
Ahogy Kern János felidézte emlékeit, 41 év konzervgyári múlt rajzolódott ki. 
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Közélet

Paksi delegáció járt Reichertshofenben

Kilencvenmillió forint az intézményekre
Tizenhárom intézményben zaj-
lik nagyobb karbantartási vagy 
felújítási munka idén nyáron, 
húsz intézményt érintően tisz-
tasági festésről is döntött a fenn-
tartó. A munkálatokat a város-
üzemeltető cég, a DC Dunakom 
Zrt. szakemberei alvállalkozók 
bevonásával végzik el.

A tetőszigetelés javításával be-
ázási problémákat szüntettek 
meg a Dunakömlődi Faluház-
ban, a Hétszínvirág tagóvodá-
ban pedig új PVC-burkolatot 
kapott az emeleti szociális he-
lyiség. Ezek a munkák már be-
fejeződtek, jó néhány folyamat-
ban van, illetve a tervek között 
is sorakozik két tucatnyi feladat, 
amelyek nagy részét a nyár végé-
ig teljesíti az önkormányzat in-
tézményeiben a DC Dunakom 
Zrt. A városüzemeltető cég ösz-
szesen 13 önkormányzati intéz-
ményben végez nagyobb felújí-
tási vagy karbantartási munkát 
idén, előbbire bruttó 32, utóbbi-
ra bruttó 40 millió forintot for-
dít a fenntartó. Az elvégzendő 

munkák listájáról helyszíni be-
járás után az intézményvezetők-
kel egyeztetve hoznak döntést. 
– Összegyűjtöttük az igénye-
ket, és felállítottunk egy priori-
tási sorrendet, mivel meghatá-
rozott költségkeret terhére ad-
hatunk megbízást, és az igények 
mindig nagyobbak, mint a ren-
delkezésre álló forrás – mond-
ta Kállai Tamás. A polgármes-
teri hivatal műszaki osztályának 
beruházási ügyintézője arról tá-
jékoztatott, hogy a Paksi Bene-
dek Elek Óvoda tagintézményei 
közül a Hétszínvirág tagóvodá-
ban az udvari nagykapu és a be-
járati kapu, valamint a gazda-
bolt felőli kerítés javítása és fes-
tése szerepel egyebek mellett a 
tervekben, a Kishegyi úti tag-
óvodában három ivókutat tele-
pítenek az udvarra, illetve há-
rom homokozó fölé árnyékoló 
kerül, a Mesevár tagóvodában 
pedig két fa játéktárolót tesznek 
használhatóbbá. A Paksi Nap-
sugár Óvoda tagintézményei 
közül a Dunakömlődi tagóvo-
dának fa árnyékolótetőt gyár-

tatnak, és javítják a térbetont, 
a Munkácsy utcai tagóvodában 
fűtésszabályzók kerülnek a ra-
diátorokra, a Vörösmarty ut-
cai tagóvodában többek között 
kicserélnek négy nyílászárót a 
tornateremben, az Eötvös utcai 
tagintézményben pedig eresz-
csatorna-csere szerepel a lis-
tán. A Cseresznyéskert Erdei 
Iskolában a madárles és a sza-
badtéri fedett foglalkoztató fes-
tése, a dunakömlődi könyvtár-
ban külső világítás kiépítése, a 

TelePaks Médiacentrum szék-
házában a mosdó felújítása van 
a feladatok között, a Paksi Bó-
bita Bölcsődében pedig a be-
ázások megszüntetése érdeké-
ben összefolyók cseréje szere-
pel a lajstromban. Tisztasági 
festés húsz önkormányzati in-
tézményben zajlik, jó néhány-
ban már befejeződtek a mun-
kák. A tisztasági festésre idén 
bruttó 17 millió forintot fordít 
az önkormányzat.

Dallos Szilvia

Barnabás István alpolgármes-
ter vezetésével nyolcfős delegá-
ció, valamint a Reichertshofener 
Musikanten zenekar meghívá-
sára a Roger Schilling Fúvósze-
nekar utazott Paks bajorországi 
testvérvárosába a közelmúltban. 
A paksiakat Michael Franken 
polgármester fogadta, aki a vá-
rosházán tartott prezentációjá-
ban beszélt Reichertshofen dina-
mikus fejlődéséről és az előttük 
álló feladatokról. A településen 
működik a Wacker Neuson cég-
csoport gyártó- és összeszerelő 
üzeme, amely piacvezető az épí-
tőipari gépek gyártásában, an-
nak szinte teljes spektrumát le-
fedő portfólióval rendelkezik. 
Az üzemben tett látogatás után 
egy bemutató keretében mű-
ködés közben is megnézhette a 
munkagépeket a paksi küldött-

ség. A gyárlátogatást követően a 
szűkebb delegáció a helyi vízmű-
ben megismerte a high-tech tech-
nológiával működő, a környező 
települések vízellátását is biztosí-
tó telephelyet. A paksi küldött-
ség látogatása során koszorúzott 

a testvérvárosi kapcsolatok ki-
alakításában kulcsszerepet be-
töltött, dunakömlődi származású 
Stenger Pál, valamint a testvér-
városi szerződést Reichertshofen 
részéről aláíró egykori polgár-
mester, Hans Hammerl sírjá-

nál. Idén volt ötvenedik éve, 
hogy Reichertshofenben meg-
rendezték a Paarfestet, a helyi-
ek kiemelkedő kulturális ese-
ményét, amelynek fontos része 
a helyi egyesületek, a városve-
zetés és a meghívott vendégek, 
testvérvárosi delegációk felvo-
nulása, így természetesen a pak-
siak is együtt vonultak a helyiek- 
kel. A térzenét ez alkalommal a 
paksi Roger Schilling Fúvószene-
kar szolgáltatta, akik a rendezvény 
második napján önálló fellépéssel 
is megörvendeztették a közönsé-
get. A felvonulás után az ünnep-
ség a köszöntővel és a hagyomá-
nyos sörcsapolással kezdődött, 
majd a 35. születésnapját ünneplő 
Reichertshofener Musikanten ját-
szott az est folyamán, kaptunk tá-
jékoztatást a paksi polgármesteri 
hivatalból.                                            -kgy-

Fotó: TelePaks

Fotó: magánarchívum
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Augusztus 24-től vehetik át az 
ajánlóíveket a jelöltek és a jelö-
lőszervezetek a helyi választási 
irodában. Ezen a napon indul 
a 2019. évi helyhatósági válasz-
tás kampányidőszaka.

Október 13-ra tűzte ki az önkor-
mányzati választásokat Áder Já-
nos államfő. Július 29-én megje-
lent a választási eljárás határnap-
jait megjelölő rendelet. Eszerint 
a választási kampányidőszak au-
gusztus 24-én kezdődik, ettől a 
naptól vehetik át a jelöltként in-
dulni szándékozók és a jelölőszer-
vezetek az ajánlóíveket a helyi vá-
lasztási irodában. A jelöltséghez 
szükséges ajánlások számát au-
gusztus 8-án állapítja meg a vá-
lasztási iroda vezetője. A jelöl-
teket legkésőbb szeptember 
9-én 16 óráig kell bejelenteni, a 
kompenzációs listán szereplő-
ket szeptember 10-én 16 óráig. 
Pakson 2019-ben is nyolc egyé-
ni körzetben választanak a sza-
vazók önkormányzati képvi-
selőket, és három listás helyről 
döntenek voksaikkal. A képvi-

selő-testület tagjainak mandátu-
ma öt évre szól. A választásról 
szóló értesítőt augusztus 23-ig 
kapják meg azok a választópol-
gárok, akik augusztus 7-én sze-
repeltek a szavazóköri névjegy-
zékben. Azoknak, akik beje-
lentett tartózkodási helyükön 
szeretnének szavazni, az átje-
lentkezéssel kapcsolatos kérel-
met a választási irodához kell 
benyújtaniuk. A mozgóurnát 

igénylők október 9-én 16 óráig 
juttathatják el kérelmüket írás-
ban a választási irodához. Ok-
tóber 13-án a nemzetiségi ön-
kormányzatok képviselőjelölt-
jeire is szavazhatnak az arra 
jogosultak, az eljárási szabá-
lyok megegyeznek a helyható-
sági választásokéval – tájékoz-
tatott dr. Blazsek Balázs, a he-
lyi választási iroda vezetője.

-dsz-

KözéletKözélet

Képzési lehetőségeket kínál a PTE 

Két hét múlva indul a válasz-
tásikampány-időszak

Két kitünte-
tésre várnak 
javaslatot
A Pro Urbe emlékérem, illetve a 
Díszpolgári cím adományozásá-
ra vár javaslatokat az önkormány-
zat. A Díszpolgári cím azoknak, 
a tevékenységüket nemzetközi 
vagy országos szinten kimagasló-
an művelő személyeknek ítélhe-
tő oda, akik származásukkal vagy 
munkásságukkal kötődnek Paks-
hoz, tevékenységük a város fejlő-
désére jelentős hatást gyakorolt. 
A kitüntetést az október 23-i vá-
rosi ünnepségen adják át. A Pro 
Urbe emlékérem azoknak ado-
mányozható, akik, illetve amely 
szervezetek tevékenysége a vá-
ros gazdasági, kulturális és tár-
sadalmi fejlődésében kiemel-
kedő jelentőségűnek bizonyult. 
Ezt a díjat is az október 23-i vá-
rosi ünnepségen adják át. Mind-
két elismerés esetében paksi la-
kosok és szervezetek tehetnek 
javaslatot a kitüntetettre, amit in-
doklással együtt a jegyzőhöz kell 
eljuttatni a paksi polgármeste-
ri hivatalba (Paks, Dózsa Gy. út 
55–61.) augusztus 23-ig.

-kgy-

Pakson is várja egyetemi képzéseivel, nyug-
díjasok számára szervezett nyitott egyetemi 
programjával, szakirányú továbbképzései-
vel és felnőttképzési programjaival a tanul-
ni vágyókat a Pécsi Tudományegyetem Kul-
túratudományi, Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Kara. Emellett nyelvi képzéseket 
is hirdettek.

A Pakson megvalósuló felsőoktatási progra-
mok fontos szerepet játszhatnak a helyi gazda-
ság fejlesztésében, a szakemberszükséglet biz-
tosításában és a �atalok helyben tartásában, 
ezért egyetemi fejlesztések helyi megvalósítá-
sára megállapodást kötött a paksi önkormány-
zat a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudo-
mányi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési 
Karával (PTE–KPVK) 2019 júniusában. Az 
együttműködésnek köszönhetően a kar to-
vábbképzési kínálata is elérhető Pakson, az 

egyetem várja az önkormányzati kommuni-
káció, közösségi művelődés, szociális gazda-
sági menedzser, térségi humánszolgáltatás, já-
tékpedagógia és szabadidőszervező, valamint 
a PR és szóvivő képzésre jelentkezőket augusz-
tus 21-ig – tájékoztatott az egyetem. 
Egy másik lehetőség a kedvezményes nyelvi 
képzések továbbtanulóknak. Egy felsőoktatá-
si felvételiről szóló, 2020. január 1-től hatály-
ba lépő kormányrendelet szerint csak az ve-
hető fel felsőoktatási alapképzésre, osztatlan 
képzésre, aki legalább B2 szintű, középfokú 
nyelvvizsgával rendelkezik. Annak érdekében, 
hogy a nyelvvizsga hiánya minél kevesebb �-
atal esetében legyen akadálya a továbbtanu-
lásnak, a PTE–KPVK nyelvtanfolyami akció-
val segíti azokat, akik a kar valamely képzésére 
szeretnének jelentkezni. Középfokú nyelvvizs-
gára felkészítő, kedvezményes nyelvtanfolya-
mokat hirdet angol és német nyelvből, és vál-

lalja, hogy azoknak, akik a nyelvvizsga meg-
szerzését követően a PTE–KPVK valamely 
képzésére felvételiznek első helyen, vissza�-
zeti a nyelvtanfolyam árát. Az első tanfolya-
mokra 2019. szeptember 6-ig lehet jelentkez-
ni. A nyelvtanfolyamok helyszínei: Szekszárd, 
Pécs, Paks, Baja és Kecskemét. – Reményeink 
szerint ezzel az akcióval hozzájárulhatunk ah-
hoz, hogy a karunkon 2020-tól továbbtanulni 
szándékozó �atalokat a középfokú nyelvvizs-
ga hiánya ne akadályozza meg terveik, álmaik 
megvalósításában – nyilatkozta prof. dr. Szé-
csi Gábor, a PTE–KPVK dékánja. A szakokkal 
kapcsolatban, valamint a nyelvtanfolyamok 
iránt érdeklődők a schmieder.reka@pte.hu 
e-mail címen, a 72/501-500/22531 telefon-
számon, valamint a kpvk.pte.hu oldalon sze-
rezhetnek további információkat, áll a Paksi 
Polgármesteri Hivatal sajtóhírében.             

Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdál-
kodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat 
(továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóvá-
hagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks 
Város Helyi Építési Szabályzatát a Kalocsa–Paks térségében építendő új Duna-híd építése és az ehhez 
kapcsolódó úthálózat fejlesztése miatt módosítja.

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzat lakossági fórumot tart 
2019.08.21-én szerdán 17 órakor a paksi polgármesteri hivatal nagy házasságkötő termében. A mó-
dosítás dokumentációja 2019.08.13-tól a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” 
rovatban, valamint személyesen a paksi polgármesteri hivatal 224-es irodájában tekinthető meg. 

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2019.08.29-ig benyújtott 
írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon 
az ott átvehető nyomtatványt kitöltve jelentkezhetnek be. 

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner termé-
szetes 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 pa-
píralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.) eljuttatva személyesen 
vagy postai úton lehet benyújtani vagy elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell 
megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2019.08.29-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további 
szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2019. augusztus 02.                                                                     
                                                                      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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A Duna-korzó és környéke lesz az 
augusztus 20-i programok helyszíne

KözéletKözélet

– Nagy öröm, hogy néhány év után sikerül 
visszahozni a Duna-parti sétányra az augusz-
tus 20-i programot, amelynek az Erzsébet 
Nagy Szálloda környéke is helyszíne lesz – 
mondta az ünnepi programot ismertető saj-
tótájékoztatón Szabó Péter. Paks polgármes-
tere kiemelte, hogy az idei ünnepi program 
illeszkedik a Paks várossá avatásának negyve-
nedik évfordulójára emlékező rendezvények 
sorába, színes programkínálattal. Szabó Péter 
kitért arra is, hogy az önkormányzat szeret-
né visszaadni a Duna-partot a paksiaknak, a 
tervezett rekonstrukció látványtervei már ké-
szen vannak.
Tell Edit, a Csengey Dénes Kulturális Központ 
igazgatója arról tájékoztatott, hogy a vízi szín-
pad mellett zajlanak majd műsorok a szállo-
dánál az Erzsébet-színpadon, illetve a Deák-
ház udvarán a Deák-színpadon. Az augusztus 
20-i városi ünnepség helyszíne idén az utób-

bi lesz, ünnepi beszédet Szabó Péter polgár-
mester mond, majd itt lesz a hagyományos ke-
nyérszentelés is. Az ünnepségen közreműkö-
dik Szabó Dávid zenész, a kenyérosztásban a 
Főnix Táncegyesület tagjai. Tell Edit felhívta a 
�gyelmet, hogy augusztus 20-án 9-től 18 órá-
ig le lesz zárva a főutca Kossuth Lajos utca és 
Deák-ház közötti szakasza, így már előző nap 
parkolási tilalom lesz érvényben, a helyi-és 
helyközi autóbuszjáratok útvonala és megál-
lói is megváltoznak, majd augusztus 20-án 18 
órakor lezárják a szálloda mögötti kis utcát és a 
6-os számú utat teljes útszélességben. Tell Edit 
arra is felhívta a �gyelmet, hogy a szigorított 
katasztrófavédelmi szabályok miatt legfeljebb 
2000 embert tudnak beengedni a Duna-par-
ti sétányra, ez a 19.30-kor kezdődő Quimby-
koncertet, valamint az azt követő lampionos 
felvonulást és tűzijátékot érinti. A sétányra 
való bejutást három ponton lehet igénybe ven-

ni, ott karszalaggal látják el a szervezők, illet-
ve a biztonsági szolgálat munkatársai az érke-
zőket. Amint a biztonsági tervben meghatáro-
zott létszámot beengedték a korzóra, további 
férőhelyek a 6-os úton és környezetében lesz-
nek, a Quimby koncertjét ott ledfalas kivetí-
tőn láthatja és hallhatja a közönség. A szerve-
zők nevében azt kérte, hogy legyen minden-
ki megértő és türelmes. A színpadi program 
11 órakor kezdődik. Az Erzsébet-színpadon 
műsort ad a Csillag Show Táncegyesület, a 
Pódium Táncstúdió, a Főnix Táncegyesület, a 
Shisha Cafe együttes, hallgathatnak LGT-slá-
gereket az LGT tagjaival, és fellép a Tűzvirág 
Táncegyüttes. A Deák-színpadon elsőként a 
Kiskalász zenekar, majd a Veracruz zenekar 
koncertezik. A hajószínpadon a Quimby kon-
certjét a lampionos felvonulás követi a Dunán, 
majd 21.30-kor kezdődik a tűzijáték.
Kísérőprogramokkal is készültek a szervezők, 
a kínálatban szerepel többek között kiállítás, 
kézműves utca, virtuális szórakoztató játék, ál-
latsimogató, népi játszótér, ugrálóvár, babasa-
rok, bábjáték-automata, sel�e-automata, sakk-
sátor, játszókamion, hétpróbás játék. A Poli-
gon irodaház mögötti parkolóban 11 órakor 
nyitják a gasztroteret, ahol kávé, kürtőska-
lács, rétes, hurka, kolbász, szendvics, üdítő, 
sült krumpli, fagylalt, sütemény, kenyérlán-
gos, jégkása, vattacukor, koktélok, rétes, sajt, 
pálinka, bor lesznek a kínálatban. A 2019-es 
ország tortáját is megkóstolhatják, ha kiláto-
gatnak az augusztus 20-i városi rendezvény-
re, amelynek részletes programja a paks.hu 
honlapon az eseménynaptárban elérhető, il-
letve a szervezők minden háztartásba eljut-
tatják a rendezvényhez tartozó kiadványt a 
részletes programmal.                   Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula
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Közel százhetvenen úszták át a Dunát
–  Ideális a folyó vízszintje, a víz hőmérsék-
lete és az időjárás is, hiszen kellemes a levegő 
hőmérséklete és lágy szél fújdogál, ami nem 
korbácsolja fel a vizet – mondta a július vé-
gén megtartott Duna-átúszáson Kiszl Károly, 
aki részt vett a szervezésben, és ezen a napon 
térítésmentesen bocsájtotta rendelkezésre a 
kompkikötőt, illetve a kompot is.  A felsorolás-
ban minden szempont szerepel, amelyek meg-
felelősége fontos ahhoz, hogy egy ilyen progra-
mot meg lehessen tartani. Kiszl Károlytól azt 
is megtudtuk, hogy körülbelül hétszáz métert 
tettek meg az úszók, mivel nem nyílegyene-
sen úsztak át egyik partról a másikra, hanem 
a túlparti kompkikötőhöz képest kissé lejjebb 
érkeztek meg a paksi oldalra, a Hirt köznél. 
A célnál Szabó Péter, Paks polgármestere fo-

gadta a résztvevőket. Elmondta, hogy a hagyo-
mányosan Szent István-naphoz kötődő paksi 
Duna-átúszásra éveken át nem kerülhetett sor, 
hol azért, mert magas volt a vízállás, hol pedig 
azért, mert kedvezőtlen volt az időjárás. Öt év 
„szünet” után, tavaly úgy döntöttek, hogy el-
választják az úszást az ünnepnapi program-
tól, így akkor rendezhetik meg, amikor min-
den körülmény megfelel az elvárásoknak. Az 
ötlet immáron második éve bevált. A próbára 
idén százhatvanhatan vállalkoztak, a legi�abb 
a paksi, négy és fél esztendős Fehér Anna Dal-
ma volt, aki szülei által kísérve kelt át a folyón. 
Paksiak mellett környékbeliek, sőt az ország tá-
volabbi pontjairól érkezők is átszelték a Dunát. 
Az elsőként partot ért Bihácsi Bence Százha-
lombattáról érkezett. Elmondta, hogy egy sé-

rülés miatt, több hónap kihagyás után, nem-
régiben tért vissza az edzéshez, vízilabdázik. 
– Fárasztó volt, és meglepő ilyen sodrásban 
úszni, de nagyon jó élmény – fogalmazott. A 
regisztráció után komppal vitték át az úszókat 
a túlpartra, onnan rajtoltak, majd miután min-
denki partot ért, ajándékpólót és emléklapot 
vehettek át. A regisztráció alatt a C four G ze-
nekar zenéjére hangolódhattak a nagy csobba-
násra a résztvevők. A Paks Város Önkormány-
zatának megbízásából megszervezett program 
gazdája a Csengey Dénes Kulturális Központ 
volt, az úszók biztonságát kísérő hajók, búvá-
rok, a Paksi Önkéntes Mentőszervezet tagjai, 
vízirendőrök, szakorvos, valamint a helyszí-
nen tartózkodó mentőszolgálat munkatársai 
felügyelték.                                                     Kohl Gy.

Fotók: Fitt Tamás, Molnár Gyula, Szaffenauer Ferenc
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Nem jelent biztonsági kockázatot 
a Duna vízhőmérséklete az atomerőműben

Paks II.-vel érhetők el a klímavédelmi célok
Atomerőmű

A klímavédelmi célkitűzéseket Magyaror-
szág is támogatja, de ezeket csak úgy tud-
ja elérni, ha megépíti az atomerőmű két új 
blokkját – mondta Süli János tárca nélkü-
li miniszter a 30. Bálványosi Nyári Szabad-
egyetem és Diáktáborban.
Az MTI beszámolója szerint a paksi atom-
erőmű két új blokkjának tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezéséért felelős 
miniszter egy, az energiabiztonságról szóló 
pódiumbeszélgetésen azt is kifejtette, hogy 
Magyarországon az egységnyi áram előállí-
tása ma is 40 százalékkal kevesebb szén-di-
oxid-kibocsátással jár, mint a klímavéde-
lem élharcosának számító Németországban, 
amely az EU legnagyobb szénfelhasználója.
Süli János arra is felhívta a �gyelmet, hogy 
az atomerőművek leállítását szorgalma-
zó Németország kettős – a hagyományos és 
megújuló forrásokra azonos arányban tá-
maszkodó – energiarendszert épített ki. Ná-
luk a lakosság kilowattóránként közel száz 
forintot �zet, miközben a magyar fogyasz-
tók harmincnyolc forintos egységárat.

– Európa erőműparkja öregedőben van, és 
nem biztos, hogy Magyarországnak 10-15 
év múlva is lehetősége lesz importból fe-
dezni energiaszükségletének 31 százalékát. 
Lépéseket kell tehát tenni az energiaellátás 
biztonsága érdekében – vázolta Süli János, 

aki szerint akkor lehet a lakosságnak és az 
iparnak olcsón villamos energiát biztosíta-
ni minden időszakban, ha hosszú távon tá-
maszkodunk az atomenergiára, ugyanakkor 
az időjárásfüggő megújuló energiaforrások 
mellett továbbra is szükség lesz – a kiszabá-
lyozásukban fontos szerepet játszó – föld-
gázalapú erőművekre is. A megújuló ener-
giaforrások ugyanis időjárásfüggők, és ami-
kor nem állnak rendelkezésre, egyéb módon 
kell kiszabályozni a rendszert.
Kóbor György, a Magyar Villamos Művek 
Zrt. elnök-vezérigazgatója ugyanitt azt ne-
hezményezte, hogy a szén-dioxid-mentes-
ségre vonatkozó célkitűzéseket a zöldek 
politikai célokra próbálják kisajátítani. El-
mondta, Brüsszelben most már olyan néze-
tekkel szembesült, hogy „aki nem zöld, az 
klímanáci”, holott a nukleáris energia szén-
dioxid-kibocsátási „lábnyoma” egy szin-
ten van a zöldáram-termeléssel. Szerinte a 
2030-ra, 2050-re kitűzött klímacélok elérése 
lehetetlen nukleáris energia nélkül.

-dsz-

Nem jelent biztonsági kockázatot a Duna víz-
hőmérséklete az atomerőműben – közölte az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. az MTI érdek-
lődése nyomán.
A napokban több portál is foglalkozott az-
zal, hogy túl magas az atomerőmű hűtővizét 
biztosító Duna vízhőmérséklete, ami a léte-
sítmény működését és az élővilágot is veszé-
lyezteti, hasonlóan, mint 2018-ban. Az atom-
erőmű közleményéből viszont kiderül, a fo-
lyó élővilága sincs veszélyben, sőt a termelést 
sem kell csökkenteni, ráadásul a folyó vízál-
lása, vele együtt vízhozama jóval magasabb a 
tavalyinál.
Az erőmű tájékoztatása szerint már a jogsza-
bályokban és a nemzetközi sztenderdekben 
meghatározott hőmérsékleti küszöb (25 Cel-
sius-fok) alatt, 23 Celsius-fokos vízhőmérsék-
letnél megkezdték a folyamatos méréseket a 
Duna érintett részén. A monitorozás a Duna 
500 méteres szakaszát érinti. A hőmérséklet 
mérése a hatóság által jóváhagyott, a Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 
által kidolgozott módszertan alapján zajlik, 
transzparens, bárki által megtekinthető mó-
don, az adatok teljes nyilvánossága mellett – 

írta az atomerőmű. A nemzetközi szabványo-
kon alapuló biztonsági előírások meghatároz-
zák, hogy amennyiben ezen a szakaszon belül 
a víz hőmérséklete eléri a 30 Celsius-fokot, mi-
lyen mértékben kell visszaterhelni az atomerő-
mű villamosenergia-termelését. Hozzátették: 
időszakosan természetes módon is kialakulhat 
30 Celsius-fok feletti vízhőmérséklet pangó vi-
zekben, alacsonyabb áramlású folyórészeken.
Az atomerőmű hűtése másodpercenként 100 
köbméter víz kivételét igényli a folyóból, ez a 
valaha mért legalacsonyabb vízállásnál, ami 
másodpercenként 900 köbméter vízhozam-
mal jár, csupán alig tíz százalék feletti mér-
téket jelentett, a mostani, közepes vízállásnál, 
amikor a vízhozam 2200 köbméter másod-
percenként, pedig kevesebb mint öt százalé-
kot. – A paksi atomerőmű hűtésének mind-
ezek alapján semmilyen negatív hatása nincs 
és nem is lehet a környezetre, illetve ezen be-
lül az élővilágra – húzták alá.
Az atomerőmű villamosenergia-termelésé-
nek, vagyis az úgynevezett gőzkörfolyamatnak 
a hatásfoka függ attól, hogy a folyamat végén 
milyen hőmérsékletű hűtővíz áll rendelkezés-
re a kondenzáció során. Ezért fordul elő, hogy 

télen valamivel 2000 megawatt feletti teljesít-
ménnyel képes termelni a létesítmény, míg 
nyáron hasonló mértékű csökkenésre is van 
példa, hiszen a hűtésre használt víz hőfoka vál-
tozik. A két eset ugyanakkor gyakorlatilag ki-
egyenlíti egymást, így ennek az éves villamos-
energia-termelésre gyakorolt hatása elhanya-
golható, ráadásul a teljes erőművi hatásfokot 
nézve a Pakson is alkalmazott frissvizes hűtés 
1,5-2 százalékkal jobb megoldást jelent a hűtő-
tornyos hűtésnél, részletezték.
Mint felidézték: a paksi atomerőmű műkö-
dését szigorú szabályok, előírások határozzák 
meg, amelyeknek a létesítmény minden eset-
ben megfelel. Az atomerőmű működésének 
legfontosabb alappillére, hogy környezetére a 
lehető legkisebb negatív hatást gyakorolja, ösz-
szes kibocsátása ennek megfelelően az egyéb-
ként is nagyon szigorú hatósági előírások tö-
redékét, 3 ezred részét teszi ki, a biztonságot 
pedig többszörösen biztosított rendszerek sza-
vatolják.
Az atomerőmű honlapján részletes összefog-
laló olvasható a Duna vízhőmérséklet-mérési 
tevékenységéről.

-ph-

Fotó: Paks II. Zrt.
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Tanulmányi ösztöndíjprogramot indít a 
Paks II. Zrt. azzal a céllal, hogy felkelt-
se a �atalok érdeklődését az energetika, 
az atomenergia iránt, egyúttal tehetsé-
ges, jól képzett szakemberekkel erősítse 
a Paks II. projekt megvalósításán dolgo-
zó szakembergárdát. A középiskolások-
nak és egyetemistáknak meghirdetett, 
„Atomenergia – A biztos jövő” elneve-
zésű programra szeptember 20-ig lehet 
jelentkezni.

 Az évszázad magyarországi beruházásá-
hoz jelentős számú, jól képzett szakem-
berre van szükség. A Paks II. Zrt. ennek 
érdekében hívta életre az „Atomenergia – 
A biztos jövő” tanulmányi ösztöndíjprog-
ramot. Ennek célja – mint Mittler István, 
a cég kommunikációs igazgatója kifejtet-
te –, hogy az energetika, atomenergia iránt 
érdeklődő �atalok tanulmányainak támo-
gatásával elősegítse az új blokkok létesíté-
séhez és üzemeltetéséhez szükséges mun-
kaerő biztosítását. – A tanulmányi ösz-
töndíjprogrammal szeretnék a �atalok 
�gyelmét ráirányítani a műszaki pályára, 
konkrétan az atomenergetika szakterületé-
re – hangsúlyozta a kommunikációs igaz-
gató.
Mittler István kiemelte: a program vonzó 
támogatási rendszerrel ösztönzi jelentke-
zésre a pályaválasztás előtt álló �atalokat. 
Három egymásra épülő szakasz keretében 
akár a középiskolai évektől a mestersza-
kos diploma megszerzéséig célzott szak-
mai orientációt és versenyképes juttatási 
csomagot nyújt, valamint álláslehetőséget 
kínál a felsőfokú tanulmányaikat befejező 
hallgatók számára.
A 2019/2020-as tanévben induló prog-
ramban középiskolások és egyetemisták 
is pályázhatnak ösztöndíjra. Bognár Pé-
ter, a Paks II. Zrt. humánerőforrás igazga-

tója arról tájékoztatott, hogy az előbbi ka-
tegóriában a paksi Energetikai Szakgim-
názium és Kollégium (ESZI) diákjainak 
jelentkezését várják. Az egyetemisták ese-
tében pedig a pályázati programban meg-
jelölt felsőoktatási intézmények, azaz a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomá-
nyi Egyetem, a Pécsi Tudományegyetem, 
a Debreceni Egyetem, a Pannon Egye-
tem, a Miskolci Egyetem, a Dunaújvárosi 
Egyetem, az Óbudai Egyetem meghatáro-
zott képzéseinek hallgatói pályázhatnak. 
A jelentkezési határidő 2019. szeptember 
20-a. 
A benyújtott pályamunkák előzetes elbí-
rálását követően a legjobbnak ítélt pályá-

zók felvételi elbeszélgetésen vesznek részt, 
az így elért eredmények alapján bírálóbi-
zottság dönt arról, hogy kik kapcsolód-
hatnak be a programba. A Paks II. Zrt. öt 
középiskolás, valamint összesen tíz alap-
képzésben vagy mesterképzésben részt 
vevő egyetemi hallgató számára biztosít 
ösztöndíjat a 2019/2020-as tanévtől – tet-
te hozzá Bognár Péter.
A nyertes pályázók, amennyiben az ESZI 
diákjai, félévente bruttó 75 ezer forint ösz-
töndíjban részesülnek, ha felsőoktatási in-
tézményben tanulnak, félévenként bruttó 
300 ezer forint ösztöndíjat kapnak.
A részletes pályázati feltételek  a paks2.hu 
oldalon olvashatóak, a jelentkezéshez szük-
séges dokumentumok ugyanitt letölthetők.
Mittler István hozzátette, a Paks II. Atom-
erőmű Zrt. feladata az új paksi telephelyű 
atomerőművi blokkok létesítésének elő-
készítése, a beruházás lebonyolítása mel-
lett az új blokkok üzemeltetése is. Mivel 
ezek tervezett üzemideje 60 év, így a tár-
saság hosszú távra biztosít munkalehető-
séget jelenlegi és leendő munkatársai szá-
mára.                                                             (X)

Atomerőmű

Ösztöndíjprogramot indít 
a Paks II. Zrt.

Fotó: Paks II. Zrt.
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A Resch-szanatóriumról
Városi olvasmányok

Aprócska könyvet lapozgatok. Kölcsönkap-
tam, aki adta, 2018 karácsonyán kapta dr. 
Resch Béla gyermekeitől, Ildikótól és Bé-
lától, akik emlékül és emlékeztetőül aján-
lották. Álljon itt néhány gondolat ebből a 
kedves emlékkönyvből, ami a paksi Resch-
szanatóriumnak és dr. Resch Bélának állít 
emléket. A fejezet címe, amiből idézek: Or-
vossá válás – az első tíz nehéz, ám gyönyörű, 
sikeres év története, A Paksi szülőotthon tíz 
éve – dr. Resch Béla előadása. 
„Már nagyon régi, évtizedekre visszanyúló 
probléma volt Pakson egy kórház vagy szülő-
intézet létesítése. Az 1920-as években, amikor 
én még orvosnövendék voltam, egy, a paksi 
Róm. Kath. Körben megtartott gyűlésen elha-
tározták, hogy Pakson közadakozásból járá-
si kórházat állítanak fel, és azt a terv lelkes tá-
mogatójáról, az akkori plébánosról, Virágh 
Ferenc jelenlegi pécsi megyéspüspök úrról 
fogják elnevezni. 1929-ben történt azután, 
hogy az Országos Stefánia Szövetség, az ak-
kori vezető körök kezdeményezésére 14 ágyas 

szülőotthont állított fel Pakson, amelynek ve-
zetője a községi orvos lett. Látva az intézetet, 
tulajdonképpen ekkor alakult ki bennem az az 
elhatározás, hogy a szülész-nőgyógyász szak-
orvosi képesítést megszerzem, s annak elnye-
rése után hazajövök, és az intézet vezetésére 
vállalkozom. 1931-ben megdöbbenve hallot-
tam, hogy a paksi szülőotthon megszűnik…
(Az intézet nem rentábilis, azt két évi fenn-
állása alatt mindössze egy szülőnő vette csak 
igénybe.) 1933 év elején telepedtem le Pak-
son, és kezdtem praktizálni. Újra felvettem 
az érintkezést a Stefánia Szövetséggel, szeret-
tem volna a szülőotthont segítségükkel visz-
szakapni. Mivel láttam, hogy ekként célomat 
elérni nem tudom, szántam el magamat arra, 
hogy a magam erejéből fogom a paksi szülő-
otthont felállítani, mert annak létjogosultsá-
gáról meg voltam győződve. Hozzáláttam ter-
vem keresztülviteléhez, s az otthon elhelye-
zésére egy ötszobás, földszintes polgári házat 
béreltem ki a Kossuth Lajos utcában. A kez-
det nem volt biztató, de én azért nem veszítet-

tem el kedvemet, tovább harcoltam, és végül 
is orvos kollégám, dr. Vitéz Téglássy Béla or-
szággyűlési képviselő úr szíves közbenjárásá-
ra a belügyminisztérium az intézet felállítását 
230.192/1933 szám alatt »Dr. Resch Béla szülő-
otthon Paks« elnevezéssel engedélyezte. A szü-
lőotthon ekkor egy vizsgálóból, egy műtőszo-
bából, egy kétágyas, felszerelt betegszobából és 
az orvosi lakásból állott. Az ágyak faágyak vol-
tak, és szalmazsákkal voltak ellátva. A műtő-
ben csak egy vizsgálóasztal volt, a műtéteket is 
ezen kellett elvégeznem. Tekintettel arra, hogy 
nemcsak nőgyógyászati betegek, hanem se-
bészeti beavatkozást igénylő betegségekkel is 
gyakran jelentkeztek betegek felvételre, elhatá-
roztam, hogy a szülőotthont sebészeti osztály-
lyal bővítem ki, mert dr. Kalmár László – aki 
ebben az időben vált ki a szekszárdi közkórház 
kötelékéből – mint sebész szakorvos örömmel 
vállalta a sebészeti betegek ellátását. Ehhez ké-
résünkre a belügyminisztérium is hozzájá-
rult, és 251.368/1935 szám alatt megenged-
te, hogy az intézet »Dr. Resch – Dr. Kalmár 
magángyógyintézet Paks« elnevezéssel mű-
ködhessen, s hogy az intézet fér� betegeket 
is felvehessen. Ez a körülmény – és mert sok 
vidéki beteg is kérte felvételét – az intézet 
bővítését most már okvetlenül szükséges-
sé tette. Mivel a telek és az építkezési költség 
is jórészben biztosítva volt, 1936 április ha-
vában megkezdtem az építkezést (a Kossuth 
Lajos utca 7. szám alatt). Ebben az új épület-
ben elegendő hely állt rendelkezésre, az ágyak 
számát tízre, majd tizenötre, utóbb már húsz-
ra emeltük fel, a férőhelyek azonban pótágyak 
beállításával huszonötre szaporíthatók vol-
tak. Itt kívánom felemlíteni azt, az intézet za-
vartalan működése szempontjából kétségtele-
nül szerencsés körülményt, hogy 1939. évben 
dr. Pongrácz Sándor úr lett a községi orvos, aki 
készséggel kapcsolódott be az intézet működé-
sébe, és nemcsak mindkettőnk helyettesítését 
vállalta, de saját betegeit is az intézetben ope-
rálta. Túlnyomó részben a járás közönsége vet-
te igénybe az intézetet, mert a 2500 beteg kö-
zül 2089 volt járási beteg, köztük 984 paksi és 
271 dunaföldvári lakos.” 
A gyógyintézetet 1951-ben államosították, já-
rási szülőotthon lett belőle, melyet 1962-ig 
vezetett dr. Resch Béla. Orvosi munkáját ezt 
követően még két évtizedig folytatta – erős 
emberi tartással, a szakmája iránti teljes elkö-
teleződéssel. Sok hálás paksi emlegeti ma is a 
nevét.                                                                 Tell Edit

„A múlt is létezik – valahol, egy más szférában – megcsonkíthatatlanul. Visszük a jövőbe ma-
gunkkal – de nem azért, hogy ismételjük, hanem hogy ne felejtsük, miért történhetett, ami ve-
lünk megtörtént.”  Jókai Anna

Mozaik

Fotó: magánarchívum
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Jó napot, mi újság?

Kern János
Egy régi, még könnyű vászonbo-
rítású személyi igazolványt né-
zegetek. A Járási Rendőrkapi-
tányságon, Pakson állították ki, 
a dátum 1979. június 23. A tu-
lajdonosa – Kern János –  akkor 
a negyvenharmadik születés-
napjára készült, és az 1967. júli-
us 27-én bejelentett lakcíme sze-
rint a Tolnai út 4. szám alatt la-
kik. A fényképet nézegetem, és a 
személyigazolvány velem szem-
ben ülő gazdáját, szép karak-
tert adtak neki az évek – �atal-
kori vonásai egyértelműen fel-
ismerhetők még ma is az arcán. 
Kern János, azaz Csoki bácsi vi-
dám, ahogy mindig, amikor ta-
lálkozunk. Nézem hosszasan, és 
először is arra vagyok kíváncsi, 
honnan is ez a ragadványnév. 
(A bőre átlagos, a haja fehér, jól 
szituált fér� – valahogy nem illik 
hozzá a beceneve.) Furcsa törté-
net bontakozik ki előttem, mert 

ezt a nevet valójában nem ő kap-
ta. A bátyjától – akinek bőre sö-
tétbarnára tudott sülni a napon, 
ezért aztán Csokinak kezdték 
becézni a munkatársai – örököl-
te az édesapja, kettőjüktől pedig 
ő. Így lett az édesapa Csoki bá-
csi, a bátyja Csoki, ő pedig a kis 
Csoki – persze csak addig, amíg 
az életkora megengedte. A Vil-
lany utcai házban két testvérével 
nevelkedő kisgyermek kalandos 
utazásokon vehetett részt a hajós 
édesapával, az utakra az egész 
család elkísérte a családfőt. (Egy 
hajóút alkalmával a kisgyermek-
ként is fúró-faragó Jánoska egy 
alkalommal erőst elvágta a kezét, 
és félve a szülői szigortól, elbújt az 
ágy alá. Az édesanya néhány óra 
múlva, miután halálra válva ke-
reste, megtalálta. Édesapja ekkor 
előkapta a piszkavasat, édesany-
ja a jó pofonokat adó két kezét…, 
azt hitték ugyanis, hogy a Duná-

ba fúlt.) Az általános és közép-
iskolát Pakson végző, a faragást 
soha el nem hagyó �atalember, 
miután nem adódott lehetősége 
Szánta bácsi mellé szegődni mo-
torszerelőnek, könyvelést és sta-
tisztikát tanult, és 1955-ben Ma-
docsán helyezkedett el, ahon-
nan egy év múlva került át a 
konzervgyárba, ahol többek kö-
zött volt szállító- és raktári mun-
kás, normás. 1961-ben megnő-
sült, két lánya született. (A család 
mindvégig a Tolnai úton lakott, 
ahogy az a személyi igazolvány-
ban szerepel.) Szorgalmasan dol-
gozott a gyárban, 1980-ig a szak-
szervezeti bizottság titkára volt, 
ezt követően energiagazdálko-
dási előadó, majd az utolsó pilla-
natig őrizte a konzervgyár rend-
jét. Hogy mire emlékszik a leg-
szívesebben ma, nyolcvanon túl? 
Az ötvenes évek közepéről az 
első szerelemre. A beköltözés-

re a szolgálati, konzervgyári la-
kásba, ahol ma is él. Az összetar-
tó közösségre, a bátyja által sok 
éven át üzemelő cipészműhelyre 
a gyárban, a halászcsárda mel-
letti halsütőre, amit a nővére és 
férje működtetett. S a Pető� ut-
cai kultúrotthonra, �atalkora 
egyik legkedvesebb helyszínére, 
Hellinger Sanyi bácsira, és arra a 
Duna utcai halászcsárdára, ahol 
a Sárközi-féle zenekar húzta a 
talpalávalót. (Csoki bácsi elbeszé-
lésében kissé összemosódtak az 
évek, de az egykori arcokra és ne-
vekre élesen emlékezett. És mesélt 
néhány történetet, ami az asztal-
�ókban marad – az egykori meg-
engedő rendszer kordokumentu-
maként…) Már-már búcsúztunk 
egymástól, amikor eszébe jutott 
az életének egy fontos időszaka. 
1965 és 1980 között női kosár-
labdacsapatot működtetett, ők 
voltak a Kinizsi kosárcsapata. Az 
edzéseket eleinte a gimnázium 
tornatermében, majd később a 
konzervgyár lebontott kéményé-
nek tégláiból épült PSE torna-
csarnokban tartották… Ritkán 
találkozom olyan beszélgetőtárs-
sal, aki végigmosolyogja az emlé-
kezését – Csoki bácsi ilyen. Jókat 
nevettünk, a beszélgetés alatt pe-
dig emlegettük a katonakorában 
a leendő feleségének írt leveleit, 
Kunner Józsi bácsit, a konzerv-
gyári néptáncosokat, Kródi Jó-
zsi bácsit, Valentini István bácsit, 
az egykori kiutalásokat Dom-
boriba, a vállalati üdülőbe – 41 
év konzervgyári múlt rajzoló-
dott ki előttem. Az 1980-ban az 
Ambrózi gyümölcsös végén vá-
sárolt földjét tavaly adta el. Sző-
lő volt ott, és gyümölcsfák, a 
múlt évig maga gondozta, dol-
gozta fel a termést – a barackból 
évekig Örvös Feri bácsi kapta 
az első szemeket. Ennél a törté-
netnél aztán mégis meghatódik. 
Meg is jegyzi, beszél Mária né-
nivel – Feri bácsi hogylétéről… 
Elköszönünk egymástól. Cso-
ki bácsi zsebébe teszi a személyi 
igazolványát, autóba ül, én meg 
arra gondolok, milyen ritkán ta-
lálkozom hozzá hasonló, elége-
dett, a múltjával, érzelmeivel jól 
gazdálkodó emberrel…                                                            

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paks az én városom

Molnár Imréné, Ancika Duna-
szentgyörgyre ment férjhez, ott 
építettek házat, és mindig Paks-
ra jöttek vásárolni. – Szeret-
tem ide jönni, mindenki ked-
ves volt. Az ERBÉ-nél dolgoz-
tam, darukezelő voltam. Nagy 
élmény volt, változatos, min-
den darus mindennap mást csi-
nált. A szocialista brigádunk 
vezetője voltam, amikor épült 
a sportcsarnok, én is jöttem a 
darus mellé kötözőnek, ami-
kor az ESZI és a barakkisko-
la épült, gyerekestől mentünk 
társadalmi munkában takarí-
tani. Mindig összefogott a bri-
gád, olyanok voltunk, mint egy 
nagy család – idézte fel emléke-

it Molnár Imréné. – Később is-
merősöknek beszéltem arról, 
hogy jótékonykodni szeretnék, 
először ők ajánlottak fel ruhá-
kat. Nem volt autóm, így bicik-
lire kötözve szállítottam az ado-
mányokat, alig látszott ki a ke-
rékpár a zsákok alól. Később a 
Szent István térre háromszor 
egy évben kivonultam, teher-
autóra pakoltuk az adományo-
kat. Karácsonykor a teherautó 
hátuljába állítottuk a feldíszí-
tett fenyőfát, mindenki láthatta, 
hogy ez a szegények karácsony-
fája. A tűzoltók segítettek, eső-
ben, sárban tettük, amit kellett, 
de soha senki nem panaszko-
dott. Nagy az igény erre a tevé-
kenységre, amit a segítőimmel 
végzünk. Pakson túl is tudják 
a rászorulók, hogy jöhetnek 
hozzánk. Amikor idős embe-
rek beutaznak pár kiló lisztért, 
étolajért, teáért, azt gondolom, 
nagy szükség van arra, hogy 
fent tudjuk magunkat tartani, 
és működni tudjunk – mondta 
Molnár Imréné.

Fotók: TelePaks

– A régi paksi gyerekeknek a Du-
na-parton zajlott nyáron az élet. 
Korán kellett jönni, hogy legyen 
helyünk, hoztuk a mosószéket, 
aztán vigyáztunk a kiteregetett 
ruhákra, egész nap elvoltunk a 
víznél – mesélte Pupp Józsefné. 
Arról is beszélt, hogy amikor el-
kezdték építeni a 6-os utat, meg-
változott a Duna-part, ugyanak-
kor talán ekkor kezdődött, úgy-
mond, fejlődni, éledni ez a város. 
– Az atomerőmű építésekor ér-
kező idegeneket megszoktuk, ők 
is minket. Akkor még elviselhe-
tőbb volt a közlekedés, de most 
már sokkal nagyobb a forgalom, 
minden megváltozott. Én, aki 
mindig a természethez ragasz-

kodom, inkább visszahúzódok, 
elmegyek kerékpárral Imsósba. 
Tudom, hogy kell a városi közle-
kedés, de régen nem volt ennyire 
felgyorsult a világ – fogalmazott. 
Pupp Józsefné húsz évig vezette 
a Paksi Kertbarátok Egyesületét. 
– Amikor megalakultunk, nem 
gondoltuk, hogy ennyi minden 
történik velünk. Kitágult a vi-
lág, sokfelé jártunk, de mindig 
jó volt hazajönni. Hoztunk ötle-
teket, új növényfajtákat Paksra, 
és megismerkedtünk más kert-
barátokkal. Megszerveztük a ka-
rácsonyi kiállítást, majd a Tökjó 
napot, amiket jó szívvel adtunk 
a városnak. Néha elszomoro-
dom, amikor látom, hogy a te-
metők régen nem ilyenek vol-
tak, mint most, illetve az óváros 
olyan, mintha kihalt lenne. Tu-
dom, hogy mindenki elfoglalt, 
kevesen járnak gyalog, de talán 
lehetne tenni valamit. Több par-
kot, az épülő kerékpárút mel-
lé rózsakertet álmodnék – zárta 
gondolatait Pupp Józsefné.    

-se-

Hétköznapi hit: Korwin család
Korwin Alfréd és Korwin 
Jennifer 2018 őszén összecso-
magoltak, és négy gyerme-
kükkel eljöttek Németország-
ból Paksra. A család majd egy 
évet töltött a városban. A szü-
lők önkéntes munkát vállal-
tak a pünkösdi gyülekezetnél 
az adománysziget működteté-
sében és a gyülekezeti épület 
felújításában, gyermekeik pe-
dig megtanulhattak magyarul.

– Mi motivált titeket az utazásra?
Korwin Alfréd: Egyrészt szeret-
tem volna segíteni a paksi pün-
kösdi gyülekezetet, másrészt a 
gyerekek szerettek volna meg-
tanulni magyarul. Ezért úgy lát-
tuk jónak, hogy egy évre ideköl-
tözünk. 
Korwin Jennifer: Nem volt egy-
szerű a költözés, mert nem tud-
tunk mindent elhozni. A gye-

lata erősödött. Emellett nagyon 
sok barátunk lett, és erősödtek a 
rokoni kapcsolataink.
K.A.: Sikerült több időt töltenem 
a családdal, mint korábban. Se 
időm, se lehetőségem nem volt 
eddig önkéntes munkát végezni. 
Most vállaltam, nagyon jó érzés. 
Ettől úgy érzem, hogy tettem va-
lamit,  és hogy ez az Úrnak is tet-
szik, az elmúlt egy év felélénkítet-
te a hitéletemet.  
K.J: Mindig azt éreztem, hogy 
amit adok, azt vissza is kapom, 
ez pedig jó érzéssel töltött el. Szí-
vünk szerint maradnánk még, de 
sajnos nem tudunk. 
– Mi vár rátok otthon?
K.A.: A gyerekek folytatják az is-
kolát, nekem munkát kell keres-
nem, Jenni pedig a család mellett 
magánvállalkozásba kezd, szeret-
ne varrással foglalkozni.

Weller P. Hanna

rekek például egy-egy dobozt 
pakolhattak tele a kedvenc játé-
kaikkal. 
– Mit kellett feláldoznotok azért, 
hogy Paksra gyertek? 
K.A.: A munkahelyemet áldoz-
tam fel. 
K.J.: Németországban családi ház-
ban laktunk, Pakson egy panel- 

lakásban, ami a gyerekeknek nagy 
változás volt, de nem voltak elke-
seredve. Sokat kirándultunk a 
környéken.
– Mit nyertetek a szolgálat által?
K.J.: A gyerekek az iskola és az 
óvoda segítségével nagyon hamar 
elsajátították a nyelvet, valamint  
kettőnk és az egész család kapcso-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Gastroblues – mindenki meg-
találhatta a maga programját
Angliából, Franciaországból, Skóciából, Né-
metországból, Olaszországból, Hollandiá-
ból, az Amerikai Egyesült Államokból, Szer-
biából, és még hosszasan sorolhatnánk, hogy 
hány országból érkeztek vendégek a 27. Nem-
zetközi Gastroblues Fesztiválra. A rendez-
vény idején megteltek városunkban és a kör-
nyéken a szálláshelyek. Összesen több mint 
ezer vendégéjszakát töltöttek el csak Pakson a 
fővárosból, vidékről, külföldről érkező feszti-
válozók, de testvérvárosainkból, Viskről, Ga-
lántáról és Kézdivásárhelyről is népes kül-
döttség vett részt az eseményen. A szállo-
dák és apartmanok mellett idén is népszerű 
volt a Gastroblues kemping, nemcsak a láto-
gatók, hanem több paksi is sátorba költözött 
egy hétre, hogy átélje a woodstocki fesztivál-
élményt. Sok érdeklődőt vonzottak a koncer-
tek, csakúgy mint a vasárnapi kísérőrendez-
vények: a teljesítménytúra, a jótékonysági fő-
zőverseny, és a közkívánatra két kategóriában 
meghirdetett hetesrúgó-bajnokság.
A Paksi Gastroblues Túrát három távon hir-
dették meg a szervezők: 12, 27 és 45 kilomé-
teren. A legrövidebb távon megismerhet-
ték Paks óvárosának látványosságait, és a ró-
mai kori romkertet. A két hosszabb táv Paks 
és környékének nevezetességein haladt vé-
gig: a túrázók jártak az Ürgemezőn, a Vörös-
malmi-tónál, Lussoniumban, a Prelátusnál, a 
Duna-parton, az Erzsébet Nagy Szállodánál, 
a leghosszabb táv pedig Németkért is érintet-
te. Mivel a rajt és a cél is az ESZI csarnok előtt 
volt, a résztvevők az induláskor és a megér-
kezéskor is részesei lehettek az ESZI park-
ban zajló programoknak. Akik megéheztek 
a hosszú út során, az ESZI parkban csilla-
píthatták éhségüket, hiszen az ott megtartott 
kulináris vetélkedő résztvevői már korán reg-
gel előkészítették az alapanyagokat, borkor-
csolyákkal, zsíros kenyérrel és �nom itallal 
kínálták a járókelőket. Idén hat kategóriában 
zsűrizték az ételeket. A megmérettetés nép-
szerűsége töretlen: helyi intézmények, test-
vérvárosi delegációk, Paks szomszédos tele-
pülései, civilszervezetek, egyesületek, borá-
szok, zenészek és vállalkozók is részt vettek 
a családias hangulatú programon. Az elké-
szült ételeket minden érdeklődő megkós-
tolhatta. A szervezők a főzőversenyen elkelt 
mintegy kétezer kóstolójegyből, valamint a 
templomi koncertjegyekből és a borkóstoló-
ból befolyt összeget pedig a korábbi évekhez 

hasonlóan ismét jótékonysági célra ajánlot-
ták fel. – A program szervezői az elmúlt évek 
során egyházközségünket és az óvodánkat is 
támogatásban részesítették, biztosan állítha-
tom, hogy a segítségük nélkül a viski magyar 
óvoda nem nyílhatott volna meg 2017-ben – 
hangsúlyozta Jenei Károly. A Viski Reformá-
tus Egyházközség lelkésze arról tájékoztatott, 
hogy az idén összegyűlt több mint egymillió 
forintból az intézmény fenntartását és a re-
formátus orgona felújítását �nanszírozzák. – 
2019. október 20-án hálaadó istentisztelet ke-
retében ünnepeljük meg az orgona és a temp-
lom megújulását orgonakoncerttel – tudtuk 
meg a református lelkésztől.
Szintén a fesztivál keretében tartották meg 
az Országos Borbarát Találkozót, ahol több 
paksi és országos hírű borászat mutatta be 
legjobb borait. Négy neves magyar borász, 
Eszterbauer János, Légli Ottó, Takler Fe-
renc és Ti�án Ede, valamint két paksi borász, 
Hirczi Ferenc és Girst Ádám kínálta nedűit a 
programon. – A jövőben is törekedni fogunk 
arra, hogy a zenét és a gasztronómiát össze-
kapcsoljuk a fesztivállal, valamint olyan kí-
sérőrendezvényekkel szolgáljunk, amelyek a 
közönség, a zenészek, a támogatók és min-
den vendég színvonalas szórakozását szolgál-
ják – fogalmazott Gárdai Ádám. A program 
szervezője szerint hosszú évek óta az egyik 
legszínvonalasabb zenei műsorprogramot 
sikerült megvalósítaniuk az idei fesztiválon 
támogatóiknak köszönhetően. Nemzetkö-
zi tekintélyű zenészektől, zenekritikusoktól 

és a közönségtől érkező levelek sora méltat-
ta az idei eseményt. Hozzátette: a Gastroblues 
fesztivál története immár összefonódott a vá-
ros életével, a paksi kulturális programok 
szerves része, emellett a város turisztikai nép-
szerűsítésében is szerepe van.
A nyári fesztiválon készült felvételekből ösz-
szeállított DVD lemez bemutatóját a hagyo-
mányt követve jótékonysági esten tartják 
meg várhatóan december 7-én, a Csengey 
Dénes Kulturális Központban.                    

Weller P. Hanna

Fotók: Molnár Gyula
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Tárgy/
történet

Beszél a múlt, mondható szinte minden tárgy 
esetében, amennyiben ismerjük keletkezésé-
nek körülményeit. Így van ez a képen látha-
tó karikatúrával is, amelynek története több 
mint ötven évre nyúlik vissza.
Egy magyarországi atomerőmű megépítésé-
re magyar–szovjet államközi szerződést írtak 
alá 1966. december 28-án. Két évvel később, 
1968-ban már az is eldőlt, hogy az atom-
erőmű Paks nagyközségtől délre, a Duna és 
a 6-os számú főútvonal között helyezkedik 
majd el. Ez az egykori napi sajtóban megje-
lent hír mozgatta meg Endrődi István karika-
turista, gra�kus fantáziáját a budapesti Paksi 
Halászcsárdában.
A Belkereskedelmi Minisztérium Budapest 
közellátásának javítása érdekében utasította a 
Paks és Vidéke Halászati Szövetkezetet, hogy 
nyisson halászcsárdát a Mártírok útján kije-
lölt épületben. A mindennapi forgalomhoz 
szükséges halmennyiséget Paksról kellett biz-
tosítani, ami nem volt könnyű, mert a pak-
si közétkeztetéshez is folyamatosan szükség 
volt a paksi halászok által fogott halra. A volt 
Erzsébet szálló vezetője rendszeresen küldte 
a reklamálóleveleit a szövetkezet elnökének, 
mert mindig kevesellte a leszállított halmeny-
nyiséget. A minisztérium havi száz liter pá-
linkát is biztosított a Paksi Halászcsárdának, 

megfelelő sör- és borellátás mellett. Ebből kö-
vetkezik, hogy igényes kiszolgálást nyújtott a 
pesti embereknek, ezért ült be Endrődi Ist-
ván is.
A halászcsárda 1955. január 1-jén nyitott, 
amiről így írt a korabeli Képes Magyaror-
szág: „A paksiak is halászlével kezdik a hal-
evés szertartását, amely halászlé többféle ap-
róhalból készül elsődlegesen. Megfőzik a 
sokféle apróhalat, leszűrik a levét, és abba te-
szik fel a derék potykákat hagymával, papri-
kával, s addig főzik, míg »ragad a gőze«, mert 
azt minden arravaló ember tudja, hogy ak-
kor kész a halászlé. Ebben a halászlében ben-
ne van a dunai apróhalak íze, a paprika ereje 

és a nemes pontyok kövéres zamata, de ben-
ne van az ikra és a tej is, amelyet a hozzáértő 
ember utoljára szokott hagyni, amikor a nyel-
deklője már huzamosabb ideig lángolt a pap-
rika élvezetétől…”
A halászcsárda déltől este tíz óráig volt nyit-
va, cigányzenekar biztosította a hangula-
tot a híres Czinka Panni prímás vezényleté-
vel. Ilyen előzmények után került a csárdába 
Endrődi István, aki abban az időben a Füles-
nek, a Pajtásnak, a Tábortűznek, a Dörmögő 
Dömötörnek és a Ludas Matyinak, majd az 
Esti Hírlapnak készített rajzokat és karikatú-
rákat. Az 1969. január 23-án megjelent Esti 
Hírlap címlapján található a képen látható 
karikatúra, amely az elsők között tudatta a la-
kossággal, hogy atomerőmű épül Pakson.
A karikatúra jó reklámnak bizonyult a halá-
szati szövetkezetnek, ezért „hiteles” másola-
tot készíttettek Halász Róbert paksi festővel, 
majd a festmény a paksi Kishalász csárda fa-
lára került, évekig hirdetve a halászlébe nem 
illő atommagok jelenlétét Pakson. A fest-
ményt később Herczeg István őrizte a ha-
lászati szövetkezet biritói épületében, majd 
2012-ben Vincze Bálint gra�kus közreműkö-
désével az Atomenergetikai Múzeum tulaj-
donába került.

Beregnyei Miklós
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Közösség-összetartó erő a Biritói nap 

Összehozza a lakosságot a gyapai falunap

Biritói nap – újratöltve elnevezéssel tartot-
tak programot a településrészen a közel-
múltban. A hagyományos rendezvény gu-
lyáslevesfőző-versennyel kezdődött. En-
nek eredményét az ünnepélyes megnyitón 

Spiesz József, a körzet önkormányzati kép-
viselője hirdette ki. Az első helyezettnek 
járó serleget és a vándorkupát Dóczi At-
tila vehette át, aki elmondta, hogy az ételt 
barátaival, családtagjaival közösen főzte, a 

hagyományos gulyás híve, így annak meg-
felelő módon, hozzávalókkal készült az 
étel. A versenyadag hamar elfogyott, ezért 
később újabb bogrács étellel örvendeztette 
meg a rendezvény résztvevőit.
Spiesz József azt mondta, hogy a választó-
körzetbe tartozó valamennyi településrész 
rendez a biritóihoz hasonló programot, me-
lyeknek jelentős közösség-összetartó szere-
pük van. Ilyenkor azok is visszalátogatnak, 
akik elköltöztek.
Az idén új közösség vette kezébe a biritói 
program megszervezését Benke Gábor ve-
zetésével. Az eseménynek a sorszámozás he-
lyett a Biritói nap – újratöltve nevet adták, 
és friss energiával kezdtek hozzá a szerve-
zéshez. Folytonosságot azzal vittek a prog-
ramba, hogy olyan együtteseket hívtak, akik 
jártak már itt. A főzőversenyt gulyásbajnok-
ságnak nevezték el, illetve a vándorserleg 
minden évben annak győzteséhez kerül.
Délután koncertekre várták a közönséget, 
fellépett a Pagony zenekar, a Tűzkerék xT, 
a Gesarol, a napot a Midnight Boogie parti 
zenekar zárta, Gál Csaba „Boogie”-val.

Sólya Emma

Barátságos focimérkőzéssel, színpadi műso-
rokkal, fotókiállítással és gyermekprogramok-
kal várták az érdeklődőket a Gyapai Faluna-
pon. A rendezvényt Heizler Zoltán, a külső 
városrészek településrészi önkormányzatának 
tagja nyitotta meg, majd az Öreg�úk és az If-
joncok csaptak össze a gyepen. Bár az idei fa-
lunapra nem hirdettek főzőversenyt, még-
is családok és baráti társaságok lelkesen főz-
tek a rendezvényen. A közösségi ház mellett 
felállított sátrakban tárcsán sült a hambur-
gerhús, bográcsban rotyogott a sertéspör-
költ vagy éppen a paprikás krumpli. Heizler 
Zoltán elmondta, hogy általában közel két-
száz fő vesz részt a falunapon, amely a tele-
pülés egyik legnagyobb ünnepe, összehozza 
a lakosokat. A helyiek meghívására paksiak, 
illetve más településrészeken élők is ellátogat-
nak hozzájuk. Így tesznek már sokadik éve a 
Konzervgyári Nyugdíjasklub tagjai is, akik is-
mét népes csapattal érkeztek a rendezvényre 
gyapai rokonok meghívására. – Rendszeresen 
itt vagyunk, főzünk, beszélgetünk, megnéz-
zük a műsort, mindig jól érezzük magun-
kat – mondta Hanol Józsefné, a paksi szerve-
zet vezetője. A rendezvényen a Wallner Dé-
nes természetfotóiból berendezett kiállítást is 

megtekinthették az érdeklődők. A szervezők 
a gyermekekre is gondoltak, ők a mozgó pla-
netárium előadásán, kreatív játékokon és arc-
festésen vehettek részt, és volt lu�hajtogató 
bohóc is. A programon fellépett a Szarkaláb 

Néptáncegyüttes, valamint a Paksi Twirling és 
Botforgató Sportegyesület, este pedig Kocsis 
Tibor adott koncertet. A falunapot hagyomá-
nyosan batyus bállal zárták.                                      

Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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SPANYOL
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NEM ITT
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KORHOL

CSEKÉLY
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TRISTAN ...
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... ÉS
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ÍRÓNŐ
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ÍRÓ VOLT
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KÁL
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OLASZ
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SZINTÉN
NE

KESERŰ
LIKŐR

FOLYADÉK

PERZSIA

BACSÓ P.
FILMJE

BP-I KÁVÉ-
HÁZ VOLT

DIANA ...
AMERIKAI
ÉNEKESNŐ

ÉSZAKI
VÁLTÓPÉNZ

DOKTRINA

VÖRÖS
ANGOLUL

ELTÉRŐ

FŰSZER
SZÁZ

SZERBÜL
RÖNTGEN

A TETEJÉRE

KISS ...
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INDÍTÉK

FALUSI
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SZÓLÍTÁS

HULLIK

NEWTON

NULLA

SZINTÉN

SAJT-
SZELET!

1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺
Mi lesz az ünnepi megemlékezés és a ke-
nyérszentelés helyszíne augusztus 20-án? 
A megfejtéseket augusztus 20-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: Griezer Gabriella. 
Gratulálunk!

A nyertes a Kati Világa sajtter-
mékeiből összeállított 2000 fo-
rint értékű ajándékcsomagot 
vehet át az Atomfutáson felál-
lított pavilonjukban. 

Pál Feri előadása Pakson  
A szorongástól az önbecsülésig
Szeptember 12-én a népszerű 
Nyitott Akadémia sorozat ke-
retében végre Paksra is elér-
kezik sokak kedvence, Pál Feri.
A közkedvelt papot és men-
tálhigiénés szakembert sen-
kinek sem kell bemutatni, hi-
szen neve az elmúlt évek so-
rán fogalommá vált. Előadásai 
különleges, emlékezetes él-
ményt jelentenek. Azokról a 
kérdésekről beszél, amelyek 
a legjobban foglalkoztatnak 
bennünket, és sosem elégszik 
meg olcsó, közhelyes magya-
rázatokkal – ha valamivel fog-
lalkozni kezd, annak a mélyére 
ás. Ugyanakkor akár stand up 
komikusként is megkereshet-
né a kenyerét, olyan fergete-
ges humora van.

Paksi előadásában – a tőle 
megszokott lebilincselő stílus-
ban – segít elindulni a szoron-
gástól az önbecsülésig vezető 
úton. Az estet mindenhol vas-
tapssal köszöni meg a közön-
ség. 
A Nyitott Akadémia helyszíni 
könyves standján kedvezmé-
nyes áron meg lehet vásárol-
ni Pál Feri műveit, melyeket a 
szerző kérésre dedikál is. 
Az előadást szeptember 12-
én 19:00 órától hallgathat-
juk meg. Jegyek még kap-
hatók a Csengey Dénes 
Kulturális Központ jegypénz-
tárában, valamint online, a 
www.nyitottakademia.hu ol-
dalon. 

(X)

Fotó: Babai István/archív illusztráció
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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

Kiszli Vanda aranyérmet szerzett 
a kajak-kenu maraton Európa-bajnokságon

A franciaországi Decize-ben rendezték a 
kajak-kenu maraton Európa-bajnoksá-
got. Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE ver-
senyzője két számban, az úgynevezett rö-
vidkörös, és a klasszikus, 26 km-es távon 
állt rajthoz.
 
– Két versenyszámban is rajthoz álltál. Mióta 
van ez a rövidkörös táv, és mit takar? 
– Talán 3-4 éve rendeznek rövidkörös ver-
senyeket. Eleinte csak világkupákon, majd 
Eb-n is benne volt a programban, de ed-
dig csak amolyan „tesztüzemben”, ha min-
den igaz, most először volt hivatalosan Eb-
futam. A rövidkörös távon 3,6 km maga a 
verseny, 2,5 kiskört kell menni két futósza-
kasszal. A maratonhoz képest nagyon gyors, 
nem lehet hibázni, hiszen nincs idő a korri-
gálásra.   Most sajnos hibáztam egyet, amit 
nem tudtam gyorsan javítani. Az utolsó fu-
tószakasznál kicsúszott a kezemből a hajó, 
visszaesett a vízbe úgy, hogy nem értem el, 
így be kellett érte ugranom. Ekkor ellép-
tek tőlem a többiek, ugyan próbáltam siet-

ni utánuk, de a futószakasz végén ismét hi-
báztam, elcsúsztam a stégen, és elestem. Így 
a negyedik helyet tudtam csak megszerezni.                                                                                              
– A híradások szerint a maratont biztosan 
nyerted. Milyen volt a mezőny, a pálya? 
– A pálya mondhatni szokványos volt, egy 
kis folyó, aminek nagyon minimális volt a 
sodrása. Volt, hogy nem is érte meg kimen-
ni a szélére, mert gyorsabb volt a közepén, 
ahol le lehetett vágni egy kis kanyart. Majd' 
20 másodperccel nyertem a maratoni távot, 
de ennek ellenére magabiztosnak mégsem 
mondanám a győzelmet, hiszen az utolsó 
fordulóig nagyon is kiélezett, és szerintem 
izgalmas volt a verseny. Ott sikerült egy na-
gyot indítanom, amivel egy kicsit meglép-

tem Czéllai-Vörös Zsó�ától, a másik ma-
gyar versenyzőtől. 
– Kánikula és hűvösebb idő is volt az alatt a 
pár nap alatt. Tudtál ehhez alkalmazkodni? 
– Az első két napon 41 fokot mértek, ami 
elég furcsa volt nekem, hiszen szerintem 
még sosem versenyeztem ilyen melegben. 
Aztán csak 20 fokig emelkedett a hőmérsék-
let, és szakadt az eső. Szeretem a 20 fokot, 
nekem ez tökéletes az evezéshez, verseny-
zéshez, viszont mivel előtte nagyon meleg 
volt, úgy éreztem, mintha sokkal hidegebb 
lenne. Szerencsére  a futam előtt elállt az eső, 
viszont elkezdett fújni a szél. Nem panasz-
kodom, hiszen itthon is edzünk mindenfé-
le időjárásban. Mondhatni, ez is egy kihívás 
volt. Úgy vélem, jól tudtam alkalmazkodni 
az időjáráshoz. 
– A Loire völgyében volt a verseny. Volt időd 
egy kicsit körülnézni? 
– Mivel idén csak egyesben álltam rajthoz, 
így már szombaton végeztem a verseny-
zéssel. Vasárnap lett volna időm körülnéz-
ni, de egy nagyon kis városban volt a ver-
seny, mindentől távol, a szállásra is 1 óra 15 
percet kellett utazni, viszont ott sem láttunk 
semmit az autópályán és pár kis falun kívül. 
Ezért inkább kimentem a versenyre, a többi-
eknek szurkolni. 
– Mi a következő hónapok programja? 
– Most már a világbajnoki válogatóra készü-
lök, ami szeptember 7-én, 8-án lesz Tokaj-
ban. Egyesben mindenképpen indulok, pá-
rosban is szeretnék, de az még egyelőre kér-
déses. Remélem, jól sikerül, és bekerülök a 
magyar csapatba. A felnőtt, U23 és i�úsági 
maraton világbajnokság október 17-20.  kö-
zött a kínai Shaoxing-ben lesz.            Kovács J.

Fotó: az Atomerőmű Sportegyesület Facebook-oldala

Kiválóan szerepeltek az ASE i�úsági és U23-as kajakosai és kenusai a Pitestiben rendezett 
síkvízi világbajnokságon. Pupp Noémi az U23-as korosztályban háromszor is felállhatott a 
dobogóra: kajak 500 egyesben aranyérmet szerzett, kajak 1000 egyesben és kajak 500 négyes-
ben pedig egyaránt ezüstérmes lett. Az i� Vajda Bence kajak 500 négyesben ezüstérmes lett. 
Az i� Hodován Dávid és Kollár Kristóf az ötödik helyen értek célba társaikkal kenu 500 né-
gyesben. Az U23-as kenu 500 kettesben Koleszár Zoltán társával a hetedik helyen zárt.
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Böde Dániel hét év után tér visz-
sza nevelőegyesületéhez a Fe-
rencvárostól, és öt év után ré-
gi-új szakvezetővel, Tomislav 
Sziviccsel vágott neki a szezon-
nak a Paksi FC labdarúgócsa-
pata. Többek között ennek is 
köszönhető, hogy zsúfolásig 
megtelt a csapat klubházának 
tárgyalója a július utolsó nap-
ján megtartott sajtótájékozta-
tón és szurkolói ankéton. 
De kezdjük a legfrissebb hírrel: 
az idei OTP Bank liga első for-
dulójában Kisvárdán vendég-
szerepelt a zöld-fehér csapat, 
ahol  1:0-ás vereséget szenve-
dett. Természetesen egy mérkő-
zésből messzemenő következ-
tetést nem lehet levonni, de 
térjünk vissza a már említett saj-
tótájékoztatóhoz. Elsőként Bog-

nár Péter szakosztályelnök tájé-
koztatta a megjelenteket arról, 
hogy a felkészülés a terveknek 
megfelelően zajlott, a mérkő-
zéseken nyújtott teljesítmény 
(hat győzelem, két döntetlen, 
egy vereség) bizakodásra ad-
hat okot. Az anyagiakról szól-
va elmondta, hogy a klub hely-
zete stabil, a működési feltéte-
lek maximálisan biztosítottak, 
de továbbra is keresik a csapat 
vagy a stadion névadó szpon-
zorát. Ezután Balog Judit ügy-
vezető vázolta a stadionhely-
zetet: a munkálatok az A lelátó 
és kiszolgálóegységek tekinte-
tében jó ütemben zajlanak, így 
remény van rá, hogy év végére, 
de legkésőbb a tavaszi rajtig az 
egyesület és a szurkolók birtok-
ba vehetik. Haraszti Zsolt ügy-

vezető megerősítette, hogy a 
csapat adott a célok eléréséhez, 
a sérültek lassan bekapcsolód-
nak a közös munkába, de nincs 
kizárva, hogy változik még a 
keret, hiszen a játékospiac au-
gusztus 31-ig nyitott. Ez más-
nap realizálódott, miután au-
gusztus 1-jén a PFC leigazolta 
Balogh Balázst a Puskás Aka-
démiától. Kérdésekre válaszol-
va Tomiszlav Szivics elmond-
ta, hogy a taktikai repertoár 
szélesedett, köszönhetően töb-
bek között Böde Dániel érkezé-
sének. A támadójátékot Dani-
ra próbálják formálni, megadva 
ezáltal a lehetőséget, hogy a csa-
tár ismét két számjegyű gólter-
meléssel zárja a szezont. A szin-

tén a Ferencvárostól érkező ka-
pus, Holczer Ádám, valamint a 
Vasasból igazolt védő, Osváth 
Attila reményét fejezte ki, hogy 
a Paks csapatként működve ér 
el jó eredményt az idei szezon-
ban. Arra az újságírói kérdésre, 
hogy érzi magát régi-új csapa-
tában, Böde Dániel megerősí-
tette, hogy hiába hívta a fél NB 
I., ő egy pillanatig sem tétová-
zott. – Paksra akartam igazolni, 
kiváló a hangulat, miután egy 
a nyelv és egy a csapat – fogal-
mazott. Maradjon is így, hiszen 
jön a folytatás, augusztus 11-én 
vasárnap 18 órakor a Honvédot 
fogadja a PFC a Fehérvári úti 
stadionban.                              

Dallos Tibor

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

Bognár Péter: a klub helyzete stabil, 
a működési feltételek biztosítottak
Fotók: Molnár Gyula (fent), paksifc.hu (lent)
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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

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


