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Fehérvári Tamás: Tolna megye 
tele van értékekkel
– A megye örök, és összefogással bízhatunk a 
jövőben – emelte ki beszédében Fehérvári Ta-
más, a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke a me-
gyenapi ünnepi közgyűlésen, melyet idén Pak-
son tartottak. Mint mondta, a rendezvénynek 
a megye egyik szimbolikus helyszíne adott ott-
hont, ahol fontos beruházás zajlik. Azt is hang-
súlyozta, hogy Tolna megye tele van értékek-
kel, természeti kincsekkel, szép tájakkal, dol-
gos emberekkel. A mezőgazdaság és az ipar 
terén pedig egyre jobb eredményeket mutat 
fel. Kitért arra is, hogy vannak még lehetősé-
gek, területek, amelyeken újítani kell, és azon 
dolgoznak, hogy ez megvalósuljon. Kiemelte, 
jelenleg is azon munkálkodnak, hogy a Tol-
na megyében lévő értékek száma növekedjen, 
a megyében élők komfortérzete pedig tovább 
javuljon. Fehérvári Tamás elnök után Süli Já-
nos, a paksi atomerőmű két új blokkjának ter-
vezéséért, megépítéséért és üzembe helyezésé-
ért felelős tárca nélküli miniszter köszöntötte 
a megjelent megyei elöljárókat, polgármeste-
reket, hivatali és intézményi vezetőket a Duna 
Hotelben tartott rendezvényen. Azt mond-
ta, örül, hogy ilyen sokan vannak jelen ezen 
a kiemelkedő eseményen, hiszen ez is jel-
zi, hogy mennyire fontos az identitás megőr-
zése, amely megkopik, ha nem teszünk érte. 
Az atomerőmű-építés kapcsán a miniszter ki-
emelte, hogy az egész térségre számítanak, a 
cél minél több magyar vállalkozás bevonása.  
– Háromszázhúsz éve annak, hogy I. Lipót ki-

rály Tolna vármegyének adományozta a máig 
használt címert és a pecséthasználati jogot – a 
történelmi múltat Szabó Péter idézte fel a me-
gyenapon. Paks polgármestere szerint Tolna 
megye ma is nagyon erős, köszönhetően a he-
lyi értékeknek és erőforrásoknak. Hozzáfűzte: 
a települések hosszú távú fejlődése csak össze-
fogással és együttműködéssel lehetséges. Ha-
gyomány, hogy a Tolna Megyei Önkormány-
zat kitüntetéseket ad át a megyenapi közgyűlé-

sen a térséget gyarapító embereknek. A Tolna 
megye közbiztonságáért elismerést Sarkadi 
Ferenc tűzoltó ezredes, a Paksi Katasztrófa-
védelmi Kirendeltség vezetője kapta. A Tolna 
megye közszolgálatáért díjjal Czink Juditot, a 
tamási Városi Művelődési Központ igazgató-
ját és Havasi Bélát, a bonyhádi közös önkor-
mányzati hivatal műszaki osztályának osz-
lopos tagját ismerték el. Djokics Zseljko, az 
Atomerőmű KSC Szekszárd vezetőedzője a Si-
pos Márton-díjat, Sümegi József, a bátaszéki 
II. Géza Gimnázium igazgatója a Babits Mi-
hály-díjat, Rottenbacher Ádám, a szekszárdi 
Szociális Központ vezetője a Bezerédj István-
díjat, Bölcsföldi Árpád, a Bonycom NK�. nyu-
galmazott ügyvezetője a Beszédes József-díjat, 
dr. Say István, a Nemzeti Művelődési Intézet 
Tolna Megyei Irodájának címzetes igazgatója, 
a Tolna Megyei Értéktár Bizottság vezetője pe-
dig a Tolna megyéért díjat vehette át. A me-
gyenapi program délután a Táncsics parkban 
folytatódott. Fellépett a Medinai Tamburaze-
nekar, a Paksi Szarkaláb Néptánc Egyesület, a 
Paksi Bourdonosok, a Tehetség Táncműhely, a 
Money for nothing, valamint a �e Houdinis 
zenekar. A színpadi műsor mellett mindenki 
találhatott egyéb, kedvére való elfoglaltságot 
is, lehetett mézeskalácsot díszíteni, agyagozni 
és korongozni, de volt állatsimogató, népi ját-
szótér és kerékpáros akadálypálya is.                   

Dallos Szilvia

Fotók: Molnár Gyula

2 n Paksi Hírnök, 2019. szeptember 13.



KözéletKözélet

Már zajlik a felújítás műszaki átadása

Öt pályázatot írt ki két bizottság
Négy pályázatot írt ki a humánpolitikai bi-
zottság. Ebből három helyi bejegyzett alapít-
ványoknak, közalapítványoknak, egyesüle-
teknek, társadalmi szervezeteknek szól. Az 
egyikkel kulturális alkotások, események lét-
rehozását, illetve a város kulturális értékei- 
nek, hagyományainak megőrzését, fejlesz-
tését szolgáló tevékenységeket kívánnak tá-
mogatni. A másik pályázattal a grémium az 
egészségügyi, szociális területen végzett te-
vékenységet segíti, többek között a folyama-
tos és sürgősségi betegellátás színvonalának 
és hozzáférhetőségének javítását, a szenve-
délybetegségek megelőzését, valamint a la-
kosság szociális és gyermekjóléti alapellá-
tási, szakellátási színvonalának javítását. A 
harmadik pályázattal például diák- és sza-
badidősport programok megszervezését, 
hátrányos helyzetűek és/vagy fogyatéko-
sok aktív részvételével megvalósuló közös-
ségi, szabadidős programok szervezését, 
gyermekek és �atalok aktív részvételével 
zajló rendezvények szervezését, biztonsá-

gos (káros szenvedélyektől menetes a kor-
osztályi sajátosságok �gyelembe vételével) 
szórakozást elősegítő programok szervezé-
sét segítik. A grémium a �atal szakképzett 
pályakezdők Pakson történő letelepedését 
támogató pályázatát is kiírta. Az egysze-
ri, pénzintézet útján felhasználható, vissza 
nem térítendő helyi támogatás lakás, csa-
ládi ház vagy építési telek vásárlására, vagy 
lakás, családi ház építésére szól. Azok pá-
lyázhatnak, akik még nem töltötték be 40. 
életévüket, és a munkahelyük jelenleg Pak-
son van. A bizottság a bírálat során előny-
ben részesítheti azokat a pályázókat, akik 
első saját tulajdonú ingatlant vásárolnak 
vagy építenek. A pályázatok benyújtásá-
nak határideje mind a négy esetben 2019. 
szeptember 25. 16 óra. 
A képviselő-testület gazdasági bizottsá-
ga is kiírta őszi pályázatát, amely szintén 
Pakson működő bejegyzett alapítványok-
nak, közalapítványoknak, egyesületeknek 
és társadalmi szervezeteknek szól. A pá-

lyázattal támogatni kívánják többek kö-
zött a természeti értékek megőrzését, gaz-
dagítását és bemutatását szolgáló, vala-
mint a helyes hulladékkezelést elősegítő 
tevékenységet, a környezeti nevelést és ok-
tatást, az ivóvíz minőségének javítását cél-
zó szemléletformáló tevékenységet, a zaj-
terhelések hatásainak csökkentését, az al-
lergén növények irtását, a virágosítást. A 
pályázatokat egy példányban személye-
sen a Paksi Polgármesteri Hivatal ható-
sági osztály műszaki hatósági csoportjá-
hoz (II. emelet 226. számú iroda) lehet 
benyújtani, vagy postán elküldeni a Paksi 
Polgármesteri Hivatalba (7030 Paks, Dó-
zsa György út 55-61.). A pályázatok be-
nyújtásának határideje 2019. szeptember 
30. 12 óra. 
A részletes pályázati kiírások további fon-
tos információkkal és a pályázati adatlap a 
város honlapján, a www.paks.hu oldalon 
elérhető.

-kgy-

Megkezdték szeptember 2-án a 
paksi polgármesteri hivatal ener-
getikai felújításának műszaki át-
adás-átvételét, a folyamat időtar-
tama legfeljebb tizenöt nap. 
A kivitelezésről szóló szerződést 
idén február elején írta alá Sza-
bó Péter polgármester és Tamás 
István, a kivitelező T-BUILD 
Építőipari és Kereskedelmi K�. 
ügyvezetője. 
A nyolcvanas évek elején ad-
ták át a paksi polgármesteri hi-
vatal épületét, amelyen azóta 
nem végeztek nagyobb felújí-
tást, állaga leromlott, nem felelt 
már meg a mai kor követelmé-
nyeinek. A városháza energeti-
kai célú rekonstrukciójára ezért 
még 2016-ban pályázott az ön-
kormányzat és 209 millió fo-
rint támogatást nyert a terület- 
és településfejlesztési opera-
tív programban (TOP). Azóta 
több alkalommal módosították 
a terveket, a végleges műsza-
ki-szakmai tartalom elfogadá-
sát követően a beruházás értéke 
nettó 284 millió forintra mó-
dosult, a hiányzó összeget sa-

ját költségvetéséből biztosítot-
ta a város.
A végleges kiviteli terv az épü-
let energetikai felújításáról szólt. 

A munkálatok során kicserélték 
a külső nyílászárókat, homlok-
zat- és tetőszigetelés készült, ter-
mosztatikus szelepeket szerel-

tek fel a radiátorokra, valamint 
plusz napelemeket is elhelyeztek 
az épületen, amely körül a járda 
is megújult.                              -kgy-

Fotó: Molnár Gyula
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Becsengettek a 2019/2020-as tanévre

Népszerűek voltak az Erzsébet-táborok 

Szeptember 2-án becsengettek 
az új tanévre. A Pakson műkö-
dő állami fenntartású iskolák-
ban időben befejeződtek a kar-
bantartási munkák, tisztasági 
festések, felújítások, megszépül-
tek a tantermek, a mosdók és a 
folyosók. A Szekszárdi Tanker-
ületi Központ fenntartásában 
működő intézményekben nap-
pali képzés keretében összesen 
1471 diák kezdte meg tanulmá-
nyait. A Paksi Bezerédj Általá-
nos Iskolában két első osztály 
indult 47 fővel, a Paksi Deák Fe-
renc Általános Iskolában szin-
tén két első osztály 44 tanuló-
val, a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskolában pedig 49 el-
sős kisdiák kezdte meg tanul-
mányait két osztályban. A Pak-
si Vak Bottyán Gimnáziumban 
a hatévfolyamos képzés kereté-
ben 31 fővel egy osztály indult, 
a négyévfolyamos képzésen pe-
dig két osztály 55 fővel. A Pro 
Artis Alapfokú Művészeti Isko-
lában szeptember első hetében 
még zajlott a pótbeiratkozás és 

az órabeosztás, a tanítást szep- 
tember 9-én kezdték meg. Eb-
ben a tanévben az 1-9. évfo-
lyamon már valamennyi tanu-
ló ingyenesen kapta meg a tan-
könyveket, a 2020-as tanévtől 
pedig a köznevelés valameny-
nyi résztvevője térítésmentesen 
jut a kiadványokhoz. A tanítá-
si napok száma 180, a szakgim-
náziumokban 178, a gimnáziu-
mokban, szakközépiskolákban 
és szakiskolákban pedig 179, ki-
véve a végzősöket, esetükben az 
utolsó tanítási nap 2020. ápri-
lis 30. Az első félév 2020. január 
24-ig tart. Az őszi szünet előtti 
utolsó tanítási nap október 25., 
a szünet utáni első tanítási nap 
november 4. A téli szünet előt-
ti utolsó tanítási nap december 
20., a szünet utáni első tanítá-
si nap 2020. január 6. A tavaszi 
szünet előtti utolsó tanítási nap 
április 8., a szünet utáni első ta-
nítási nap április 15. A nyolca-
dikosok számára fontos időpont, 
hogy az Oktatási Hivatal novem-
ber 15-ig közzéteszi azoknak a kö-

zépiskoláknak a listáját, amelyek 
központi írásbeli felvételi vizs-
gát szerveznek. A központi fel-
vételi vizsgára 2019. december 
6-ig jelentkezhetnek a tanulók. 
A középiskolai felvételi közpon-
ti írásbeli vizsga az érintett gim-
náziumokban és szakgimnáziu-
mokban 2020. január 18-án lesz, 
a pótlóvizsga időpontja január 
23. A diákok február 6-ig meg-
tudják az eredményüket. A kö-
zépfokú iskolákba 2020. február 

19-ig lehet jelentkezni, és ápri-
lis 30-ig megtudják az érintet-
tek, hova jutottak be. A 2020-as 
tavaszi érettségi vizsgák május 
4-én kezdődnek és május 25-én 
zárulnak. A szóbeli vizsgák jú-
niusban zajlanak. A vizsganap-
tár többek között az eduline.hu 
honlapon elérhető, ahol egyéb 
hasznos információk is olvasha-
tók. Az országos kompetencia-
mérés 2020. május 27-én lesz.

Kohl Gy.

Ahogy arról már beszámol-
tunk, sikeresen pályázott a 
Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont az Erzsébet a Kárpát-me-
dencei Gyermekekért Alapít-
ványnál, az önkormányzat pe-
dig átvállalta az önrészt, így 
több mint 300 gyermeknek 
biztosítottak hat héten át in-
gyenes nyári felügyeletet. Az 
Erzsébet-táborok fő helyszíne 
a Cseresznyés Pajta volt.

Közel 13 millió forintot nyert a 
Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont az Erzsébet a Kárpát-me-
dencei Gyermekekért Alapít-
ványhoz benyújtott pályázatával 
gyermekek nyári táboroztatásá-
ra. A 334 gyermek közül voltak, 
akik több hetet is igénybe vettek 
a hat hét alatt, hiszen összesen 
597 férőhely betöltésére volt le-
hetőség. –  A szülők és a gyer-

mekek visszajelzései alapján 
várhatóan jövőre is pályázunk 
az alapítványnál – tájékoztatott 
Borbás László, a Paks Kistérsé-
gi Szociális Központ igazgató-
ja, aki azt is elmondta, hogy a 
jövőben szigorúbb jelentkezé-

si protokollt kell bevezetniük, 
ugyanis az idén is az volt a ta-
pasztalat, hogy többszöri kéré-
sük ellenére sok szülő nem je-
lezte előre, ha a gyermeke még-
sem vett részt a táborban, ezzel 
pedig másoktól vették el a lehe-

tőséget. – A paksi önkormány-
zat támogatásával, háttérmun-
kájával megszervezett térítés-
mentes tábor nagy segítséget 
jelent azoknak, akik nem tud-
ják megoldani gyermekeik fel-
ügyeletét a nyári szünidőben. 
Az Erzsébet-táborokban a fel-
ügyelet mellett színes progra-
mokat is biztosítottak a gye-
rekeknek a szociális központ, 
valamint a Csengey Dénes Kul-
turális Központ munkatársai, 
akikkel a szülők is együttmű-
ködtek. Balogh Bianka isko-
lai szociális munkás elmond-
ta, hogy tartottak gyerekjógát, 
kutyásbemutatót, volt arcfes-
tés, strandolás, sorversenyek, 
ki mit tud és csocsóbajnokság, 
a tábori heteket pedig habparti-
val zárták. A táborok fő helyszí-
ne a Cseresznyés Pajta volt.

Sólya E.

Fotó: Babai István/archív illusztráció

Fotó: Molnár Gyula
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Tanév közben igényelhető támogatások

Ingyenes gyermekétkeztetés

Évek óta több módon nyújt se-
gítséget az önkormányzat a csa-
ládoknak az iskoláztatáshoz, ami 
az új tanévben sincsen másként. 
Azok a paksi és itt tanuló általá-
nos és középiskolások, akik leg-
alább egy kilométerre laknak 
oktatási intézményüktől, sport- 
vagy művészeti tevékenység mi-
att utaznak helyi járattal, és az 
adott útvonalon van buszközle-
kedés, kedvezményes diákbérle-
tet vehetnek igénybe. Ez a ked-
vezmény a Paksra helyközi já-
rattal utazó csámpai és gyapai 
gyerekeknek is szól. Az első bér-
let lejártát követő egy hónapon 
belül be kell adni a Paksi Polgár-
mesteri Hivatal szociális csoport-
jánál a kérelmet, azután pedig 
már egyéni ütemezésben, a pol-
gármesteri hivatal pénztárában 
lehet felvenni a lejárt bérletek vé-
telárának nyolcvan százalékát. 
Fontos, hogy a bérleteket össze 

lehet gyűjteni, de amikor az első 
lejár, mindenképpen be kell adni 
a kérelmet, különben nem kap-
ják meg a visszatérítést. Arra is 
�gyelniük kell az érintetteknek, 
hogy az utolsó, júniusi bérlet le-
jártát követően egy hónapon be-
lül érvényesítsék a kedvezményt, 
tehát minden tanévet követően 
legkésőbb augusztus 5-ig. 
A kedvezményes diákbérlethez 
hasonlóan évek óta létező támo-
gatási forma Pakson a felzárkóz-
tatási ösztöndíj általános és kö-
zépiskolás roma tanulóknak. Fel-
tétel, hogy a diáknak legalább 
közepes a tanulmányi eredmé-
nye, és nincsen igazolatlan hi-
ányzása. Az ösztöndíj már igé-
nyelhető, összege tanulmányi 
átlagtól függően havi 3-8 ezer fo-
rint. Az ösztöndíjat februárban 
újra kérelmezni kell, akkor az 
első félévi tanulmányi eredményt 
veszik �gyelembe az elbírálásnál.

Helyi specialitás a rendszeres ne-
velési segély, amivel elsősorban az 
étkezési térítési díjhoz járul hozzá 
az önkormányzat. Ezt akkor kér-
heti a család, ha nem kapnak az 
általános iskola befejezéséig tel-
jesen díjmentes étkezést biztosí-
tó, állami forrásból �nanszírozott, 
rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezményt. A támogatás mértéke 

a család jövedelmétől, valamint 
a térítési díj összegétől függ. A 
megítélt támogatást a köznevelé-
si intézménynek utalja az önkor-
mányzat, a családoknak az ezzel 
csökkentett díjat kell ki�zetniük. 
A kérelmek benyújtása szeptem-
berben aktuális, amihez a szociá-
lis csoportnál lehet nyomtatványt 
kérni.                                              -gy-

Ingyen kapták az ebédet a rend-
szeres gyermekvédelmi kedvez-
ményben részesülő, hátrányos 
és halmozottan hátrányos hely-
zetű gyermekek az idei nyári 
szünidőben is, amit a gyerme-
kek védelméről és a gyámügyi 
igazgatásról szóló törvény alap-
ján központi forrásból biztosí-
tott az önkormányzat. A nyári 
szünidei étkeztetés június 17-től 

augusztus 16-ig tartott, mun-
kanapokon. Óvodás és bölcső-
dés gyermekek esetében az in-
tézmény zárvatartásának idejére 
kell biztosítani a külön étkezte-
tést, ami Pakson a bölcsődét nem 
érintette, mivel nem tart zárva 
nyáron az egész intézmény, illet-
ve az óvodák esetében is megol-
dott az ellátás más tagóvodában. 
Kivétel volt a dunakömlődi tag-

óvoda zárvatartása, aminek ide-
je alatt a faluházban vehették át 
az ebédet az érintettek. A napi 
egyszeri meleg ételt ételhordó-
ban vihették el a kijelölt étkezdé-
ből, Csámpára, Cseresznyésbe és 
Gyapára kiszállították az ebédet. 
Az idei nyári szünidőben hat-
vanegyen vették igénybe a lehe-
tőséget Pakson.                           

-kgy-

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

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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KözéletKözéletKözélet

Különdíjas lett Paks a területi fordulóban

A zöldfelületek minőségét, tervezettségét 
és a fenntartás minőségét értékelte a zsű-
ri, amikor odaítélte Paksnak a Virágos Ma-
gyarország verseny regionális fordulójában 
a Virágos önkormányzatért különdíjat, ami 
a Belügyminisztérium elismerése város kate-
góriában. –  A jövőben is az a célunk, hogy 

fenntartsuk, fejlesszük zöldfelületeinket, egy-
re többet alakítsunk ki faültetéssel, parkok 
létrehozásával. A lakótelepi központi park 
például a mostani betondzsungelből egy 21. 
századi, sok zöldfelülettel rendelkező parkká 
fog válni a felújítás eredményeként, ami még 
idén elkezdődik – mondta Szabó Péter, Paks 

polgármestere, hozzátéve, hogy a környezet-
szépítő munkához szükséges forrásokat to-
vábbra is biztosítja az önkormányzat. Ki-
emelte, hogy köszönet illeti Klézl Terézia fő-
kertészt és a DC Dunakom Városfejlesztési és 
Szolgáltató Zrt. parkfenntartási részlegének 
munkatársait, akik minden erejükkel azon 
vannak, hogy Paks szép és szakmai körökben 
is elismert legyen. A városháza előtt, a körfor-
galomnál, a lakótelepen és a város más pont-
jain is vannak kiemelt virágágyak, amelye-
ket nagy oda�gyeléssel gondoznak, a Sárgö-
dör tér pedig szakmailag is kiemelt helyszín, 
mindig nagy hatással van a zsűrire. – Minden 
évben igazi magyar kertet alakítunk ki, olyan 
virágfajtákat ültetünk, amelyek nem igényel-
nek túl sok gondozást, és jól mutatnak, ezért 
a bársonyvirág, a verbéna, a celózia és kúp-
virág is megjelenik a palettán – tájékoztatott 
Klézl Terézia főkertész. Szabó Péter szerint a 
Virágos Magyarország versenyben elért ered-
mények turisztikai szempontból is fontosak, 
hiszen ezáltal országos és nemzetközi szinten 
is megismerik Paks esztétikus, virágos arcát.

-wph-

Tűzifát igényelhet-
nek a rászorulók

Október közepéig lehet benyúj-
tani tűzifa iránti kérelmet a Pak-
si Polgármesteri Hivatal szo-
ciális csoportjához. Kérelmet 
háztartásonként egy fő, egy al-
kalommal adhat be. A jövede-
lemvizsgálatot követően a rá-
szorulók legfeljebb háromfős 
háztartás esetén tizenöt, ennél 
nagyobb létszámú háztartás ese-

tén pedig húsz mázsa fát kaphat-
nak. A tűzifát az önkormányzat 
térítésmentesen házhoz szállítja 
október második felétől. Ez a tá-
mogatási forma nem keverendő 
össze a téli rezsicsökkentésben 
nyújtott tizenkétezer forintos tá-
mogatással. Bővebb információt 
a szociális csoporttól kérhetnek 
az érintettek.                            -gy-

Fotó: pixabay.com/illusztráció

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Atomerőmű

Négy településről érkeztek az erőműbe

Kóbor György: Az MVM célja a tiszta 
energiatermelés növelése

Györköny, Ordas, Géderlak és Újsolt lakos-
ságának volt ebben az esztendőben alkalma 
arra, hogy összesen közel négyszáz fővel el-
látogassanak a paksi atomerőmű települési 
nyílt napjára, ami lehetőséget ad az „áram-
gyár” megismerésére, személyes tapasztala-
tok gyűjtésére azoknak is, akik nem ott dol-
goznak. A 2000-ben elindított és minden 
várakozást felülmúlóan sikeres nyílt nap-
nak fontos hozadéka az is, hogy az érintett 

települések egymás közötti kapcsolatát épí-
ti. – A települési nyílt nap jó lehetőség az in-
formációszerzésre – emelte ki Braun Zoltán, 
Györköny polgármestere, aki úgy tájékoz-
tatott, hogy iskolásaik, szülők és kísérő pe-
dagógusok alkották körülbelül 130 fős láto-
gatói csoportjukat. – Azért is jó lehetőség a 
gyerekeknek, hogy személyesen láthatják az 
atomerőművet, mert ez befolyásolhatja to-
vábbi gondolkodásukat az atomenergiáról, 

illetve a továbbtanuláskor olyan pálya vá-
lasztására ösztönözheti őket, amivel aztán 
ezen a területen dolgozhatnak – fejtegette. 
Dr. Kovács Antal kommunikációs igazgató 
újságírói kérdésre elmondta, hogy az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. számára nagyon fon-
tos és a tapasztalatok alapján igen hasznos 
a települési nyílt nap. – Ez lehetőséget ad 
az atomerőműhöz közeli települések lakos-
ságának arra, hogy személyesen szerezze-
nek benyomásokat, ismerjék meg az atom-
erőmű működését, aminek minden bizony-
nyal szerepe van abban, hogy az atomerőmű 
társadalmi elfogadottsága szűkebb környe-
zetében kiváló – emelte ki a kommunikáci-
ós igazgató. A vendéglátók természetesen az 
idei látogatás alkalmával is lehetőséget biz-
tosítottak üzemlátogatásra kisvonattal, ke-
rékpárral, kinek melyik volt szimpatiku-
sabb, de gyermekprogramokkal is készültek. 
Másnap ismét nagy volt a nyüzsgés, hiszen 
a munkatársakat várták családi napra, ami 
szintén sokéves hagyomány, és töretlen az 
érdeklődés iránta, a résztvevők száma most 
is kétezer fő körül mozgott. Ilyenkor az erő-
mű dolgozói mutathatják meg hozzátarto-
zóiknak a helyet, ahol dolgoznak, az ismer-
kedés, tájékozódás színes programokkal kí-
sérve zajlik.

Kohl Gy.

Az MVM a hazai energetikai értéklánc rele-
váns vállalata, amelynek a termelés terén a 
legnagyobb büszkesége a paksi atomerőmű 
– hangzott el az Energiapolitikai Hétfő Esték 
legújabb állomásán. Az Energiapolitika 2000 
Társulat hagyományos összejövetelén Járosi 
Márton elnök bevezetője után Kóbor György 
elnök-vezérigazgató ismertette az MVM 
stratégiáját. Elmondta, hogy a folyamatos be-
ruházásoknak és befektetéseknek köszön-
hetően újjáépítették a magyar villamosipari 
trösztöt, ami a gázágazattal kiegészülve vált 
meghatározó hazai céggé. Az MVM árbevé-
tele alapján a 17. legnagyobb vállalat Közép-
Európában, 12 ezer alkalmazottja, 4,2 mil-
lió fogyasztója van, évente 40 TWh villamos 
energiát, 9,3 milliárd köbméter földgázt érté-
kesít. Azt is hozzátette, hogy a regionális pia-
con versenytársai szerteágazóbb portfólióval 
rendelkeznek. A közeljövő céljai között em-

lítette a tőzsdeképesség elérését, ami – mint 
kiemelte – nem feltétlenül jelenti, de lehetővé 
teszi a magántőke bevonását az állami kont-
roll megtartása mellett. 
Az MVM küldetése tiszta energia biztosítá-
sa ügyfelei részére fenntartható módon, a 21. 
század követelményeinek és ügyfélelvárásai-
nak megfelelően – húzta alá Kóbor György. 
Rámutatott, hogy az MVM energiatermelé-
sének 99,7 százaléka karbonmentes, a cég-
csoport „büszkesége” a termelés terén a szén-
dioxid-kibocsátás nélkül termelő paksi atom-
erőmű. Beszélt arról, hogy Paks II.-re szükség 
van, az ekörül zajló viták érthetetlenek. A 
paksi atomerőmű jelenlegi blokkjainak újabb 
üzemidő-hosszabbítására vonatkozó kérdés-
re azt mondta, hogy ezt a jelenlegi szabályo-
zás nem teszi lehetővé. Szintén kérdésre vá-
laszolva beszélt arról, hogy 2030-ra a mát-
rai erőmű bezárásával számolnak. Kifejtette, 

hogy a fotovoltaikus erőműpiacon tovább-
ra is szeretne jelen lenni az MVM, tervezik 
újabb erőművek létesítését. Felhívta ugyan-
akkor a �gyelmet arra, hogy a mostani prog-
nózisok már 5000 megawatt kapacitással szá-
molnak, ami komoly terhet jelent a villamos-
energia-rendszernek. Véleménye szerint úgy 
kellene építeni újabb kapacitásokat, ha azok-
hoz tárolókapacitás is társul. Hozzátette, a 
gázerőművekről sem lehet lemondani, szá-
mításaik szerint három 500 megawatt telje-
sítményű, nem folyamatosan működő léte-
sítmény megépítésére szükség lesz a követke-
ző években a rendszer szabályozhatóságának 
és biztonságának fenntartása érdekében.
Az elnök-vezérigazgató összegzésül beszélt 
arról, hogy az MVM célja a tisztaenergia-ter-
melés mennyiségének növelése. A cégcso-
port új üzleti lehetőségeket keres más orszá-
gokban és más iparágakban.                           -dsz-

Fotó: Molnár Gyula
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Idén nyáron is népszerű volt 
az utazókiállítás

Atomerőmű

Nyolc nagy hazai fesztiválra gördült be 
2019 nyarán a Paks II. Atomerőmű Zrt. 
gurulókiállítása. Az atomenergiát és a Paks 
II. projektet bemutató interaktív tájékoz-
tatókamionra két hónap alatt csaknem 20 
ezer látogató volt kíváncsi. A nyolcállomá-
sos fesztiválkörút első állomása Sopron, az 
utolsó Szeged volt. 

Ismét nagy sikere volt a Paks II. interaktív kiál-
lításának, amely nyolc zenei és kulturális fesz-
tiválon járt idén nyáron. Az utazókiállítás a 
nyár utolsó két hónapja alatt csaknem húsz-
ezer látogatót fogadott. A fesztiválkörút Sop-
ronban, a VOLT Fesztiválon kezdődött, majd 
az interaktív kamion járt Zamárdiban a Ba-
laton Soundon, a velencei EFOTT-on, Deb-
recenben a Campus Fesztiválon, a mezőtú-

ri East Festen, a budapesti Sziget Fesztiválon 
és a Debreceni Virágkarneválon. A nyár utol-
só állomása a Szegedi I�úsági Napok volt. A 
gurulókiállítás a legtöbb érdeklődőt idén a 
Szigeten fogadta, ahol 3449 vendég tekintet-
te meg, a nyári napi csúcsot pedig a VOLT-
on hozta a kamion 771 érdeklődővel. A ma-
gas látogatószám mellett fontos visszajelzés 
volt az a kérdőív is, amelyen a kiállítás ven-
dégei összegezhették véleményüket. A válasz-
adók elsöprő többsége – több mint 90 száza-
lék – nyilatkozott úgy, hogy új információt ka-
pott a kiállítás megtekintése során, és ajánlaná 
mások �gyelmébe. A Paks II. Zrt. mobilkiállí-
tása a legfontosabb információkat „viszi ház-
hoz” az atomenergia biztonságos és klímaba-
rát felhasználásáról, a paksi atomerőmű hazai 
energiatermelésben betöltött kiemelt szerepé-

ről, illetve a két új paksi blokk létesítéséről kor-
szerű, interaktív tálalásban. Azok, akik meg-
fordulnak a kamionban, betekintést nyerhet-
nek a Paks II. projekt eddigi eredményeibe, 
tájékozódhatnak a beruházás jelentőségéről, 
társadalmi, gazdasági és környezeti hatásairól. 
A vendégek fotókat láthatnak a projekt eddigi 
mérföldköveiről, eseményeiről, kis�lmek ré-
vén megismerhetik többek között a 3+ gene-
rációs VVER-1200-as blokktípust. A kiállítás 
egyik különlegessége egy kiterjesztettvalóság-
alkalmazás, amely révén a vendégek a kihelye-
zett táblagépek vagy saját okostelefon haszná-
latával virtuálisan körüljárhatnak két, a Paksra 
tervezetthez hasonló, VVER-1200-as blokkot. 
A fesztiválokon ez is óriási népszerűségnek ör-
vendett, csakúgy, mint az az új interaktív táb-
la, amelyen játékos formában lehet ismerkedni 
a Paks II. projekttel. Nyár végéig mindössze-
sen már mintegy 35 ezren voltak kíváncsiak a 
gurulókiállításra, amely a fesztiválszezont kö-
vetően továbbjárja az országot. A jármű az or-
szág 5000 főnél nagyobb lélekszámú telepü-
léseit keresi fel, illetve októberben ott lesz a 
Hungexpón, az Automotive kiállításon és – 
immár hagyományos résztvevőként – a Csa-
bai Kolbászfesztiválon is. 

(X)

Fotók: Paks II. Zrt.
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A Paks II. projekt lehetőség 
a térség számára
A Paks II. projekt lehetőség a 
térség számára, hogy megerő-
sítse gazdaságát, növelje meg-
tartóerejét. Nemcsak Paks, 
nemcsak Tolna megye, hanem 
az egész ország számára ki-
emelt jelentőségű az, ami most 
itt történik – mondta Tolna 
megye ünnepén, a megyena-
pon Süli János. A miniszter 
hangsúlyozta, az évszázad be-
ruházása összefogást, minden-
napi cselekvést követel.

A Tolna Megyei Önkormányzat 
Pakson tartotta idén a Megyena-
pot, amely a megyei önkormány-
zat ünnepi közgyűlésével kezdő-
dött. Fehérvári Tamás, a Tolna 
Megyei Közgyűlés elnöke kö-
szöntötte a résztvevőket, majd 
Süli János szólt az ünneplők-
höz. A paksi atomerőmű két új 
blokkjának tervezéséért, meg-
építéséért és üzembe helyezésé-
ért felelős tárca nélküli minisz-
ter aláhúzta, hogy az évszázad 
beruházásán dolgoznak, ami 
mindennapi cselekvést követel. 
Elmondta, hogy az új atomerő-
mű építése egyaránt szolgálja a 
jövő energiaellátásának bizto-
sítását, ennek klímabarát meg-
oldását, illetve a gazdaságélén-
kítést. Pakson a közeljövőben 
több ezer új munkahely létesül 

ennek a beruházásnak köszön-
hetően. A szakemberek elszállá-
solásáról, ellátásáról gondoskodni 
kell. – Hatalmas munka áll előt-
tünk, de ez egyúttal nagy lehető-
ség is. Célunk, hogy ebbe a mun-
kába bevonjuk a magyar vállal-
kozókat, a térség vállalkozóit, az 
itt élőket – húzta alá a miniszter. 
Hozzátette: A Paks II. projekt le-
hetőség a térség számára, hogy 
megerősítse gazdaságát, növelje 
megtartóerejét.

– Akkor, amikor az évszázad ha-
zai beruházásán dolgozunk, fon-
tos az, hogy együtt gondolkod-
junk, együtt cselekedjünk. A két új 
atomerőművi blokk fogja tovább-
vinni a jelenlegi blokkok szerepét, 
és évtizedeken keresztül a hazai 
energiatermelés bázisa lesz. Azaz 
mi most együtt, közösen tehetünk 
az ország biztonságos energiaellá-
tásáért – hangsúlyozta a minisz-
ter. Felhívta a �gyelmet arra, 
hogy az atomerőművek szén-
dioxid-kibocsátás-mentesen 
termelnek villamos energiát, így 
fontos szerepük van a klímavé-
delmi célok elérésében. – A kor-
mány célja, hogy 2030-ra 90 
százalékban klímasemlegessé 
váljon az energiatermelés. En-
nek eszköze a napenergiapar-
kok építése, és a minél moder-
nebb energiatárolási rendsze-
rek kiépítése mellett a két új 
atomerőművi blokk megépíté-
se – mondta Süli János.
A paksi beruházásért fele-
lős miniszter, illetve a Paks II. 
Atomerőmű Zrt. vezetői az el-
múlt hetekben több fórumon – 

a TEIT-napon, a Paks II. Zrt., 
majd az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. munkavállalói fó-
rumán – ismertették a Paks II. 
projekt előrehaladásának fon-
tos állomásait, így széles kör-
ben értesülhettek a térségben 
élők arról, hogy elkészült az 
építkezés számára áramot biz-
tosító transzformátorállomás, 
elkezdődött a felvonulási te-
rületen a beruházást kiszolgá-
ló épületek kivitelezése, jelen-
tős lépések történtek a szakem-
ber-utánpótlás terén, és zajlik a 
létesítésiengedély-kérelem mű-
szaki dokumentációjának ösz-
szeállítása.
Annak érdekében, hogy a pro-
jektről minél szélesebb körben 
tájékozódhassanak az érdek-
lődők, egy interaktív sátorral 
bővítette kommunikációs esz-
köztárát a Paks II. Zrt. A sátor 
a TEIT-napon, valamint a me-
gyenapon is várta az érdeklő-
dőket, illetve ott lesz a követ-
kező hetekben több fesztiválon 
Paks térségében.                     

(X)

Fotók: Paks II. Zrt.
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A gyermekkor képeiről
Városi olvasmányok
Mozaik

Tévét nézünk éppen. A szüleimmel és a 
testvéremmel ülünk az utcára néző szobá-
ban, ami étkező is egyben, egy zöld huza-
tú, kihúzható támlás heverőn. A szobában 
meleg van, édesapám egy vekkerórán ta-
nít időt olvasni, hajtogatja a kis- és nagy-
mutatókat, előre-hátra (az óráról hiány-
zik az üveglap). Az óra is zöld színű, fém. 
És zöld az új fotelek huzatja is, ami a nagy-
szobában van. Szeretem ezt a zöldet, szép-
nek találom. Ülünk négyen, nézzük a tévét, 
és édesanyám egyre gyakrabban kéri meg 
a testvéremet, hogy másszon fel a kamrai 
létrán a padlásra, és igazítsa meg az an-
tennát, mert „hangyás a kép”. Hát, a test-
vérem próbálja is megoldani a helyzetet – 
nem nagy sikerrel. Mikor végre helyreáll 
a kép, és elengedi az antennát, akkor újra 
kezdődik minden, tehát ott kellene állni 
és fogni (valakinek), amíg a többiek tévét 
néznek… Elég groteszk a helyzet, de iga-
zából engem az óra érdekel, nem a tévé. 
Meg édesapám, aki végtelenül türelmes ve-
lem. A harmincas évei közepén jár, tenye-
re, ujjai megerősödtek a kétkezi munká-
ban. Kint lóg az eső lába, a szél feltámad, 
ősz van. Apám ujjai nyomán értelmezem 
a múló időt: a perceket, órákat, napokat. 
Valahogy mérhetővé válik az élet. Minden 
perc visszavonhatatlan és visszahozhatat-
lan – eszmélek rá a sokkal későbbi idők-
ben. Apámtól és másoktól tanultam meg a 
múló időt érteni, olvasni – talán nem is a 
vekkerórán. Ma, amikor már az óramuta-
tó járásával ellentétes irányú mozgásokat, 
gondolatokat és időket is ismerem, ami-
kor képes vagyok visszaszámolni és vissza-
gondolni időben és térben, ülök egy esős 
őszi napon a malomhegyi házunk udvarán, 
negyvenegynéhány évvel később – apámra 
és a zöld vekkerre gondolok… Meg arra, 
hogy éppen ma, szeptember 9-én van La-
tinovits Zoltán születésnapja. Aki éppen 
akkor halt meg, amikor értelmezni tanul-
tam a világot. S milyen korán találkoz-
tam vele annak a bizonyos homályos ké-
pet mutató tévének a képernyője előtt… 
meg Cserhalmi Györggyel, Ráckevei An-
nával, Udvaros Dorottyával, Gál� Lász-
lóval a moziban… Szóval Latinovits Zol-
tán, ősz. Úgy talált rám az Eszmélet című 
József Attila vers Latinovits által, hogy az-
után évtizedeknek kellett eltelnie, hogy elő-
vegyem és (el)mondjam… Évtizedek, évek, 

ismerni egy kicsit Magyarországot… Az 
ősz valahogy mindig az emlékezés évszaka, 
amiben benne van Latinovits, meg a nyár, a 
�lmek, a versek, az ösztönös, játékos élet, a 
gyerekkor, a felnőttkori múlt, vele a tegnap.  
Olvastam a Ködszurkálót, a Verset mondok 
című Latinovits köteteteket, meg az Emlék-
szem a röpülés boldogságára – összegyűjtött 
írásokat. Adyt, Molnár Ferencet, Németh 
Lászlót, Pető�t, Krúdyt, interjúkat hallga-
tok ma is, sokszor és sokadszor, amikor te-
hetem – recseg, ropog a korabeli felvétel, a 
kép szemcsés, Latinovits arca változatlan – 
otthon érzem magam… Látom, ahogy édes-
apám egyre nehezebben forgatja az óra mu-
tatóit: az idő egyszerre lassult le és gyorsult 
fel az évtizedek alatt, s maradt néhány időt-
álló, mozdulatlan gondolat. Többek között 
Huszárik Zoltán szavai 1981-ből, Latinovits 
Zoltánról: „Kardot rántott, és kis híján kard 
által vérzett el. […] A forradalom nem futa-
modik meg, a forradalmár ütközetben esik 
el. Nekiment a vonatnak, mint a hatalom-
nak, mert azt képzelte, a mozdony fog kisik-
lani, nem ő.”                                                     

Tell Edit

hónapok, napok, órák és percek – a múló 
idő. Meg kell érni a közlésre. Arra, hogy 
ne beszéljünk mindig arról, amire gondo-
lunk. Hogy megtanuljuk a csendet. Hogy 
(jó) időben szólaljunk meg… Hogy ko-
molyan játsszunk, ha valódi játékra kerül 
a sor. Emlékszem, a hetvenes évek végén, 
a nyolcvanas évek elején milyen elszán-
tan kezdtünk játszani Prokobné Marika 
bábszakkörében. Komolyan vettük a me-
sét, a rendezői iránymutatást, az előadáso-
kat, a seregszemléket, minősítő versenye-
ket. Még középiskolás korunkban is egy 
csapat voltunk, játszottunk, bemutatókat 
tartottunk… A fekete-fehér tévé közben 
cserélődött, csak a képernyő mérete ma-
radt, meg a szemcsés kép. Mégis milyen 
tiszta képletek voltak olvashatók rajta ke-
resztül. Hosszú színházi előadások Dom-
ján Edittel, �lmek Soós Imrével, szom-
bat esténként versek mindenkinek – Sin-
kovits Imrével, a nagyokkal. A tévé előtt 
ülni maga volt az élet. Nagy utazások hi-
ányában a tévé előtt, a könyvek mellett ta-
nultam meg az idő múlását, olvasni, látni a 
tegnapot. Másfélmillió lépés mellett meg-

„Attól, hogy az ember nem beszél valamiről, még gondol rá. Sőt. Többet gondol rá.” 
Szabó Magda

Fotó: Fortepan/Szalay Zoltán
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Több mint húsz évvel ezelőtt készült rólam egy 
fekete-fehér igazolványkép. Édesapám nem 
sokkal később beletette egy akkoriban divat-
ba jött műanyag kulcstartóba, azóta is hasz-
nálja. A kulcstartó megkopott, de a kép éles 
maradt. Egy békebeli fényképészműhelyben 
készült, békebeli körülmények között – a Kis-
hegyi úton. Polgár András és felesége, Mari-
ka kezei közül került ki a kép, akik még a hu-
szadik század második felének elején kezdték 
művelni az akkor még rendhagyó foglalkozás-
nak számító szakmát. Cseresznyési otthonuk-
ban látogatom meg őket. Kávé, sütemény ke-
rül az asztalra, s a házaspár mesélni kezd… 
Hatvannégy éve házasok, 1955-ben keltek 
egybe az egykor tengelici �atalok, a férj ekkor 
már végzett fényképész, a Szekszárdi Szolgál-
tató Szövetkezet munkatársa, a �atalasszony a 
Hőgyészi Állami Gazdaság adminisztrátora. 
Az egykori szövetkezet működési rendje sze-
rint szövetkezeti ügynökök járták a Szekszárd 
környéki kistelepüléseket, felvették a rendelé-
seket, majd – általában hétvégeken – a fényké-
pész motorral érkezett, hogy teljesítse a meg-
rendelők kérését. Így készültek a családi- és 
gyermekképsorozatok, az eseményekhez kö-

tődő korlenyomatok. A Polgár házaspár 1962-
ben kerül Paksra, az Erzsébet Nagy Szállodánál 
üzemelő Tumpek Mihály-féle fényképészmű-
helybe, ahol a megözvegyült, „drága emlé-
kű” Mariska néni még hosszú évekig segíti a 
munkájukat. Az ekkorra kétgyermekes család 
előbb a Malomhegyen, majd a Duna utcában 
talál otthonra. A nagy előd fényképészműhe-
lye s a szorgalom szerencsét hoz a házaspár-
nak. (Nézem őket beszélgetés közben. Inkább 
bámulom, csodálom őket. Minden mozdulatuk 
nyugodt, nem vágnak egymás szavába, egyfor-
mán emlékeznek mindenre – jóra, kevésbé jóra. 
Fényképezőgépek kerülnek elő – az elmúlt hat-
van évben használt régiek és újkoriak. Megmu-
tatják a működésüket. A szemük csillog. Szépen 
élik újra a múltat.) A Szent István téri műhely 
hétköznap és a hétvégeken is nyitva volt, s az 
éppen arra sétáló paksi polgárok, családok be-
tértek, hogy �lmre fényképezzék őket, és egy 
kétórás Duna-parti séta után már át is vehet-
ték az elkészült fényképeket. 1984-ig – több 
mint húsz éven át – működött a fényképész-
műhely az óvárosban, majd 1984-től egészen 
2000 decemberéig a lakótelepen, a Kishegyi 
utca deltájában. Megszámlálhatatlan tablókép 

és tabló, családi fotó került ki a kezeik közül. 
Néhány üveglap, �lmek, diák és fényképek őr-
zik a múltat a cseresznyési házban, a �ókok-
ban és a padláson. Gondosan dobozokba zár-
va. A digitális technika térhódítása fogalmazta 
meg döntésüket a befejezés mellett. Úgy mesé-
lik, nehezen élték meg a csendes hétköznapo-
kat. A cseresznyési ház, a kert, az állatok hoz-
tak új értelmet az életükbe. (Albumok, fényké-
pek kerülnek elő. Elém tárul egy család múltja 
minden örömével és bánatával. A XIX. század-
ban született ősök vonásait csodálom kiváló mi-
nőségű fotókon. A XX. századi vidéki emberek 
tartásától hatódok meg, egy letűnt kor sejlik át 
a képeken. A két gyermek, András és Ágnes cse-
csemő- és kisgyermekkori képeit nézegetjük – 
könnyek kíséretében. Az elmúlt öt évben készült 
fotókon egy hely üresen maradt…) A kert gyö-
nyörű. Az idén gazdag szilvatermésből Hoós 
Laci bácsiékkal üstben főzték be a háziak a 
szilvalekvárt. A korábban sokféle haszonállat 
tartása helyett ma már csak csirkék kapirgál-
nak az udvaron. Az asztalon a múlt képei mel-
lé előkerülnek az unokák és dédunokák fény-
képei, akiket már a digitális technika örökített 
meg…                                                            Tell Edit

Jó napot, mi újság?

Polgár András és Polgár Andrásné 

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Új színházi évad a Csengey központban
A 2018/2019-es színházi évad – hasonlóan 
a korábbi évekhez – sikeresen zárult a Csen-
gey Dénes Kulturális Központban. A Latino-
vits-bérlet előadásaira a bemutatók előtt csu-
pán néhány jegyet lehetett vásárolni, ezek-
re az előadásokra hamar elkeltek a bérletek. 
Az elmúlt évad különlegessége az volt, hogy 
Molnár Ferenc A Pál utcai �úk darabját öt-
ször játszották Pakson a Pannon Várszínház 
színészei, nagy sikerrel – telt ház előtt. Az ér-
deklődés továbbra is fennáll, nem csupán a 
paksi színházlátogató közönség körében, így 
az új évadban is tervezik a darab bemutatá-
sát – tudtuk meg Tell Edittől, a Csengey igaz-
gatójától. Az új évad is tartogat meglepetése-

ket és változásokat a felnőtt- és gyermekszín-
házi előadások tekintetében. Az Erkel-bérletet 
a Domján Edit-bérlet váltja, három előadás-
sal, többek között színpadra lép László Bol-
dizsár Schell Judittal, illetve Appelsho�er Já-
nos Rémi Tündével – hogy csak a „hazaiakat” 
említsük. Továbbra is cél, hogy a helyi, járá-
si felnőtt színházlátogató közönség minden 
műnemben és műfajban megtalálja az értel-
mes kikapcsolódás lehetőségét: a Hair, a Csi-
nibaba mellett látható lesz az Indul a bakter-
ház, az Advent a Hargitán, a Karamazov test-
vérek vagy a Szomorú vasárnap – drámák, 
komédiák, zenés darabok. A gyermekbérle-
tek hasonlóan izgalmas összeállításúak. Új-

donság, hogy nevet kaptak a bérletek: Bálint 
Ágnes, Janikovszky Éva és Lázár Ervin a név-
adók. Az előadások a magyar népmese vilá-
gából, a természetből, varázslatokból, a szép-
irodalomból merítkeznek – remélhetőleg a 
legkisebb színházlátogatók örömére. A fel-
nőtteknek szóló előadások bérletajánló kiad-
ványa mellé idén megjelenik a gyermekelő-
adások ajánlója, előbbit minden háztartásba, 
utóbbit a gyermekintézményekbe juttatják 
el a Csengey központ munkatársai. Ezekben 
szerepel a bérletvásárlások időpontja, illet-
ve az online kiadvány felkerül az intézmény 
honlapjára és közösségi oldalára is.                                        

-dsz-

Paksi motorosok adománygyűjtő akciója
Gyógyszereket, gyógyászati se-
gédeszközöket ajándékoztak a 
munkácsi kórház gyermekosz-
tályának paksi motorosok. Az 
idén bejegyzett Legends Hunga-
ry Motoros és Sportegyesület tag-
jai gyűjtöttek és vittek adományo-
kat Kárpátaljára. Janecska Zoltán, 
a szervezet elnöke elmondta, az 
igények felmérésében és a gyógy-
szerek beszerzésében Ukrajná-
ban működő motorostól kaptak 
segítséget. Arról is beszélt, hogy 
évek óta jár Kárpátaljára, Erdély-
be, szívén viseli az elcsatolt te-
rületeken élő magyarok sorsát. 
Az egyesület ugyan új, tagjai vi-
szont már korábban is kapcso-
latban álltak egymással, és szer-
veztek maguk, vagy csatlakoztak 
mások által életre hívott karitatív 
akciókhoz. Janecska Zoltán arról 
tájékoztatott, hogy a motoros és 
sportprogramok mellett a hagyo-
mányok életre keltése, megőrzé-
se és jótékonysági akciók szerve-
zése is az egyesület pro�ljába tar-
tozik, amelynek megszületéséről 
egyébként a TelePaks Én váro-
som című műsorában hallhatott 
először a paksi nyilvánosság. A 
mostani karitatív kezdeményezés 
nem maradt a város határain be-
lül, más, Magyarországon és an-
nak határain kívül működő mo-
toros baráti körökkel fogtak ösz-
sze a siker érdekében. A gyűjtés 
eredménye négyszázezer forint 

és egy – mint kiderült – rendkí-
vül fontos és hasznos gyermekto-
lószék volt, némi ruhaneművel és 
játékkal kiegészítve.
A Legends Hungary Egyesület 
tagjai a Perfect Fight Clubhoz, a 
Szív a sisak alatt szervezethez és 
az Ukrán 7th Legionshoz tarto-
zó motorosokkal együtt látogat-
tak a munkácsi gyermekkórház-
ba, ahol hálás szívvel fogadták 
őket. Az adományokból az intéz-
mény főorvosával egyeztetve egy 
ott élő körzeti orvos segítségé-
vel szerezték be a gyógyszereket. 
Házigazdájuk azt mondta, az in-
tézmény anyagi helyzete nagyon 
szűkös, szinte állami hozzájáru-
lás nélkül működik. Nemcsak 
a pénzhiány és a szerény kö-
rülmények tették próbára a ke-

mény fér� szíveket, mondta el 
Janecska Zoltán. A kórházban 
ugyanis nem ritka az olyan kis 
beteg, akit egyszerűen ott „fe-
lejtettek” a szülei. Egy templom-
lépcsőn talált �úcska látványa és 
az onkológiai osztályon tett láto-
gatás volt a legmegrázóbb a mo-
torosok számára. Az adomány-
akció résztvevői betértek egy 
helyi bokszklubba is, hogy az ott 
sportoló gyerekeket is megaján-
dékozzák.
Janecska Zoltán nem titkol-
ta, hogy igen szívszorító volt a 
kórházi látogatás. Éppen ezért 
nem ez volt az utolsó, tervezik, 
hogy újabb gyűjtést rendeznek, 
és újabb, Kárpátalján lévő gyer-
mekintézményt segítenek. Ez 
várhatóan egy munkácsi, Mun-

kács környéki árvaház lesz. Az 
elnök azt mondta, korábban is 
gyűjtöttek már, mások mellett 
egy Bogádon élő idős hölgynek, 
aki, bár nagy szegénységben élt, 
nem akarta elfogadni az ado-
mányt, mondván, sokan nálánál 
is jobban nélkülöznek. A pak-
si motoros egyesület elnöke fon-
tosnak tartja, hogy egy-egy ilyen 
eseményt, akciót dokumentál-
janak. No, nem azért, mintha 
köszönetet várnának. Részben 
azért fontos a nyilvánosság, hogy 
az adományozók lássák, hogy a 
pénz jó helyre került, másrészt 
ezzel szeretnék felébreszteni má-
sokban is a segítőkészséget, ön-
zetlenséget. Janecska Zoltán úgy 
gondolja, a legnagyobb szük-
ség most Kárpátalján van, ezért 
visznek rendre oda adományo-
kat. Azt is hozzátette, hogy talán 
nem tűnik soknak a most ösz-
szegyűjtött pénzadomány, de ez 
az ukrán havi átlagkereset több-
szöröse. A most vásárolt gyógy-
szeradag év végéig fedezi a kór-
ház igényeit.
A Legends Hungary Motoros és 
Sportegyesület nemcsak a ha-
táron túl élőkre fókuszál, ha-
nem helyben is igyekszik segíte-
ni, ahol, amiben tud. Szeptember 
közepén például az Atomfutá-
son motoros felvezetőként segí-
tik majd a versenyek zökkenő-
mentes lebonyolítását.             -ph-

Fotó: magánarchívum
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Az eltűnt városkép nyomában
A két világháború között nem-
csak a part melletti kosaras 
uszoda vonzotta a fürdőven-
dégeket Paksra, hanem ugyan-
ilyen népszerű volt és még 
napjainkban is az a Duna túl-
oldalának pompás, fehér ho-
mokstrandja. Hátránya csak 
egy volt, a megközelítése ahogy 
ma, úgy akkor is csak komppal 
vagy saját csónakkal volt lehet-
séges.

A Pakssal szembeni túlpart – 
ahogy régi képeslapokon és tér-
képrészleteken kivehető – valójá-
ban egy sziget volt. A 19. század 
derekán a Vásárhelyi Pál mérnök 
tervei szerint végrehajtott Du-
na-szabályozás a folyó akkori ka-
nyargó medrének megjavításá-
val hol elszakított területet a régi 
partszakasztól, máshol a hor-
dalék lerakásával új zátonyokat 
képzett. Dunaszentbenedek mel-
lett a Dunában húzódott el hosz-
szan az úgynevezett Paksi-sziget. 
Nevét onnan kapta, hogy bár sok 
per folyt a hovatartozásáról, de 
végig a paksiak birtokolták. A szi-
get és a falu között folyt valami-
kor a Laki Duna vagy Kis-Duna, 
amely ág régen jelentős vízfolyás-
nak számított, néha nagyobb volt 
ott a víz sodrása, mint a Nagy-
Dunában, de az utóbbi évszázad-
ban eliszaposodott, jelentékte-
len vizesárokká szelídült, s ma a 
sziget és a bal parti táj földrajzi-
lag összemosódik. Hívták Senki 
szigetének, a sok jogi eljárás után 
Pörös-szigetnek, vagy az 1863-as 
felosztást követően, egyes tulaj-
donosai után említették Daróczy-
szigetnek vagy Bun-szigetnek. Az 

1910-es évek elején új per kezdő-
dött midőn a paksi képviselő-tes-
tület több tagja felvetette, hogy „a 
sziget a községet illeti meg, mint 
parti birtokost, mivel a vizitör-
vény életbelépte után képződött, 
már pedig ez a törvény világo-
san megmondja, hogy a Duná-
ban képződő szigetek e parti bir-
tokosokat illetik meg”. Közben a 
megyei újság arról is tudósított, 
hogy „a Pakshoz tartozó du-
nai szigetet, körülbelül 150 hol-
dat megvette Sánek Sándor ok-
leveles gépészmérnök 36.000 
koronáért Bún Gusztáv pak-
si lakostól. A szigetet a mérnök 
azért vásárolta meg, hogy lánc-
koszorús szélmotor találmá-
nyát itt értékesíthesse, melyre 
folyó évben kapott szabadalmat 
és a sziget nívóját akarja emel-
ni.” (Tolnavármegye és a Közér-
dek, 1911. május 8., 5. o.) A sok 
tulajdonosváltás és a Sánek-féle 
zöldellő majorság mellett a pak-
si fürdőigazgatóság karbantar-
tott homokstrandot üzemeltetett 

a sziget partján, amelyről a nyá-
ri szezonban országos lapokban 
adtak fel turisztikai hirdetése-
ket: „Dunai homok strandfürdő 
a Paksi szigeten. Vasút- és hajóál-
lomás: Paks. Posta, Telefon, Táv-
írda. Gyorsvonaton 4 óra, hajóval 
6 óra alatt elérhető Budapestről. 
Az egyetlen homok-strand für-
dő a Dunán. Elsőrangú szálloda, 
vendéglő és kávéház. Fürdőidény: 
június 15-től szeptember 30-ig. 
Prospektust küld a fürdőigaz-
gatóság. Paksisziget, Paks.” (Bu-
dapesti Hírlap, 1912. június 20.) 
Ezekben az évtizedekben uszo-
da híján az emberek a túlsó féli 
sziget bársonyos homokstrand-
jára keltek át nyaranta. Mikor 
1924 nyarán a fővárosból leruc-
cant újságíró leült egy padra be-
szélgetni a helyiekkel, a városfej-
lesztési elképzelésekből sem volt 
hiány: „Együtt ülök a korzó vén 
gesztenyefái alatt előkelő paksi 
urakkal, akik mind a jövőt épít-
getik. Vízvezeték, csatornázás, 
középiskola, szanatórium röp-

ködnek a levegőben. És főkép-
pen a jobb vasúti összeköttetés 
[…] S mint a jövő legszebb álma 
él a képzeletekben a Dunahíd, 
amelynek szükséges voltát […] 
olyan meggyőző erővel bizonyít-
ják, hogy szinte megható. Még 
most is hallgatnám, ha nem csá-
bított volna új szemlélődésre a 
hirtelen megélénkült dunaparti 
kép: az ebédutáni vonulás a 
strandra.” A kiküldött tudósító 
szerint az idegen számára Paks 
egy nagy nyaralás, ahol a Duna-
part szépségei elfedik mögötte a 
hétköznapi dolgozó paksiakat, a 
szőlősdombok, sárga mezők iz-
zadtságát, a főutcai kereskedők 
adóterheit. „S az idegen, akit a le-
vegő és a formás trikók megvesz-
tegetnek, megilletődve mond-
ja: – Nem is tudtam, hogy Paks 
ilyen nagyszerű nyaralóhely.” 
(Pesti Napló, 1924. augusz-
tus 15.) 1930 nyarán is népsze-
rű volt a Duna-part, akkor már 
a Hága-féle uszoda és a túlsó 
féli homokstrand együttes erő-
vel vonzotta a nyaralókat váro- 
sunkba: „Paks község főjegy-
zője szívesen áll a nyaralók ren-
delkezésére, akik olcsó lakás-
hoz, s jutányos ellátáshoz köny-
nyen juthatnak, mivel Paks az 
olcsóbb dunaparti községek közé 
tartozik, dunai homokja külö-
nösen gyenge gyermekek edzé-
sére kiváló, s rádióaktív hatá-
sú. Kellemes hajóközlekedéssel, 
mely háromszor megy naponta 
és vonatjával, mely szintén több-
ször megy a fővárosba, a nyara-
ló közönség kedvelt helye lesz.” 
(Tolnamegyei Újság, 1930. júni-
us 21.)                    dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum
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Időkapszulát találtak a felújítás közben

Hétköznapi hit: Kern Sándor

A vártnál lassabban, de jól ha-
lad a paksi református templom 
belső felújítása. Tavasszal még 
abban reménykedett a gyüle-
kezet, hogy a templomfelújítás 
miatt őszig kell máshol találkoz- 
niuk vasárnaponként, de jelen-
leg úgy tűnik, hogy csak de-
cember elején, az adventi idő-
szakban tudják ismét birtok-
ba venni a templomot, mivel 
nagyobb volumenű a munka, 
mint eredetileg gondolták.
– A festés nagy része elkészült, 
ahogyan az aljzat első két ré-
tege is, erre jön még a szigete-
lőanyag, új betonréteg és a já-
rólapok. Ezt követően pakol-

juk be a padokat – tájékoztatott 
Lenkey István, a paksi reformá-
tus egyházközség lelkésze. Az 
új ablakok beépítésével már el-
készültek. Volt egy lyuk a plafo-
non, ami belülről már nem lát-
szik, de kívülről még van vele 
munka. A felújítás végére a pad-
láson is visszaállítják a járófe-
lületet. – Látványos eredménye 
van az utóbbi időben végzett 
munkának, ugyanakkor még 
sok van hátra – tette hozzá a lel-
kész. Több munkafázist kizá-
rólag vállalkozók végeznek, de 
a takarékos gazdálkodás érde-
kében nagyon sok feladatot a 
gyülekezet tagjai oldanak meg.

A munkálatok közben meg-
lepetés érte a gyülekezetet. A 
templom külső felújításakor a 
kupolából kiemelkedő csillag-
ban üzenetet találtak az elődök-
től, ezért reménykedtek abban, 
hogy a mostani belső felújítás-
kor is lesz hasonló meglepe-
tés. Nem csalódtak, a szószék-
koronában egy időkapszulát ta-
láltak.
– Az 1951-es nagy templom-
felújítás idejéből maradt fenn 
az időkapszula. Előkerült belő-
le többek között két korabeli re-
formátus újság, vöröscsillagos 
és egyéb, a korszakra jellemző 
bélyegek, pénzérmék, köztük 

egy lyukas két�lléres, valamint 
a felújítás körülményeit leíró 
dokumentumok és egy fénykép 
az akkori lelkészről és a presbi-
terekről – tájékoztatott Lenkey 
István, akitől azt is megtudtuk, 
hogy mindezt egy ágyútöltény 
hüvelyében helyezték el.
A mostani felújítás fedezeté-
nek kilencven százaléka a gyü-
lekezet rendelkezésére áll, né-
hány millió forint hiányzik 
még. – Bízunk abban, hogy a 
gyülekezet is tud még adakoz-
ni, de ha más is szeretne, azt is 
örömmel fogadjuk – összeg-
zett Lenkey István.                                         

 -wph-

A paksi gyülekezet gondno-
ka, nyugdíjas villamosmérnök 
Kern Sándor. A paksi reformá-
tus egyházközségben végzett 
munka az élete szerves része, 
örömöt, programokat, baráto-
kat, közösséget ad neki. Vallja, 
hogy az Istenben való hit számá-
ra a boldog életet jelenti, s nem 
fél a haláltól. Kern Sándor idén 
ünnepli 80. születésnapját.

– Hogyan ismerkedett meg a paksi 
református közösséggel?
– Villamosmérnökként annyi-
ra távol állt tőlem a hit, hogyha 
valaki azt mondta volna nekem, 
hogy a gyülekezet egyszer szer-
ves része lesz az életemnek, kine-
vettem volna. Az önálló életet vi-
szont csak egy ideig élveztem, és 
ahelyett, hogy szembenéztem vol-
na a problémákkal, a munkába 
menekültem. Amikor ez idő tájt 
egyszer meglátogattam az unoka-
húgomat, bemutatta a barátnőjét, 
Molnár Klárát. Az volt a forduló-
pont, ami meghatározta az életem 
további részét, és elvezetett a gyü-
lekezethez. Miután Klárával ösz-
szeházasodtunk, Pakson teleped-
tünk le. A feleségem elkezdett a 
gyülekezetbe járni, én pedig jó 
férjként támogattam ebben. Az 
új lelkész, Lenkey István egyszer 

személyesen invitált egy kurzus-
ra. Elfogadtam a meghívást, ezzel 
vállaltam, hogy kon�rmálok. 
– Utána hogy alakult a gyülekeze-
ti élete?
–  Egy éven belül új gondnokot 
kellett választani a gyülekezetben, 
és meglepetésemre engem kér-
tek fel. Ez a munka kitölti az éle-
tem nagy részét, értelmes felada-
tokat ad, ezzel együtt örömöt és 
társakat. 
– Nagyon sok munkából kiveszi a 
részét. Mennyi a kötelező és meny-
nyi az önszorgalomból vállalt fel-
adat?
– Nem tudom szétválasztani a 
kettőt. Istennek hálából szolgálok, 

és a tehetségemhez mérten. Ez 
utóbbi is fontos, hiszen nem értek 
mindenhez. A templomfelújítá-
son is sok ember dolgozik, én vil-
lamosmérnökként elsősorban a 
szakterületemen veszem ki belő-
le a részem, illetve a �zikai mun-
kákból. Kérni kell a gyülekezeti 
tagokat, de noszogatni nem, mert 
mindenki örömmel jön, a közös 
munka jó hangulatban zajlik. Sőt, 
olyanok is segítenek, akik egyéb-
ként nem járnak templomba. A 
felújítás mellett vannak más nagy 
projektjei is az egyházközségnek, 
amelyekben szintén segítek. Az 
EFOP pályázat kapcsán admi-
nisztrációs és szervezési munkát 

is ellátok, a vasárnapi istentiszte-
letek alkalmával technikai felada-
tokat végzek, emellett bármi más-
ban is segítek.
– A gondnoki munkát önkéntesen 
végzi. Mi motiválja erre?
– Egyrészt egész életemben meg-
elégedéssel töltött el az, ha láthat-
tam a munkám eredményét. Más-
részt pedig a közösségtől mindezt 
visszakapom szeretet formájában. 
Nagyon emlékezetes például a 70. 
születésnapom, amelyre csodála-
tos ünnepséget szervezett nekem 
a gyülekezet. Továbbá ez egyfaj-
ta bizalom is, hiszen tudom, hogy 
Isten megsegít, ha elvégzem a fel-
adatomat.
– Tapasztalja ezt a segítséget a hét-
köznapokban?
– Hiszem, hogy a földi élet nem a 
vég, halálunk után új életet kap-
hatunk. Ez nagy segítséget jelen-
tett az utóbbi időben. Sokan cso-
dálkoztak, hogy Klára halála után 
nem süllyedtem depresszióba, sőt 
tudok nevetni, ha úgy adódik. Ez 
azért van, mert tudom, hogy jó 
helyre került. Hittem, hogyha el-
megy, akkor is kapok támogatást. 
A legutóbbi, amire nem számítot-
tam, hogy Klára halála után a �-
amban elindult egy változás, sok-
kal önállóbb lett.

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Szilvalekvárral, hagymatokánnyal, juhtú-
róval és még sokféle feltéttel kínálták a pu-
liszkát a negyedik alkalommal megtartott 
puliszkafesztiválon a Csengey Dénes Kul-
turális Központ melletti parkban. Az Er-
délyi Magyarok Tolna Megyei Egyesülete 
rendezvényén a kulináris élvezetek mellett 
kulturális tartalmakat is kínáltak. 

– A puliszka, polenta vagy más néven ku-
koricamálé az erdélyiek tradicionális étele. 
Azért keltettük életre a fesztivált, hogy mi-
nél szélesebb körben megismertessük gyer-
mekkorunk kedvelt eledelét, bemutassuk ezt 
az egészséges, egyszerűen és gyorsan elkészít-
hető ételt – tájékoztatott Bándi Imre, az Er-
délyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének 
elnöke. A sokféleképpen elkészíthető pulisz-
kát megkóstolhatta a nagyérdemű a fesztivá-
lon. Kínáltak „tejbe” vagy túrós változatot, il-
letve az ebédre és vacsorára is elkészíthető 
zöldséges és sima polentát. – Sertés- és hagy-
matokány mellé köretként fogyasztjuk a pu-
liszkát, de a füstöltsonkás szárazbableveshez 
is meleg puliszkát kínálunk kenyér helyett. A 
kóstolón túl a sokféle ízesítésű és formájú ku-
koricamálék receptjeit akár haza is vihették a 
háziasszonyok – mondta Bándi Imre. Székely 
kézműves termékeket is kínáltak a fesztivá-
lon, kézzel készített fajátékok, vesszőből ké-
szült kosarak, hargitai bioméz, virágpor, kür-

tőskalács, különféle sajtok, mics, zakuszka, 
vineta, lekvárok és szörpök is kaphatók vol-
tak. Aki megszomjazott, eredeti Csíki sört 
kóstolhatott. A csíkszentsimoni gyárból ki-
lencféle „folyékony kenyeret” hoztak a rendez-
vényre, kapható volt IPA, jégáfolya, vadmálna, 
méz-, krém-, barna- és székely sör. A gyerme-
kek körében idén is népszerű volt az állatsimo-
gató, valamint a kézműves foglalkozások és a 
népi játszótér is. Új felfogásban készített pu-

liszkás ételt Meczker Tamás. A séf főzőshow 
keretében túrógombócot készített, miközben 
jelenlegi foglalkozásáról és új vállalkozásairól 
is mesélt. A hagyományőrzés jegyében erdé-
lyi és honi népi együttesek mutatták be mű-
sorukat, a Szaggató Zenekar népdalokat taní-
tott a gyermekeknek, valamint táncházat tar-
tott az érdeklődőknek. A fesztivál este László 
Attila koncertjével zárult.

Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula

Paks az én városom

Puliszka ízkavalkád a paksi fesztiválon

– Imádom a vizet, Pakson, a Du-
nánál éltem a gyerekkoromat. 
Akkoriban a mai pályaudvar he-
lyén lévő füves terület volt a grun-
dunk. Olyan dolgokat csináltam, 
amit ma már nem tennék meg: 
sóderos uszályok álltak a part szé-
lén, mi pedig a kormányállásról 
ugráltunk a vízbe – mondta Iker 
László. – A hármas számú – ma 
Deák Ferenc – általános iskolá-
ba jártam, majd Nagykanizsán, a 

– Pakson él a családom, anyu-
kámnak itt van vállalkozása, apu-
kám pedig harminc éve itt rend-
őr. Itt alapítottam tánciskolát, és 
a párom itt futballozik – sorol-
ta Trungel Vivien, mennyi szál-
lal kötődik a városhoz. A Beze-
rédj általános iskolában, majd 
az ESZI-ben tanult. – A Beze- 
rédj-ben be volt építve az órarend-
be a balett, átjártunk a Pro Artis 
művészeti iskolába. Így kezdtem 

vegyipari szakközépiskolában ta-
nultam. Tanítói, aztán tanári dip-
lomát szereztem, és abban a paksi 
iskolában tanítottam 23 évig, ahol 
annak idején tanultam. Paksi a fe-
leségem is, két �am van, mindket-
tő elkezdett kenuzni, így én is kö-
zelebb kerültem ehhez a sport-
ághoz. Az ASE akkori egyesülete 
minden edzőtáborba, versenyre 
vitt minket szülőket segíteni. A 
kisebbik �am egy szegedi vidék-
bajnokságon nyerte meg élete első 
C1-es futamát, amit nem láttam, 
mert éppen az ebédet osztottam. 
Eldöntöttem: megpróbálok be-
kerülni a sportágba. Azóta ver-
senybíró vagyok. A sport révén a 
fél világot bejártam – mesélte Iker 
László. Kiemelte, nem akkor ér 
haza, amikor Magyarországra ér-
kezik – neki Paks az otthona.

a tánctanulást, majd Budapesten 
folytattam. A karrieremet Pak-
son szeretném építeni. Kaptam 
Budapestről is munkaajánlatokat, 
de ezeket csak úgy vállalom, hogy 
felmegyek a fővárosba, majd ha-
zajövök. A táncstúdióm növen-
dékei számos sikerrel büszkél-
kedhetnek, több Európa-bajnok 
van közöttük. Pakson sok tánc-
iskola van, de mindegyik telje-
sen más műfajt képvisel, minden-
ki megtalálhatja a kedvére valót – 
fogalmazott Trungel Viven aki azt 
is elmondta, hogy a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ a kedvenc 
helye. – Jó érzés a próbateremébe 
és a színpadára menni. Kiskorom 
óta számtalan fellépésem volt már 
ott, és felemelő, hogy most már én 
tartok előadásokat a táncosaim-
mal – emelte ki.                    Sólya E.

Fotók: TelePaks
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Az Atomenergetikai Múzeum-
ban kiállított hajtóműhöz és 
tolózárhoz hasonló berende-
zéseket jellemzően a bizton-
sági hűtővízrendszer nyomvo-
nalába építettek be. Nyit-zár 
funkciójuk van, más mozgást 
nem végeznek. 
Ezeket a tolózárakat az 1982-
ben indult 1. blokkon szerelték 
be, és jelen pillanatban is hasz-
nálatban vannak. Stabil, orosz 
gyártmányú szerkezetek, igaz, 
a karbantartásuk nem egyszerű, 
hiszen a tolózár tizenöt-tizenhat 
mázsa, hajtóművel együtt közel 

két tonna. A rendszerben betöl-
tött szerepük miatt karbantar-
tásuk hossza általában tizenhat 
órában határozható meg.
A nagy tolózárakat nem kézzel 
mozgatják, hanem villamos haj-
tóművel. A villanymotor meg-
hajt egy tengelyt, a tengely egy 
csigakereket, amely átviszi a haj-
tást az armatúra felé, és nyit-
ja vagy zárja a tolózárat. Kiala-
kításuk, mechanikai felépítésük 
egyszerű, ebből kifolyólag meg-
bízhatóságuk magas, karbantar-
tási igényük pedig csekély.                                   

Beregnyei Miklós
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Sokan jelentkeztek a virágosítási versenyre 

Spájz – a körte volt a főszereplő
Az ősziesre fordult, esős időjá-
rás ellenére is kitartottak a terme-
lők és a vevők a Spájz-vásár mel-
lett, amit 15. alkalommal tartottak 
meg. Már többször volt rá pél-
da, hogy egy-egy témát állítottak 
a fókuszba, ami most is így volt, 
ezúttal a körte volt a főszereplő. 
Tolna megye legnagyobb körte-
termesztője, Rivnyák Sándor mé-
retes standon, tekintélyes meny-
nyiségben kínálta az ősz kedvelt 
gyümölcsét. Arrább ételszobrász 
workshoppal várták az érdeklő-
dőket a Szekszárdi SZC Vendég-
látó Szakképző Iskolájának kép-
viselői. Horváth János oktató azt 
mondta, hogy a nyersanyagpa-
lettán a gyümölcsök között meg-
jelent a dinnye, ami ilyenkor még 
kapható, természetesen a kör-
te, ami viszonylag könnyen fa-
ragható, bár könnyen elszínező-
dik, illetve kedvence, a mangó is. 

Nemcsak faragni, hanem kóstol-
ni is lehetett a körtét, akár lekvár 
formájában is, ugyanis Nagyszo-
koly sátránál látványbefőzés zaj-
lott. A termelők megszokott kí-
nálatuk mellett körtés �nomsá-
gokkal is készültek a vásárra. Az 
ingyenes Ökocsiga játszóház-
ban körtét varrhattak a gyerekek. 

Az Agrongineer Bt. által szerve-
zett rendezvényen megtartották a 
cég és a Paksi Kertbarátok Egye-
sülete közös szervezésében lebo-
nyolított A legszebb konyhaker-
tek – Magyarország legszebb kony-
hakertjei országos pályázat helyi 
versenyének díjátadóját. Össze-
sen tizenhárom nevezés érkezett 

az egyéni kategóriákban, illet-
ve három közösségi kategóriá-
ban. Balkon–mini kategóriában 
Szabó Jánosné nyert, normál 
kert kategóriában Nagy György, 
míg a legszebb közösségi kert-
nek a Hétszínvirág tagóvodáét 
választotta a zsűri. A zöldséges 
zártkertek kategóriájában Ulbert 
Sándorné kertje lett az első, a ve-
gyes zártkertek között pedig Har-
mat Béláé. Ebben a kategóriában 
megosztva három második he-
lyezett lett: Feil József, Zuschlag 
János és Steigervald Ignác. Mind-
emellett különdíjak is gazdára ta-
láltak. A mozgalom célja, hogy a 
kertművelők munkája kellő elis-
merést kapjon, példájuk nyomán 
minél többen műveljenek kony-
hakertet, így az évszázadok során 
összegyűlt tudás, tapasztalat to-
vábböröklődhet a generációk kö-
zött.                                          -gyöngy-

Virágos utcák, kertek és házak 
fotói várták az érdeklődőket az 
Együtt a parlagfű ellen Alapít-
vány székhelyén, az idei városi 
virágosítási verseny eredmény-
hirdetésén. Benedeczkyné Kó-

nya Györgyi, az Együtt a parlag-
fű ellen Alapítvány irodavezetője 
elmondta, hogy 120 kertes házat, 
8 lépcsőházat és 5 utcát neveztek 
a versenyre, illetve több munka-
helyet is. A virágok mennyisé-

gén és minőségén túl a zsűri �-
gyelte a kertek és az utcák össz-
hangját, de fontos szempont volt 
a zöldövezet „egészségessége” is. 
Az értékelés szerint mindenhol 
látszott a növények szeretete, az 
arany, ezüst és bronz minősítések 
között kicsiny di�erenciák dön-
töttek. Kertes ház kategóriában 
arany minősítést ért el Körmöczi 
Zoltán, aki elmondta, hogy hob-
bi szinten vágtak bele a verseny-
be három évvel ezelőtt, az idei 
arany minősítés szerinte a csa-
ládi együttműködés eredménye. 
A virágoskert legnagyobb részé-
ért felesége édesanyja a felelős, 
Körmöczi Zoltán a fákért, bok-
rokért, fűért felel, a felesége pedig 
az esztétikai kialakításon dolgo-
zik, azért, hogy „egyben legyen 
a dolog.” A lépcsőházak között 

arany minősítést szerzett a Kis-
hegyi út 28. számú lépcsőház kö-
zössége, utca kategóriában pedig 
a Gábor Áron utca diadalmas-
kodott. A munkahelyek között is 
szoros volt a csata, végül az ASE 
Sport K�. győzött. Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere az ered-
ményhirdetésen kiemelte, hogy a 
Virágos Magyarország versenyen 
korábban elnyert különdíj már 
önmagában megalapozta az ala-
pítvány mostani versenyének si-
kerét. – Köszönet illeti a lakossá-
got, illetve a munkahelyi közös-
ségeket azért, hogy ilyen szép a 
környezetünk, hogy ennyire szép 
és virágos Paks – fogalmazott. A 
tervek szerint a megméretést jö-
vőre is megrendezi az alapítvány, 
az lesz a huszonnegyedik alka-
lom.                                       Lovász K.

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula
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Ingatlanok, értékelése, 
lakó ingatlanok, építési 
telkek mezőgazdasági, 
ipari, kereskedelmi in-

gatlanok értékelése.

Pakson, a Virág u. és a Laktanya 
u. sarkán 5 lakásos földszinti tár-
sasházban, garázzsal, kis kerttel, 
114 m2 alapterületű, önálló bejá-
ratú lakás eladó. Fűtés: központi 
fűtés vegyes tüzelésű kazánnal.
Irányár: 21, 3 M Ft

Pakson, az óváros központjában, 
a vízi rendőrséggel szemben, a 
Duna és a 6. sz. főút mellett 395 
m2 telekterülettel, tetőtér beépí-
téses, 128 m2-es, 3 és fél szobás, 
teraszos, Dunára néző összkom-
fortos családi ház, gáz központi 
fűtéses eladó. 
Ár: 38 M Ft

Pakson, a Kornis utcában 488 
m2-es telken, 174 m2-es, 6 szo-
bás, 2 fürdőszobás, garázsos, 
gázfűtéses, kiváló állapotú csalá-
di ház eladó. 
Ár: 57,9 M Ft
 
Pakson, az Újtemplom utcában 3 
szobás konyha + étkezős, családi 

ház garázzsal eladó.
Ár: 33,8 M Ft 

Pakson, a Temető utcában 1503 
m2-es telken 3 szobás családi ház 
eladó, garázzsal + 3 melléképü-
lettel. A területen 6 lakásos tár-
sasház építhető. 
Ár: 29,9 M Ft

Pakson, a Kisfaludy utcában, a la-
kótelep családi házas részén 765 
m2-es területen, 83 m2-es, jó álla-
potú családi ház garázzsal, ker-
tel, gazdasági épülettel eladó.
Ár: 40,8 M Ft

Dunakömlődön színvonalasan 
kialakított családi ház eladó ga-
rázzsal, kerttel, központi fűtéssel.
Ár: 39,5 M Ft

Paks–Cseresznyéspusztán 2 épí-
tési telek eladó a főutcán.

Pakson, a Kömlődi úton családi 
ház eladó.

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

értékelő 
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 
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Sport

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

Sportágat 
választhattak

Ott lesznek 
a világbaj-
nokságon

A futball éjszakája –
harmincéves találkozó

Tizenegyedik alkalommal szervezte meg az 
Atomerőmű Sportegyesület a Paksi Nagy 
Sportágválasztót, aminek állandó helyszí-
ne az Ürgemezei Strand. Az idei esemé-
nyen huszonnyolc sportágat próbálhattak ki 
a gyerekek, köztük újdonságként a teqballt. 
A program célja változatlanul az volt, hogy 
megismerhessék a �atalok a Pakson művel-
hető sportágakat, az edzőket, oktatókat. Az 
általános iskolások lelkesen vetették magu-
kat a különböző sportágak megismerésébe, 
közben pecséteket gyűjthettek a pontgyűj-
tő füzeteikbe, a nap végén pedig a szerve-
zők értékes ajándékokat sorsoltak ki közöt-
tük. A paksi iskolák mellett a kistérség szinte 
összes oktatási intézménye részt vett az ese-
ményen, valamint óvodások is kilátogattak a 
strandra.                                                        -fg-

Tokajban került sor a felnőtt, U23 és i�úsá-
gi maraton vb-válogatóra. Kiszli Vanda má-
sodik lett az egyes hajók versenyében, majd 
Pupp Noémivel párban is a második helyen 
ért célba. Az i� kenusok között Kollár Kris-
tóf nyerte a futamot, majd Hodován Dá-
viddal megnyerték a C2-esek versenyét. Az 
ASE nevelés (Koleszár Zoltánnal C2 Euró-
pa-bajnok), de már újpesti színekben ver-
senyző Török Aurél az U23-as korosztály 
kenu egyes versenyében lett második. Az 
elért helyezések alapján a fenti versenyzők 
a magyar válogatott tagjaként utazhatnak 
a kínai Shaoxingban október 17-20. között 
rendezendő felnőtt, U23 és i�úsági maraton 
világbajnokságra.

-joko-

A futball éjszakáját idén második alkalom-
mal rendezték meg hazánkban kilenc NB 
I. és NB II., valamint tizenhárom NB III. és 
öt megyei csapat stadionjában. Pakson jeles 
évfordulóra emlékeztek: idén harminc éve, 
hogy a Paksi SE aranyérmet szerzett a har-
madosztályban. – Nagy dolog, hogy sike-
rült megszervezni a harmincéves találkozót, 
nosztalgiázunk egy kicsit. Hatalmas élmény 
ez nekem, de úgy látom, a nézők is jól szóra-
koznak – mondta Haraszti Zsolt, a Paksi FC 
ügyvezetője, a program szervezője, aki a baj-
nokcsapat tagja volt. A gálán pályára lépett 
Gróf Edvin is, aki a gólvonalon állva segítette 
aranyéremhez a zöld-fehéreket annak idején. 
– Imádtunk futballozni, ezért is dolgozunk 
ma is a labdarúgásban. Ez egy örök szere-
lem. Örömmel jöttem, már az öltözőben egy-
mást ugrattuk, felelevenedtek a régi történe-
tek – fogalmazott a kapus, aki jelenleg a Paksi 

FC szertárosa. A magyar öreg�úk válogatott 
szövetségi kapitánya, Gellei Imre 2007 és 
2010 között a PFC vezetőedzőjeként dolgo-
zott. – Rendkívül összetartó az öreg�úk csa-
pata. Ugyanúgy szeretnek futballozni, mint 
öt, tíz, húsz vagy akár harminc évvel ezelőtt. 
Barátok közé jöttünk, és egy szenvedélyes, jó 
meccset játszottunk – összegzett. Az 1989-es 
csapat, kiegészülve a ’91-es bajnokokkal ki-
váló hangulatú összecsapáson 5:1-es mecs-
cset játszott a magyar öreg�úk válogatottal, 
a zöld-fehérek gólját Porga István büntetőből 
szerezte. A folytatásban a vendég továbbra is 
pályán maradt, ugyan �atalabb korosztállyal, 
míg a paksiaknál a 2000-es évek játékosai fu-
tottak ki a gyepre. Ezt a kétszer harminc per-
cet Salamon Miklós, valamint Sipeki István 
két góljával 3:0-ra a zöld-fehérek nyerték. A 
gálamérkőzéseket az egykori NB I.-es játék-
vezető, Makai János vezette.                             -fg-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Új magyar játékosok az 
ASE kosárlabdacsapatában

Második lett 
a kosárcsapat

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

Nagy volt a játékosmozgás a nyáron az ASE 
NB I/A-s fér� kosárlabdacsapatánál. A ma-
gyarok közül Medve Máté és Ruják András tá-
vozott, helyettük – ha nem is a helyükre – ér-
kezett a honi kosárlabda egyik legjobb és leg-
tapasztaltabb játékosa, valamint két utánpótlás 
válogatott. Arról kérdeztük őket, milyenek az 
első benyomásaik, miért választották Paksot, 
és milyen reményekkel vágnak neki szeptem-
ber végén a bajnokságnak.
Lóránt Péter 33 éves, 206 centiméter magas 
egykori válogatott center az Alba Fehérvár-
tól érkezett, 1+1 éves szerződést kötött a klub-
bal: Nagyon pozitívak az eddigi benyomása-
im, pro� és biztos hátteret biztosító csapat az 
ASE. Bánéval (Braniszlav Dzunics, a szerk.) 
már dolgoztam együtt Fehérváron és a válo-
gatottnál, Kovács Ákossal játszottunk együtt, 
és jóban vagyunk. Ez mind amellett szólt, 
hogy idejöjjek. Egy abszolút új csapat formá-
lódik, picit több időre van szükség, hogy ösz-
szeálljunk, de úgy gondolom, a rajtra készen 
leszünk. Nagyon jól dolgoznak a �úk, szeren-
csére jó mentalitású társaság jött össze, a kül-
földiek is űzik, hajtják egymást az edzéseken. 
Tudom, hogy a szurkolók mit várnak el tőlem, 
igyekszem ezt hozni, és vezére lenni a csapat-
nak. Az elmúlt évek nem úgy sikerültek az 
ASE-nak, ahogy régebben, bízom benne, hogy 
az idén sikeresebbek leszünk. A családom is jól 
érzi magát Pakson, a kislányom már együtt ját-
szik Eilingsfeld lányával.
Kis Raúl 23 éves, 205 centiméter magas, bedo-
bó poszton játszik, a ZTE csapatától érkezett. 
U20-as utánpótlás válogatott volt: Elég kemé-
nyek és hosszúak az edzések, de nagyon élve-
zem. Személyesen eddig Horváth Kristófot is-
mertem, együtt játszottunk a válogatottban, a 

többiekkel csak ellenfélként találkoztam. Nem 
volt nehéz beilleszkedni, mindenki jó fej, be-
fogadtak, jó a társaság. Zalaegerszegen tanul-
tam meg kosárlabdázni, eddig csak a ZTE-ben 
játszottam. Azért döntöttem a váltás mellett, 
mert úgy éreztem, hogy nem kaptam elég le-
hetőséget. Az ügynökömön keresztül vettem 
fel a kapcsolatot az ASE csapatával, egyéves 
szerződést kötöttünk. Szeretnék fejlődni és 
minél többet kihozni a lehetőségekből. Minél 
többet, és minél hasznosabban szeretnék ját-
szani, és a saját, és a csapat szempontjából is 
egy jó szezont futni.
Valerio Bodon Vincent 2001-ben született, 
201 centiméter magas, 1-2-3-as poszton ját-
szik. A Budapesti Honvéd SE csapatából érke-
zett, 2+1 éves szerződést kötött vele az Atom-
erőmű SE. Augusztusban Sztojan Ivkovics be-
hívta a felnőtt magyar válogatottba: Eleinte 
sok sportot űztem (foci, úszás), aztán másodi-
kos koromban kezdtem el kosarazni. Fél évig a 
MAFC játékosa voltam, de átmentem a Hon-
védba, mert az közelebb volt hozzánk. Báne 
már régebb óta keresett, nemrég leültünk ebé-
delni, megismerkedtünk. Előtte hallottam tör-
téneteket róla, hogy hány emberből csinált já-
tékost, és milyen jó edző. Nagyon szimpatikus 
volt, így augusztus végén eldöntöttem, hogy 
Paksra szeretnék jönni, és nála kosarazni. Ne-
héz volt beilleszkedni, no, nem a csapatba, ha-
nem az edzésekbe. Nagy a különbség az „A” 
és a „B” divízió között, sokkal �zikálisabb és 
sokkal gyorsabb, futósabb, fárasztóbb a mun-
ka. Mivel vékony srác vagyok, a kondi is elég 
megerőltető, de bízom benne, hogy meglesz az 
eredménye. Élvezem az ittlétet, nagyon örü-
lök, hogy sokat tudok tanulni.                                                                     

Kovács József

Kaposváron, a IX. Orosz László emléktor-
nán lépett parkettre az ASE fér� kosárlab-
dacsapata. Paksi oldalon sérülés miatt hi-
ányzott Eilingsfeld János és Horváth Kristóf, 
ezért a �atal játékosok is több lehetőséget kap-
tak. Az első játéknapon a pécsi csapat ellen lé-
pett pályára a Dzunics-legénység, és egy kiéle-
zett, szoros összecsapáson négypontos győzel-
met aratott. Pécsi–VSK Veolia – Atomerőmű 
SE 87-91 (32-23, 17-25, 15-23, 23-20). A má-
sik ágon a Kaposvár a Szegedet győzte le, és 
jutott a másnapi döntőbe, ahol sajnos Porter 
hamar lesérült, Lóránt pedig három fault mi-
att volt kénytelen bő négy perc után a padra 
ülni az első negyedben, a hazaiak büntetők-
ből szerezték pontjaik nagy részét. A máso-
dik felvonás elején 11-2-es szériával indított 
a paksi csapat, de elfogyott a lendület, kapos-
vári előnnyel ért véget az első félidő. A har-
madik tíz percben jobban játszottak Kovács-
ék, és egálra jöttek fel a harmincadik perc 
végére. Az utolsó etapban fej fej mellett ha-
ladtak a csapatok, a végén az ASE megsze-
rezhette volna a győzelmet, de Evans triplá-
ja kimaradt az utolsó pillanatban. Kaposvá-
ri KK – Atomerőmű SE 74-72 (17-12, 22-20, 
16-23, 19-17). Braniszlav Dzunics a követke-
zőket nyilatkozta az ASE honlapján: Nagyon 
hasznos tornán vettünk részt, úgy gondolom, 
hogy ebben az időszakban nekünk is szük-
ségünk volt ilyen jellegű mérkőzésekre, mert 
ezekből tudjuk levonni azokat a következteté-
seket, amelyek a fejlődésünkhöz és a �nom-
hangolásunkhoz szükségesek. Sajnos a döntő-
ben center nélkül maradtunk, ezáltal teljesen 
más szerkezetben kellett játszanunk. Szer-
vezetlennek láttam a csapatot, de a harcias- 
ság megvolt a �úkban.                                 -joko-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.
Kiről nevezték el a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ 2019/2020-as színházi évadá-
nak új bérletét? A megfejtéseket szeptem-
ber 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 nyertesünk: Molnárné Jankó Mária. 
Gratulálunk!

Helyes megfejtésével két jegyet 
nyerhet A nő illata című elő-
adásra. 

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


