
repbejárást végzett a Sáncdombon szép ered-
ménnyel.”
A gyűjtőmunkát és a gyerekekkel való kö-
zös munkát örömmel végezte, célja a közös 
tudás gyarapítása volt. A múzeum gyűj-
teményének leltározása, kezelése közben 
rendszeresen szerepel a neve az ajándéko-
zó vagy a gyűjtő rubrikájában. 
Szenvedélyes fotósként mindent dokumen-
tált, a hagyatékban található képek legna-
gyobb része az iskolai élet különböző terü-
leteit mutatja be: ünnepségeket, papírgyűj-
tést, kirándulásokat, versenyeket.
A Paksi Városi Múzeummal való, az alapí-
tástól kezdve folyamatos és rendszeres kap-
csolatát mutatja, hogy a Tiszteletbeli muze-
ológus cím megalapításakor ő volt az egyik, 
aki a címet elsőként megkapta. 
Lelkesedése töretlen maradt idősebb ko-
rára is, amikor megismerkedtem vele. Bár 
számos helytörténeti kiadvány szerzője, 
társszerzője, lektora, de ismereteinek ösz-
szefoglalására, rendszerezett formába sze-
désére, könyvben való kiadására eddig 
nem került sor.                 Kövi-Ónodi Gyöngyi

Fotók: Paksi Városi Múzeum
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Töretlenül népszerű a Duna-túra

Nosztalgiatalálkozó volt Csámpán

Amikor 2004-ben újraszentelték 
a felújított Borsódy-keresztet, 
a helybeliek mellett elszárma-
zott csámpaiak is elmentek az 

alkalomra, és az avatás után ar-
ról beszélgettek, hogy milyen 
jó volt újra találkozni. Még ab-
ban az évben ismét lehetőségük 

volt rá az első alkalommal meg-
szervezett Csámpai Nosztalgia-
találkozón. A programot azóta is 
minden esztendőben megismét-
lik. – Bár idén már a tizenhatodi-
kat szerveztük meg, változatlanul 
nagy izgalommal munkálkod-
tunk a megvalósításon – mond-
ta Feil József, a településrészi ön-
kormányzat tagja. A program-
kínálatban ez alkalommal volt 
lovaskocsikázás, lovaglás, ké-
szültek a szervezők gyermek-
programmal, volt légvár és töb-
ben főztek. Matus László és Feil 
József jóvoltából stabilrobbanó-
motor-bemutató is színesítet-
te a programot. Feil József el-
mondta, hogy régen a parasztok 
ilyen motorokkal működtették 
a morzsolót, a darálót, a szecs-

kázót, de hozott kézi hajtá-
sú eszközöket is, egy morzsolót 
1900-ból, valamint egy 1910-es 
gyártású dörzskerekes kukori-
cadarálót. Mindegyik elnyerte a 
közönség tetszését. A színpadi 
műsorban helyi csoportok szó-
rakoztatták a közönséget ének-
kel, tánccal, fellépett a Csám-
pai Country Road Club, mellet-
tük a Siller Nótakör és a Főnix 
Táncegyesület, a vendégfellépők 
ez alkalommal Baby Gabi éne-
kesnő, valamint Kothencz La-
jos könnyűzenei előadó voltak. 
A napot bállal zárták. A rendez-
vényt Paks Város Önkormány-
zata, a Külső Városrészek Tele-
pülésrészi Önkormányzata és 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
támogatta.                           -gyöngy-

– A vízitúrázás az életem fontos 
része, mindenkinek csak ajánla-
ni tudom – mondta Vasenszky 
Ferenc, aki nem először csatla-
kozott a nemzetközi Duna-tú-
rához. Hozzátette, hogy ez eset-
ben ugyan nem egy könnyed 
tavi evezésről van szó, de egy 
kis edzettség és az alapvető ví-
zitúrázási ismeretek birtoká-
ban már bátran ki lehet próbál-
ni. Paks hosszú évek óta a Tour 
International Danubien (TID), 
azaz a nemzetközi Duna-túra 
egyik állomáshelye. Ahogy min-
den évben, most is az Atomerő-
mű Sportegyesület csónakházá-
nak udvarán állíthatták fel sátra-
ikat a megfáradt vízi vándorok, 
akiket Barnabás István, Paks al-
polgármestere fogadott a város 
képviseletében. Újságírói kér-
désre elmondta, hogy a város 
számos módon kötődik a Du-
nához, az egyik a vízi sportok. 

A vízisport-telep kiváló tábor-
hely a Duna-túra résztvevőinek, 
akiket a város minden évben 
meg is vendégel. Fejérvári Gá-
bor, a TID magyarországi szer-
vezője úgy tájékoztatott, hogy 
idén a hazai szakaszon közel 
100 fős a csapat, a Duna men-
ti országok mellett Ausztráliá-
ból, az USA-ból, Svédországból, 
Hollandiából és Olaszországból 
is vannak résztvevők. Azt is el-
mondta, hogy a TID egy ke-
rettúra, azaz nem kötelező vé-
gigevezni, mindenki maga vá-
laszthatja meg, hol csatlakozik 
a csapathoz és meddig evez ve-
lük. A teljes túratávot általá-
ban 20-25 fő teszi meg, a több-
ség hosszabb-rövidebb szaka-
szokra ül hajóba. – Ezen a túrán 
napi 4-5 órát kell evezni, ezért 
nem árt némi rutin. Azt javas-
lom, hogy aki kedvet kap hozzá, 
először egy rövidebb szakaszra 

csatlakozzon, szerezzen tapasz-
talatokat, ismerjen meg ben-
nünket, aztán már jöhet hosz-
szabb távra – emelte ki Fejérvári 
Gábor, hozzátéve, hogy a Duna-
túra hatalmas élmény, de a fo-
lyót tisztelni kell még akkor is, 
ha csendes a víz. Arról is beszá-

molt, hogy a magyarországi sza-
kaszon idén eddig nagyon ked-
vező volt az időjárás és a vízál-
lás is. A Pakson töltött éjszaka 
után a túrázók bontották sátrai- 
kat, vízre tették hajóikat, és in-
dultak tovább.                                       

Kohl Gyöngyi

A túrát 1956-ban alapították szlovák és magyar kajakosok, akik a Pozsony és Budapest közötti távot teljesítették, majd tovább bővülve érte 
el az Ingolstadt – Silistra, aztán a mai Ingolstadt – Fekete-tenger távot. A résztvevők teljesen önellátóak, a szervezők a szakaszbeosztást biz-
tosítják, illetve igény szerint segítséget adnak a vízi járművek bérléséhez, szállításához. A magyarországi távon Pakson kívül további hét 
megálló van, különböző programokkal fűszerezve. Az elmúlt években a világ közel húsz országából több tízezer vízitúrázó töltött rövidebb-
hosszabb időt a TID keretében a Dunán. Az idei a 64. túra, amely változatlanul közel 2500 kilométer hosszú és 75 napon át tart. 

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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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

Hosszú még az út a tokiói olimpiáig

Az Atomerőmű SE két dzsúdósa, 
Pupp Réka (52 kg) és Cirjenics 
Miklós (100 kg) küzd a tokiói 
olimpiai szereplésért. A még tíz 
hónapig tartó kvali�kációs idő-
szakban kell a különböző verse-
nyeken annyi pontot összegyűj-
teniük, hogy bekerüljenek abba 
a szűk körbe, akik a japán fővá-
rosban tatamira léphetnek. Egyi-
kükről sem mondható el, hogy a 
sors kegyeltje: hosszan tartó sé-
rülések hátráltatták a felkészülé-
süket és versenyzésüket. A toki-
ói kvali�káció alapja a nemzet-
közi szövetség (IJF) 2020. május 
25-i világranglistája. Erről a két-
szer 7 súlycsoport nemzetenkén-
ti legjobb 18 dzsúdósa szerez 
kvótát, de Japánnak egy-egy au-
tomatikusan jár mind a 14 súly-
csoportban. A további 134 kvó-
tát kontinentális alapon osztják 
el, Európának még 13 fér�- és 12 
női kvóta jut. Rékának jelenleg 
már részvételre jogosító meny-
nyiségű pontja van. Miklós pont-
száma most a 39. helyre jó, ami 
még kevés. A két sportolót a sé-
rülésekről, a versenyekről és ar-
ról kérdeztük, milyen formában 
vannak.

– Sérülések hátráltatták a felké-
szülést, a versenyzést. Milyen álla-
potban vagytok most?
Pupp Réka: Év elején megsérült 
a combhajlító izmom, ami miatt 
mintegy két hónapot kellett ki-
hagynom. Ez idő alatt csak erő-
sítettem, de küzdelmet élesben 
gyakorolni nem tudtam. Először 
március végén Marrakesh-ben 
léptem szőnyegre, de nagyon ér-
ződött a kihagyás, rossz formá-
ban voltam. Azóta próbálok visz-
szazökkenni a kerékvágásba, de 
még mindig nem találtam meg 
az ütemet. Talán már az Eb-n és 
a Budapest Grand Prix-n kezdett 
újra alakulni a dzsúdóm, de még 
nem vagyok elégedett, nem jött 
még ki a befektetett munka. 
Cirjenics Miklós: A csuklóm 
nagyjából rendben van, tudok 
vele versenyezni, és úgy néz ki, 
bírja a terhelést. A jobb térdem 
belső szalagja részlegesen el-
szakadt az Eb (2019. június, a 
szerk.) előtt. Ez a sérülés oda�-
gyelést igényelt, de lassan telje-
sen meggyógyul a térdem. Mos-
tanában sokat edzek Budapes-
ten a válogatott keretedzéseken, 
ahol vannak partnerek.

– Milyen volt a mezőny a Buda-
pest Grand Prix-n, hogyan érté-
kelitek a szereplést?
P.R.: Kellemetlen sorsolást kap-
tam. Az első meccsem szoros 
volt, a spanyol lánnyal eddig 
kétszer találkoztam. Egy győze-
lem, egy vereség volt vele szem-
ben eddig a mérlegem, örülök, 
hogy most én nyertem. Sajnos 
úgy alakult, hogy a második for-
dulóban a későbbi győztes ja-
pán Maeda Chishima ellen kel-
lett mérkőznöm. Állásban erő-
sebbnek éreztem magam, de a 
földharcban beakadt neki a foj-
tás. Sajnálom, hogy nem tud-
tam továbbmenni hazai közön-
ség előtt. 
C.M.: A mezőny elejének egy 
része itt volt, de inkább a kö-
zépmezőny adta az indulók ja-
vát. A negyvenfős mezőnyben 
hetedik helyezést értem el. Ami 
pozitívum, hogy négy meccset 
szinte végigküzdöttem, és je-
len helyzetben erre van szük-
ségem. Újra fel kell vennem a 
ritmust, élveztem, hogy verse-
nyezhetek.
– Tíz hónap van még 2020. má-
jus 25-ig. Hány és milyen ver-
senyt terveztetek be erre az időre, 

mennyi pontot kell még gyűjte-
netek, hogy biztosan ott legyetek 
Tokióban?
P.R.: Nagyjából megvan, hogy 
hova érdemes menni, világbaj-
nokság, Eb, Grand Slam, Grand 
Prix, amik sok pontot adnak. 
Havonta átlagosan egy-kettő 
van, nagyjából tizenöt verseny 
lehet még jövő májusig, amin 
indulok. Nincs olyan elvárás, 
hogy az első tízbe kerüljek, de 
szeretnék még az idén egy-két 
érmet szerezni, hogy a kvali�-
kációs listán ne az utolsó előt-
ti helyet foglaljam el. Azt nem 
szeretném, hogy számolgatni, 
izgulni kelljen, feljebb akarok 
jutni a listán.
C.M.: Először a Grand Prix kö-
vetkezik Zágrábban, aztán rá egy 
hónapra a vb Japánban. A többi 
a hiányzó pontok függvényében 
lesz betervezve. Csak a követke-
ző versenyre koncentrálok, nem 
számolgatok. Biztosan szükség 
lesz érmekre a kijutáshoz. Az ér-
mekhez jó forma és a felkészü-
lés, továbbá az egészség elenged-
hetetlen. Az utóbbit úgy érzem, 
már abszolváltam, a többi is ala-
kul.                  

Kovács József

Fotók: judoinfo.hu
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Демонстрационный зал: г. Пакш, ул. 
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.), 
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romság tér), у памятника Троицы
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Аранка Вагнер (Wágner Aranka), 
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)

Sport

Készül a bajnoki 
rajtra a Paksi FC

Huszonöt éves 
barátságot ápolnak

Szinte napra pontosan egy 
hónapja, június 24-én kezd-
te a felkészülést a Paksi FC 
OTP Bank Ligában szereplő 
NB I.-es labdarúgócsapata a 
2019/2020-as szezonra. A ré-
gi-új vezetőedzővel, Tomiszlav 
Sziviccsel az edzőmérkőzése-
ken még veretlen a zöld-fe-
hér gárda, az eddigi mérleg 
öt győzelem és két döntetlen. 
A csapat július 10. és 20. kö-
zött Szlovéniában tréningezett, 
ahol több felkészülési találko-
zót vívott ukrán, szerb, algéri-
ai és magyar együttesekkel. A 
hazaérkezést követően a tré-
ner a paksifc.hu honlapon érté-
kelte a tíz nap történéseit: „Egy 
sikeres edzőtáboron vagyunk 
túl, hiszen amit terveztünk, azt 
mind elvégeztük, végigcsinál-
tuk, begyakoroltuk. A jó ala-
pozási munkánk gyümölcse-
ként eddig a komoly sérülé-
sek is elkerültek minket. Négy 
felkészülési mérkőzést játszot-
tunk Mariborban, és mind a 
négy pozitívan sikerült. Biz-
tos vagyok benne, hogy ezek a 
találkozók a következő hetek-
re erőt fognak adni számunk-
ra. Sokszor mondtam már, 
most is tartom, úgy gondolom, 
jó irányba haladunk. Az egy-
értelmű, hogy egy ilyen idő-
szakban sok minden előjön, de 
mindenki odatette magát, és 

száz százalékot nyújtott a tré-
ningeken, így valamennyi já-
tékosom kiváló hozzáállást ta-
núsított. Vannak páran, akik-
nek még szükséges egy kis idő, 
hogy a megfelelő szintre fel-
érjenek, de vannak, akik már 
most topformában várják a 
rajtot. Összességében csak is-
mételni tudom magam, min-
den pozitív. Nagyjából formá-
lódik, talán már ki is alakult 
a fejemben a kezdő tizenegy, 
de ne felejtsük el, van még két 
hét, ami alatt még bármi tör-
ténhet. Akár versenyhelyze-
tek is kialakulhatnak, meglát-
juk. A bajnokság nyitánya előtt 
a terhelés szempontjából min-
denféleképpen szükséges szá-
munkra, hogy újabb edző-
meccset vívjunk. Jó, hogy lesz 
még olyan 90 percünk, ahol 
�nomhangolhatunk a kezdés 
előtt.” 
A Paksi FC 14. élvonalbeli sze-
zonjának első bajnoki mérkő-
zését augusztus 3-án 19.30-
kor játssza a Kisvárda Master 
Good ellen idegenben, majd 
11-én 17 órakor a Budapest 
Honvéd egyletét fogadja hazai 
pályán. A zöld-fehérek a sze-
zonkezdet előtt ankétra invi-
tálják a szurkolókat, a szim-
patizánsokat a Fehérvári úti 
klubházba várják július 30-án. 

Faller Gábor 

Éppen negyedszázada a világ leg-
népszerűbb sportja, a labdarúgás 
hozta össze a paksi atomerőmű 
és a székelyudvarhelyi öreg�úk 
csapatait. Azóta minden évben 
találkoznak egymással, páros 
években Erdélyben, páratlanok-
ban Pakson. Idén azonban Kókai 
Péter, az ASE csapatvezetője vá-
ratlant húzott, és nem az Atom-
városban, hanem Budapesten 
nyitották a találkozót vacsorával 
és tánccal fűszerezett dunai séta-
hajózáson. A program madocsai 
sportnappal folytatódott, mezít-
lábas focival, lábtenisszel, motor-
csónakázással, úszással, hosszú 
beszélgetésekkel. Másnap Tamá-
siba kirándult a 40 fős erdélyi kü-
lönítmény, a gyógyfürdőben pi-
henték ki a sportnap fáradalma-
it. Este a paksi Prelátusban helyi 
borászok tartottak kóstolót, Buk-
ta Ferenc és segédei pedig ízletes 
vacsorával vendégelték társaikat. 
Itt tudtuk meg, hogy a látogatók 
közül többen kerékpárral teljesí-
tették a Székelyudvarhely–Buda-
pest–Paks közötti 700 kilométe-
res távot, ami nem mindennapi 
sportteljesítmény. – Ennek egy 
fogadás volt az alapja. A magyar 
labdarúgó-válogatott tavasszal 
Horvátország ellen játszott, és 
társaim közül páran azt mond-
ták, ha győz a magyar csapat, 
gyalog indulnak a 25 éves talál-
kozóra Budapestre. A félidőben 

még 0:1 volt az állás, ám a lefú-
jáskor 2:1 lett az eredmény. Ígére-
tüket betartották, annyi változta-
tással, hogy nem gyalog, hanem 
kerékpárral tették meg az utat, 
ez volt az engedmény. Jómagam 
autóval kísértem őket – mesél-
te Zátyi Levente. Péter János hoz-
zátette: Úgy gondolom, tettünk 
nem volt emberfeletti, mert nem 
egy nap alatt teljesítettük a tá-
vot, hanem négy szakaszra bont-
va, mindenkinek ajánlom, meg 
kell próbálni. – Nagyon szeret-
jük a magyar válogatottat, játsza-
nak bárkivel, mindig nekik szur-
kolunk. A mostani kerékpártúrát 
már tovább is gondoltuk, októ-
berben a Balatont is szeretnénk 
megkerülni. Akár többször is, at-
tól függ, útközben mennyi bor-
pince lesz – mondta  Kovács Pál. 
Az utolsó nap ismét a mozgásról 
szólt, ekkor rendezték ugyan-
is az elmaradhatatlan Paks–Szé-
kelyudvarhely futballmeccset, 
ami korábban vérre menő küz-
delmet hozott. Ma már vegyes 
csapatokkal játszanak, a barát-
ság jegyében, így az eredmény 
is másodlagos. A hagyományt 
folytatva 2020-ban  Székelyud-
varhelyen találkoznak a helyi és 
a paksi öreg�úk. – Hogy lesz-e 
folytatás? Amíg élünk! – foglalta 
össze a paksi találkozót a főszer-
vező, Kókai Péter.  

Faller Gábor
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Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

O
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺
..., Y,Y,Y Z

O

Milyen alakformáló gépek találhatók a 
Cél Fitness Mozgásstúdió Tolnai úti sza-
lonjában? A megfejtéseket augusztus 2-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: Kovács Lajos. 
Gratulálunk!

A nyertes két edzést kap aján-
dékba az általa választott gé-
pen, a Cél Fitness Mozgásstú-
dióban.


