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Közélet

Energiaválság és infláció – 
önkormányzati támogatások
Hónapok óta folyamatosak az egyezteté-
sek az önkormányzatnál, zajlik a jövő évi 
költségvetés tervezése, vizsgálják a lehe-
tőségeket, hogyan lehet az energiaválság 
miatti problémákra megoldást találni. 
Szabó Péter polgármester és Szántó Zol-
tán alpolgármester a TelePaks televízió 
Közélet közelről című magazinjában ar-
ról is tájékoztattak, hogy a takarékossá-
gi intézkedések érintik a támogatásokat, 
a választókerületi céltartalékot, valamint 
a polgármesteri és alpolgármesteri kere-
tet is.

– Több soron biztosítunk támogatásokat a 
város költségvetésében, alapvetően a cím-
zettek szerint lehet csoportosítani ezeket.
Önálló soron szerepelnek a civil szerveze-
teknek, egyesületeknek nyújtott támogatá-
sok, csakúgy mint a szociális gondoskodá-
son belül a magánszemélyeknek nyújtható 
szociális alapú támogatások, mint például 
a temetési segély és a lakásfenntartási tá-
mogatás. Emellett az önkormányzati tulaj-
donban lévő, önkormányzati feladatot el-
látó gazdasági társaságok is támogatásként 
kapják a működésükhöz szükséges forrást, 
mert így olcsóbb ellátni egy-egy önkor-
mányzati közfeladatot, például az úttisztí-
tást vagy a síkosságmentesítést – tájékozta-
tott Szántó Zoltán alpolgármester.  
– Szerencsés volt a város, hogy az elmúlt 
években 600 millió és egymilliárd forint kö-
zötti összeget fordíthatott a civil szerveze-
tek, egyesületek, alapítványok, sportegye-
sületek támogatására önként vállalt feladat-
ként. Alapvetően a lakosság komfortérzetét 
növelő programokat megvalósítókat tá-
mogattuk, illetve azokat a sportegyesülete-
ket – Paksi Sportegyesület, Dunakömlődi 
Sportegyesület, Atomerőmű Sportegyesü-
let – melyek az utánpótlásnevelést és a sza-
badidősport lehetőségét biztosítják a vá-
rosban. Idén februárban 809 millió forin-
tot terveztünk a költségvetésben ezekre a 
támogatásokra – tájékoztatott Szabó Péter. 
A polgármester azt is elmondta, hogy van-
nak, akikkel egy évre, és vannak, akikkel 
három évre kötött támogatási szerződést az 
önkormányzat, mindig a rendelkezésre álló 
keret szerinti összegre.
2023-ban az energiaválság okozta költ-
ségnövekedések miatt csökken a támoga-

tásokra rendelkezésre álló keret. – A leg-
fontosabb, hogy a szociális támogatásokat 
maradéktalanul biztosítani tudja a város, 
az ehhez szükséges költségvetési forrás 
összegét a helyi szociális rendelet alapján 
állapítjuk majd meg, ahogy minden év-
ben. Ez a terület nem sérülhet – hangsú-
lyozta Szántó Zoltán.  
Szabó Péter hozzátette, hogy a kulturális 
szféra támogatásai közül a Csengey Dé-
nes Kulturális Központnak nyújtott támo-
gatásokat a lehetőségekhez mérten jövőre 
is szeretnék biztosítani, hogy továbbra is 
tudjanak programokat szervezni a paksi-
aknak. 
2020 februárjában határozott Paks képvi-
selő-testülete arról, hogy módosítják a vá-
lasztókerületi céltartalék összegét. A ko-
rábbi mintegy 1,6 millióról 5 millió forint-
ra emelték az önkormányzati képviselők 
által a választókerületükben fejlesztések-
re fordítható keretet. Ennek köszönhető-
en az elmúlt években számos korszerűsí-
tés, beruházás valósulhatott meg, amelyek 
mind a lakosság komfortérzetének javítá-
sát szolgálták. A képviselők út- és járda-
szakaszokat újíttattak fel, új utcabútoro-
kat helyeztettek ki, játszóterek, parkolók 
fejlesztésére és például tér�gyelőkamera-
rendszer bővítésére fordították éves kere-
tüket. 

Szántó Zoltán alpolgármester kiemelte, 
hogy a mindenkori képviselő-testületnek 
eddig is nagyon fontos volt, hogy a vá-
ros különböző pontjai ugyanolyan ütem-
ben tudjanak fejlődni. Azt mondta, hogy 
ezt továbbra is szem előtt kívánják tarta-
ni, de a jelenlegi helyzet miatt nem biz-
tos, hogy a választókerületi céltartalékot 
a jövő évi költségvetésben is �nanszíroz-
ni tudja a város.
A takarékossági intézkedések a képviselői 
kereten kívül a részönkormányzati kere-
tet is érintik. Szabó Péter polgármester ar-
ról tájékoztatott, hogy Gyapán, Csámpán, 
Dunakömlődön és Cseresznyésben várha-
tóan nem tudják jövőre biztosítani ezt a 
forrást. Hozzátette, hogy a döntés a CLLD 
programban támogatást nyert rendezvé-
nyeket nem érinti, mivel így ezekre már 
megvan a szükséges forrás. – Változás lesz 
a polgármesteri, alpolgármesteri keret te-
kintetében is, aminek összege 12 millió 
forint, ez a jövőben jelentősen csökkenni 
fog. Változás lesz a bizottságok pályázati 
keretében is, 2023-ban erre sem jut már 
forrás – összegzett Szabó Péter. 
A Közélet közelről című magazin november 
2-i adása visszanézhető a telepaks.net olda-
lon és a TelePaks televízió YouTube-csator- 
náján.                                      

Lovász Krisztián

Fotó: TelePaks
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Rendkívüli ülésen tárgyalt Paks képvise-
lő-testülete a víziközmű társaság integrá-
ciójához szükséges társasági részesedés 
átadásáról november 4-én. A döntés ér-
telmében a víziközművagyon, az azt mű-
ködtető vagyon és a paksi önkormányzat 
Mezőföldi Regionális Víziközmű K�.-
ben fennálló társasági részesedése átke-
rül a magyar államhoz. 

Korábban beszámoltunk róla, hogy az integ-
rációs folyamat megismerése után augusz-
tus 23-án döntött a képviselő-testület a Me-
zőföldi Regioniális Víziközmű K�. állami 
integrációjával kapcsolatos szándéknyilat-
kozat elfogadásáról. Az integráció követke-
ző lépéseként szeptember 20-án úgy döntött 
a testület, hogy a paksi önkormányzat tulaj-
donrészének öt százalékát átadja a Nemze-
ti Vízművek Zrt.-nek, aki ezért átvállalja az 
idei veszteséget. Ezt a döntést azzal együtt 
hozták meg, hogy nem zárkózik el az ön-
kormányzat a százszázalékos tulajdonrész-
átadástól. A témáról rendkívüli ülésen no-
vember 4-én tárgyaltak ismét. A grémium 
úgy határozott, hogy a víziközművagyont, 
az azt működtető vagyont és a paksi önkor-
mányzat Mezőföldi Regionális Víziközmű 
K�.-ben fennálló 82,54 százalékos társasá-
gi részesedését átadják a magyar államnak. 
A képviselők hét igen szavazattal fogadták 
el a határozati javaslatot. 
Az ellenzéki Paksi Deák Ferenc Egyesület 
(PDF) négy jelen lévő képviselőjéből há-
rom nem szavazott. Heringes Anita önkor-
mányzati képviselő azt mondta, hogy azért 
biztosítottak egy fővel szavazatot a több-
ségnek, mert ha nem adják át a céget, akkor 
a veszteség tönkreteheti az önkormányza-
tot, ennek ellenére az átadással nem érte-
nek egyet.

Szabó Péter, Paks polgármestere szerint jó 
döntés született, mivel a szolgáltatóval és 
a vagyontárgyakkal együtt a cég vesztesé-
ge is az államhoz kerül át. Kiemelte, hogy 
a Mezőföldvíz K�. idén több mint egy-
milliárd forint veszteséggel zárná az évet. 
A következő évben pedig, ha így alakul-
nak az energiaárak, akár két-három mil-
liárdos veszteséggel is zárhat a cég. Hoz-
zátette, hogy ezt az összeget a többségi tu-
lajdonos Paks Város Önkormányzatának, 
illetve a többi 46 társult település önkor-
mányzatának kellene ki�zetnie.
Paks polgármestere arról is tájékoztatott, 
hogy a többi tulajdonos önkormányzat 
nagy része már döntött a víziközmű tár-
saság átadásáról. 
Az állam azzal a céllal veszi át a víziköz-
mű-szolgáltatást, hogy megőrizzék az 
ügyfélelégedettséget, magas színvonalú 

maradjon a szolgáltatás és folyamatos le-
gyen a rendszer fejlesztése.
A testületi ülésen szó volt a   dunakömlődi 
posta bezárásáról is. Mint ismert, az ener-
giafelhasználás csökkentése érdekében 
210 településen 366 postahivatal működ-
tetését szünetelteti a Magyar Posta Zrt. 
Az intézkedés Paksot is érinti, november 
12-től a 3-as, vagyis a dunakömlődi Hegy 
utcában található postahivatalt zárják be. 
A Paksi Deák Ferenc Egyesület képvise-
lőcsoportja úgynevezett mobilposta-szol-
gáltatás elindítását kérelmezné, hangzott 
el az ülésen.
Szabó Péter polgármester a közérdekű be-
jelentésre úgy reagált, hogy a városvezetés 
már kérte a Magyar Posta Zrt.-től, hogy a 
bezárást követően működjön a mobilpos-
ta-szolgáltatás a településrészen.         

Lovász K.

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Tolna megye védelméért díjat kaptak
Átadták a Tolna megye védelméért em-
lékérmeket és okleveleket a közelmúltban 
Szekszárdon, a vármegyeházán. Az elis-
merést idén az orosz–ukrán háború mi-
att kialakult menekültválság kezelésében 
végzett tevékenységükért tizenöten vehet-
ték át, köztük Szabó Péter, Paks polgár-
mestere. 

Olyan személyeknek adjuk át ezeket a díja-
kat, akik rendkívüli helytállásukkal kivívták 
közösségük megbecsülését és a védelmi bi-
zottság elismerését, mondta ünnepi beszé-
dében dr. Horváth Kálmán főispán, a Tol-
na megyei Védelmi Bizottság elnöke a Tolna 
megye védelméért elismerések átadóünnep-
ségén, október 26-án, a vármegyeháza dísz-
termében.
Szabó Péter, Paks polgármestere is átvehet-
te az emlékplakettet, amiért a város komoly 
energiákat mozgósított a humanitárius ka-
tasztrófa idején, nagy erőkkel igyekezett 
segíteni és befogadni az Ukrajnából me-
nekülőket. Az elismerést Szabó Péter Paks 
lakosságának ajánlotta, hiszen mint fogal-
mazott, azoknak jár igazán a köszönet, akik 

időt és energiát nem kímélve igyekeztek se-
gítséget nyújtani. A városvezető felidézett 
néhány példát az intézkedésekből: kijelöl-
tek gyűjtőpontokat, ahova ruhákat és élel-
miszert lehetett leadni, több városi intéz-
ményben pedig ideiglenes befogadóhelyet 
alakítottak ki. Paks a kárpátaljai testvér-

települését, Visket is támogatta különféle 
adományokkal.
Tizenegy település vezetője vehetett át Tolna 
megye védelméért emlékplakettet, a Paksi 
Járás területéről Paks mellett Sárszentlőrinc, 
Kajdacs, Bölcske és Dunaföldvár polgár-
mestere. Szabó Péter szerint ez jól mutatja a 
térségben az összefogás erejét. Azt mondta, 
hogy valamennyi település együttműködött, 
amikor az Ukrajnából érkezők elszállásolá-
sa, segítése volt a feladat. Kitért arra, hogy 
folyamatosan tartották a kapcsolatot a te-
lepülésvezetők, ha segíteni kellett egymást, 
igyekeztek a lehető leggyorsabban reagálni 
az adott helyzetekre.
A polgármesterek mellett az Országos Men-
tőszolgálat Tolna Megyei Mentőszervezet 
szekszárdi mentőállomásának vezetője, va-
lamint a Tolna Megyei Büntetés-végrehajtá-
si Intézet, a Tolna Megyei Kormányhivatal 
Népegészségügyi Főosztály és a Közép-du-
nántúli Vízügyi Igazgatóság egy-egy mun-
katársa tevékenységét is elismerték. Az ok-
tóber 26-i ünnepségen összesen tizenöten 
vehették át a Tolna megye védelméért elis-
merést.                                                                 -lk-

Fotó: Szép Zsóka

VárosFa program – tovább zöldült Paks 

Harmincegy facsemetét ül-
tettek a közelmúltban Pakson 
a VárosFa  elnevezésű, négy évet 
felölelő, országos növénytelepí-
tési programsorozat támogatá-
sával, amely a MOL-Új Európa 
Alapítvány, az Agrárminisztéri-
um, az Országos Erdészeti Egye-
sület és a Megyei Jogú Városok 
Szövetsége közreműködésével 
jött létre. A programsorozat első 
körében a tízezernél nagyobb lé-

lekszámú magyar városok pá-
lyázhattak belterületük fásításá-
ra. Paks Város Önkormányzata 
élt a lehetőséggel. Összesen har-
mincegy fát ültettek el három 
helyszínen, a Fenyves utcai és a 
Kodály Zoltán utcai játszóterek-
nél, valamint a KRESZ-parkban.
Szabó Péter, Paks polgármestere 
azt mondta, minden lehetőséget 
megragadnak arra, hogy mind-
inkább zöldüljön a város. A 

zöldfelület növelését szolgálta a 
2020-ban lezajlott 1000 fát Paks-
ra! elnevezésű program is, a kö-
vetkező esztendőben pedig tíz-
ezer cserjét ültettek a városban. 
Kitért arra, hogy a zöldfelületek 
növelése mellett az is a környe-
zetvédelmet szolgálja, hogy im-
már elektromos buszokkal lát-
ják el a helyi tömegközlekedést. 
Hozzátette, az edukációt is fon-
tosnak tartják, ezért a fák ülteté-
sében közreműködtek diákok a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium-
ból, illetve a programnak meg-
felelően az utógondozás közös-
ségi program keretében törté-
nik.
Kudorné Szanyi Katalin, az ötös 
számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője is kiemel-
te, hogy minden ilyen megmoz-
dulással élni kell, és a körzet kép-
viselőjeként örül, hogy a terület 
ennyi fával gyarapodott. Remé-
nyét fejezte ki, hogy a lakók is 
oda�gyelnek majd a fákra. 

A nyertes városok edukációs 
programot is kapnak, aminek 
célja, hogy a �atalokban is kiala-
kuljon, fejlődjön a fenntartha-
tósággal, a fák és az erdők fon-
tosságával kapcsolatos tudatos 
szemléletmód. Az Országos Er-
dészeti Egyesület által biztosított 
edukációs program minden te-
lepülésen az önkormányzat ál-
tal megjelölt nevelési-oktatási in-
tézményben zajlik, Pakson ez a 
Hétszínvirág tagóvoda. A faülte-
tések helyszíneit is az edukáció 
jegyében választották ki Pakson.
A sikeresen pályázó települések 
tizenhat fafajból választhattak. 
Klézl Terézia városi főkertész úgy 
tájékoztatott, hogy hármat válasz-
tottak ki, amelyeknek megfele-
lő élőhely lesz a város. Hozzátet-
te, hogy az ingyenes programban 
részt vevő településként Paks is 
vállalta az adományozott fák leg-
alább hét évig tartó gondozását, 
szükség esetén pótlását.

-kgy-

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Márton-napi ökumenikus 
újboráldás a Sárgödör téren

Mire Márton megérkezik, minden must 
már borrá érik – tartja a régi mondás, ami-
nek megfelelően Szent Márton napján töl-
töttek először az újborból, és a gazdák gya-
korta elvitték magukkal a boraikat a temp-
lomba szentelésre. A boráldás hagyományát 
elevenítette fel a Paks-Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete, amikor meg-
rendezte az első Márton-napi ökumenikus 
újboráldást. Az első két alkalmat Polgár Zol-
tán présházában tartották, aztán ahogy egy-
re többen érdeklődtek a program iránt, ki-
nőtték a helyet, és a boráldás nagy sátras ün-
nepé vált, amire a tizenharmadiktól kezdve 
az önkormányzattal karöltve hívják a vendé-
geket, megkóstolni a megszentelt újborokat 
és tisztelegni azok előtt, akiknek a munkája 
nélkül üresek maradnának a poharak.
Az újbor és a borért végzett munka ünne-
pén megjelenteket, közöttük a Homolya 
Ákos tanácsnok vezetésével Zenta testvér-
városunkból érkezett küldöttséget Leber Fe-
renc alpolgármester, a civilszervezet elnö-
ke köszöntötte, egyben köszönetet mondott 
mindazoknak, akik munkájukkal, támoga-
tásukkal közreműködtek a rendezvény lét-
rejöttében. Beszélt arról, hogy a boráldás 
szőlész-borász számvetési ünnep, de nem-
csak erről, hanem arról is számot kell vetni-
ük az év végén, hogy mit végeztek az egyesü-
leti életben, a 2001-ben történt megalakulá-
sukkor kitűzött célok közül mit valósítottak 
meg, és hogyan tudnak továbbhaladni az 

úton. – A paksi sillerfesztivál és a boráldás 
is olyan városi ünneppé nőtték ki magukat, 
amik jóval meghaladják az egyesület kerete-
it. De nyilván mi vagyunk a forrás, mi va-
gyunk az a tő, akinek ápolni kell ennek a 
tevékenységnek a tüzét, a lángját – fogal-
mazott, majd beszélt arról is, hogy ha meg-
nézzük az egyesület korfáját, sajnos az után-
pótlás nem olyan mértékben követi az aktív 
tagok számát, mint ahogy az kívánatos len-
ne. – Mindenkinek azt kívánom, hogy azon 
túl, hogy a szőlőről, a borról, meg az ünnep-
ről beszélget a mai estén, egy picit arról is 
beszélgessen, hogyan kéne a jövőnket épí-
tenünk, megfelelnünk a céljainknak, és mi-
lyen újakat válasszunk – zárta gondolatait. 

Ezután Szabó Péter polgármester megnyitó-
beszéde következett. Kiemelte, örül, hogy az 
egyesület felelevenítette a boráldás szép ha-
gyományát. – Tudjuk, hogy a jó bor titka 
sok mindenen múlik, alapvetően a termé-
szeti adottságokon, a fajtán, a szakértő ke-
zek munkáján, de kell a jó borhoz a lélek és a 
szeretet. Ez a szeretet a Jóisten áldásával ke-
rül a borokba, ezért is nagyon fontos, hogy 
minden évben itt lehetünk, és együtt ünne-
pelhetjük az újbort – húzta alá. Zárógondo-
lataiban köszönetet mondott a gazdáknak 
azért, hogy �nom borok kerülnek az aszta-
lokra. 
A köszöntőket követően Zuschlag-Nepp 
Éva evangélikus lelkész, Simon István re-
formátus lelkész és Fitt Szabolcs akolitus 
megáldották a borokat. A Siklósi Mátyás 
kádármester által készített négy hordóba 
idén Somkert Zoltán fehér- és sillerbora, 
Heiszler István rozéja és Molnár János vö-
rösbora került. Ezután már csak a hordók 
csapraverése volt hátra, amit dr. Haag Éva, 
a Paks II. Zrt. vezérigazgatói tanácsadója, 
Leber Ferenc és Szántó Zoltán alpolgár-
mesterek és Mezősi Árpád, a körzet ön-
kormányzati képviselője végeztek el, majd 
Szántó Zoltán alpolgármester köszöntő-
je után össze is csendülhettek a poharak, 
kezdődhetett a közönségkóstoló.
Az alpolgármester a bor közösségépí-
tő erejéről beszélt. – Sokan és sokszor el-
mondták már korábban, hogy a bor min-
den cseppjében évszázados történelmi 
hagyaték rejlik, a nagyapáink verejtékes 
munkával megszerzett tudása.                              Ü 

Fotók: Babai István
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– Régóta hagyomány Pakson, 
hogy az önkormányzat kará-
csonyi ajándékcsomaggal ked-
veskedik az alacsony jöve-
delemmel rendelkező nyug-
díjasoknak, ami idén is így 
lesz – tájékoztatott Szabó Pé-
ter polgármester. Már eljut-
tatták a háztartásokba a tájé-
koztató szórólapot, aminek 
a hátoldalán van az igénylés-
hez kitöltendő adatlap. Ezt 
kell a jövedelemigazolások-
kal (nyugdíjszelvény, kerese-
ti igazolás stb.) együtt leadni 
a paksi polgármesteri hivatal 
ügyfélszolgálatán november 
25-én 12 óráig. A kérelem-
nyomtatvány a paks.hu hon-
lapról is letölthető, illetve a hi-
vatal ügyfélszolgálatán is be-
szerezhető. A támogatást azok 
igényelhetik, akik paksi lakó-
hellyel rendelkeznek, nyugdí-
jat vagy nyugdíjszerű ellátást 

kapnak, illetve a családjukban 
az egy főre jutó havi jövedelem 
nem haladja meg a 99.750 fo-
rintot, egyedül élők esetében a 
142.500 forintot. Az ajándék-
csomagokat 2022. december 
1. és 20. között – munkanapo-
kon, munkaidőben – házhoz 
szállítják. Mivel az ajándék át-
adásának időpontját nem tud-
ják pontosan meghatározni, 
ezért kérik, hogy ha valaki a 
megadott időszakban egyálta-
lán nem tartózkodik otthon, 
vagy valami miatt elmegy ott-
honról, bízza meg a szomszéd-
ját, rokonát az átvétellel. Az át-
adási címet minden esetben 
közölni kell az adatlapon. Sza-
bó Péter kiemelte, bízik ab-
ban, hogy örömöt okoznak az 
ajándékkal a nyugdíjasoknak, 
szebbé teszik ezzel számukra 
az ünnepet.

-kgy-

Ü A költők megénekelték már a színét, 
a csillogását és a hatását is, a festők meg-
örökítették a csendéleteiken, a gasztronó-
mia ízeket, illatokat és ételeket társított hoz-
zá, a turizmus pedig mindezeket összekap-
csolta a történelmi eseményekkel és a tájjal 
is. Mindezek mutatják a bor értékteremtő 
képességét, de én fontosnak tartom hozzá-
tenni – hiszen a borról szólván ritkán beszé-
lünk erről – a közösségépítő erejét, aminek 
a legjobb példáit itt, a Sárgödör téren körül-
nézve láthatjuk. A borosgazdák összefogá-
sából kialakult egy olyan időtálló értékrend, 
amelyet mindannyian észlelhetünk az épü-
letek küllemében, a szőlők fajtájában, a bo-
rok minőségében. De ez a kis közösség ins-
pirálja a nagyobb közösséget is, hiszen a tér 
megannyi rendezvény helyszíne, ahol a pak-
siak nemcsak a jobbnál jobb borokat kóstol-
hatják meg, hanem barátságokat kötnek és 
ápolnak – összegzett.
CLLD pályázati támogatás is segítette a ti-
zennyolcadik Márton-napi újboráldást, 
amire a Siller Nótakör dalcsokorral ké-
szült, fellépett a Medinai Tamburazene-
kar, Soltész Rezső és a Gang Band rock and 
roll zenekar, a kulturális program szerve-
zője a Csengey Dénes Kulturális Központ 

volt. A gyerekeket, felnőtteket várta Liba-
lak a FoltoZoo kialakításában, rajz�lmve-
títés a Hirt-présházban, valamint Márton-
napi TOTÓ. A vacsorajegyet váltóknak li-
bacomblakoma (sült egész libacomb, párolt 
lila káposzta, burgonyaköret) is dukált, de a 
helyszínen kaphatóak voltak más libás éte-
lek is, hiszen ahogy egy régi mondás tart-
ja: aki Márton napján libát nem eszik, egész 
éven át éhezik. 

A boráldásra a borászok ez alkalommal is el-
vihették üvegbe töltött boraikat. Régen úgy 
tartották, hogy a megszentelt nedűnek gyó-
gyító ereje van, illetve ha cseppentenek be-
lőle egy keveset a hordóba, nem romlik meg 
a benne lévő ital.  Hogy van-e paksi gazda, 
aki próbát tesz ezzel, arról nincsen tudomá-
sunk, de az bizonyos, hogy a helyszíni visz-
szajelzések alapján jó évjáratnak ígérkezik a 
2022-es.                                           Kohl Gyöngyi

Közélet

A hónap legszerencsésebb 
időszaka, összesen  

90 millió forint pénznyereménnyel!

LEGYEN NEKED IS MALACOD! NOVEMBER 4-12.

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 10 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

ráadás 5 millió Ft

NAPI  
1 x 1 MILLIÓ FT

Részletek a lottózókban  
és a www.szerencsejatek.hu honlapon.

#maradjonjáték

SZRT_2022_novemberi_szerencsenapok_92x128.indd   1 2022. 10. 27.   13:20:08

Karácsonyi ajándék 
nyugdíjasoknak
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Paksi Vak Bottyán Gimnázium

OM azonosító: 036391

Feladatellátási hely kód: 002

Címe: 7030 Paks, Dózsa György út 103. 

Telefon: 75/ 200-423

E-mail: vbgimi@vbg.hu

Honlap: http://vbg.hu 
Intézményvezető: Rompf Gabriella

A 2023/2024. tanévben induló tagozataink és kódjaik

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI TAGOZATOK

Tagozatkód/név Tanulmányi területek főbb jellemzői

0041 

matematika

magasabb óraszámú matematika és idegen nyelv

tantárgyak

0042 

digitális kultúra

magasabb óraszámú digitális kultúra és idegen nyelv

tantárgyak

0043 

humán

magasabb óraszámú magyar irodalom, idegen nyelv és

történelem tantárgyak

0044 

angol nyelv
emelt óraszámú (heti öt óra) angol nyelv tantárgy

Választható nyelvek: angol, német, latin, orosz, a nyelvi csoportokat a tanulók tudásszintjének megfelelően alakítjuk ki.

Írásbeli felvételi vizsga: A Paksi Vak Bottyán Gimnázium megszervezi a 8. évfolyamos tanulók számára a 

központi írásbeli felvételi vizsgát, melyre 2022. december 2-ig lehet jelentkezni. 

Jelentkezés módja: Személyesen vagy postán kell az általános iskolában kapott kitöltött formanyomtatványt 

elküldeni iskolánkba.

Írásbeli vizsga időpontja:  2023. január 21. (szombat) 10.00. magyar nyelvből és matematikából

Pótló írásbeli vizsga:                2023. január 31. (csütörtök) 14.00 

HAT ÉVFOLYAMOS TEHETSÉGGONDOZÓ GIMNÁZIUMI TAGOZAT

TAGOZATOK TANULMÁNYI TERÜLETEINEK
kódja neve főbb jellemzői
0061 emelt óraszámú matematika tagozat emelt  szintű matematikaoktatás haladó

német nyelvvel

0062 emelt óraszámú matematika tagozat emelt  szintű matematikaoktatás haladó

angol nyelvvel

0063 emelt szintű angol tagozat emelt szintű angol nyelvoktatás

A 7. évfolyamon egy idegen nyelv, míg a 9. évfolyamtól két idegen nyelv választása kötelező. Az első idegen

nyelv angol vagy német lehet, míg a 2. idegen nyelvként választható az angol, német, orosz és latin. A 11. és 12.

évfolyamon a tanulók céljaiknak megfelelően választhatnak heti  2-3 többletórát  az általuk választott  idegen

nyelvből és bármely érettségin választható tantárgyból.

Nyílt napjaink: 2022. november 16-17.
Beiskolázás 2023/2024 - Főoldal (vakbottyangimnazium.hu)



A Bónusz Magyar Állampapír egy évben négy kamatperiódussal rendelkezik, az adott kamatperiódusra irányadó éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis 
megegyezik a kamatperiódus kezdőidőpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel 
súlyozott számtani átlagával, ami a 2025/N sorozat első kamatperiódusa esetében 10,32%. A kamatprémium mértéke 1%. Az adott kamatperiódusra vonatkozó éves kamat megállapítására 
az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző negyedik munkanappal kerül sor. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi 
kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Bónusz 
Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek 
kell felmérnie. A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek 
megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon.

az els
kamatperiódusra*

AKK_Bonusz_205X282_0928.indd   1 2022. 09. 29.   10:17:23



Közélet

Turisztikai fejlesztések pályázati forrásból

A módszertani munkáról tanácskoztak
Szakmatámogatási ülésen értékelték a mód-
szertani munkát egy közös pályázat kapcsán 
a Paks Kistérségi Szociális Központban. A 
megbeszélésen többek között az elmúlt évek 
kihívásairól, a szociális szakma presztízséről 
is tanácskoztak a szakemberek.

Átcsoportosításokkal lettek úrrá a koronaví-
rus-járvány miatt kialakult helyzeten, és szü-
net nélkül dolgozták végig azt az időszakot a 
paksi kistérség szociális szakemberei. Kivet-
ték a részüket az orosz–ukrán háború kap-
csán a humanitárius válság okozta feladatok-
ból is, hiszen közel kétszáz ukrajnai menekül-
tet fogadott Paks. Az elmúlt évek kihívásairól 
beszélt Borbás László, a Paks Kistérségi Szoci-
ális Központ igazgatója azon az ülésen, ame-
lyet a szociális szakmatámogatási konzorcium 

október 27-én tartott az idősek és fogyatéko-
sok nappali ellátójában. Az elmúlt év nyarán 
pályázatot írt ki a szociális szakmai munká-
ra, szakmafejlesztésre a Nemzeti Szociálpo-
litikai Intézet, amelyre Tolna és Bács-Kis-
kun megye vonatkozásában pályázatot nyúj-
tott be és nyert a szekszárdi székhelyű Szent 
Anna Római Katolikus Gondnokság RÉV 
Szenvedélybetegsegítő Szolgálat. Kálóczi And-
rea, a konzorcium vezetője arról beszélt, hogy 
hét tagból áll a konzorcium – köztük a Paks 
Kistérségi Szociális Központ –, a célja pedig 
az, hogy a szociális szakmának olyan presz-
tízst szerezzen, amely megmutatja a benne rej-
lő szakmaiságot, amely megelégedésére szol-
gál kliensnek, fenntartónak egyaránt. A pak-
si megbeszélésre meghívták Kun Gábort, a 
Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Inté-

zet módszertani igazgatóját, akitől kötetlen be-
szélgetés során kaptak információkat a további 
munkához. Kálóczi Andrea szerint fontos is-
merniük a pontos országos iránymutatást arra 
vonatkozóan, mit szeretne a szakmapolitika, 
erre is keresték a választ a megbeszélésen. Bor-
bás László különösen jelentőségteljesnek tart-
ja, hogy a módszertani munkát megosztják 
egymással, továbbá támogatják egymás tevé-
kenységét a szakemberek a megfelelő eljárás-
rendek kidolgozásában. Az ülésen a fogyaté-
kos személyek nappali ellátásával kapcsolato-
san a pályázat keretében megvalósult műhely 
tapasztalatairól Pekárikné Bíró Márta szakmai 
vezető számolt be, majd a módszertani hálózat 
épüléséről, a szakmai rendezvényekről is szót 
ejtettek a szakemberek. 

Sólya E.

Felkerüljön a Déli Dunakanyar 
az ország turisztikai térképére. 
Ezt célozta az a fejlesztési pro-
jekt, amelynek záróeseményét a 
közelmúltban tartották Bölcs-
kén. A megvalósításra pályá-
zaton nyert támogatást a Paks, 
Dunaföldvár, Bölcske, Mado-
csa és a Tudással a Jövőért Köz-
hasznú Alapítvány alkotta kon-
zorcium.

A terület- és településfejlesztési 
operatív programban nyert ko-
rábban forrást Dunaföldvár, Ma-
docsa, Bölcske és Paks önkor-
mányzata, valamint a konzorci-
umot vezető Tudással a Jövőért 
Közhasznú Alapítvány társa-
dalmi és környezeti szempont-
ból fenntartható turizmusfejlesz-
tés tárgyában. A projekt kereté-
ben térségi jelentőségű, turisztikai 
vonzerőt képező kulturális és táji, 

valamint épített örökség turisz-
tikai hasznosítására, fejlesztésé-
re nyílott lehetőség. Ennek meg-
felelőn a program keretében a 
négy településen turisztikai, öko-
lógiai és műemlékvédelmi beru-
házások valósulhattak meg, ösz-
szesen mintegy 300 millió fo-
rint támogatással. – Ez a kistérség 

számos olyan értékkel rendel-
kezik, amit érdemes bemutatni. 
Fontosnak tartom ezt az együtt-
működést, hiszen a Déli Duna-
kanyar turisztikai szempontból 
vonzó desztináció lehet az ország-
ban. Ez a jövő, ebben kell gondol-
kodni – mondta Szántó Zoltán, 
Paks alpolgármestere a turiszti-

kai fejlesztési pályázati program 
zárórendezvényén, amit Bölcskén 
tartottak. A „Dunaföldvár–Bölcs-
ke–Madocsa–Dunakömlőd tér-
ségi turisztikai termékcsomag” 
elnevezésű projektben Duna-
kömlődön kerékpáros-pihenőt 
alakítottak ki, Lussoniumban egy 
fűszerkertet és a római kort idé-
ző játszóteret. A madocsai önkor-
mányzat a Duna-part fejlesztésé-
re, Dunaföldvár a KRESZ-park 
felújítására és kisebb turisztikai 
beruházásokra, Bölcskén a Bölcs-
kei Haladás Alapítvány sonka-
érlelő és bormúzeum kialakítá-
sára, a Tudással a Jövőért Alapít-
vány pedig a Szentandráspusztán 
található Jézus Szíve kápolna, va-
lamint a kastély parkjában kel-
ta emlékhely felújítására pályá-
zott, olvasható a projektleírásban 
a paks.hu honlapon.

Kohl Gy.

Fotó: TelePaks
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Már most, a munkagödör ki-
alakításának kezdeti szaka-
szában is látszik, milyen mo-
numentális beruházás az 
atomerőmű-építés. A Paks II. 
projektben a talajelőkészítés 
munkálatait végzik. Már csak-
nem egymillió köbméter föl-
det kitermeltek. 

Amellett, hogy a Paks II. pro-
jektben továbbra is folyik a 
munka a tervezőasztaloknál, 
a beruházási területen is fel-
pezsdült az élet az elmúlt he-
tekben. Miután egy atomerő-
mű igen robusztus létesítmény, 
az alapozást is ennek tükrében, 
nagy körültekintéssel kell elvé-
gezni. Így történik ez Pakson 
is, ahol a két új blokk számá-
ra kijelölt területen megtörtént 
a munkagödörnyitás. Ebben a 
munkagödörben kezdődik meg 
majd az új atomerőmű épületei-
nek alapozása. A két új blokk 
építése a talajelőkészítéssel kez-
dődött, ennek keretében több, 
stabilitást és biztonságot sza-
vatoló feladatot végrehajtanak. 
Az Országos Atomenergia Hi-
vatal (OAH) engedélye alap-
ján már halad az 5. blokk terü-
letén a talajvíz szintjéig történő 
talajkiemelés. Az első szakasz-
ban a talaj felső rétegét távolítot-
ták el, majd öt méterig, a vízzáró 
rétegig mélyítették ki a munka-
gödröt. A mostanáig kitermelt 
föld mennyisége közel egymil-
lió köbméter, de ezzel koránt-
sem ért véget a munka, hiszen 

a munkagödör végleges mélysé-
ge egyes helyeken meghaladja a 
23 métert.
A már elért ötméteres szintről 
– mivel még nincs szükség víz-
telenítésre – elvégezhető a ta-
lajszilárdítás és a résfal építé-
se. A telephely talajának �zikai 
és mechanikai paramétereit – 
például tehertartó képességét 
– mélykeveréses talajszilárdí-
tási technológiával javítják. A 
talajszilárdítás, illetve a mély-
keveréses technológia széles 
körben alkalmazott módszer 
az építőiparban. A technoló-
gia segítségével akár nagy ki-

terjedésű lápok és mocsarak 
környezetében is alkalmassá 
lehet tenni egy-egy területet 
még nukleáris létesítmény be-
fogadására is. Ezért ezt a mód-
szert használták a Banglades-
ben létesülő roopuri atomerő-
mű építésénél is.  Az új paksi 
blokkok esetében tervezett ta-
lajszilárdítást egy teszt előzte 
meg 2022 februárjában a telep-
helyen, ennek eredményeinek 
ismeretében adott engedélyt az 
OAH a munkálatokra. 
Mivel az új blokkok üzemi épü-
leteinek alapozása – különösen 
a reaktorépületeket is magában 

foglaló nukleáris szigetek alatt – 
jóval a talajvízszint alatt történik 
majd, Pakson is gondoskodni 
kell a talajvíz mozgásának kont-
rolljáról. Annak érdekében, hogy 
minimalizálják a munkagödör-
be áramló talajvíz mennyiségét, 
résfalat építenek. Ennek bizton-
sági szerepe is lesz, mégpedig az, 
hogy a vízmozgás megakadá-
lyozásával biztosítsa az üzemelő 
blokkok épületeinek, építménye-
inek stabilitását az 5. és 6. blokk 
kivitelezése során. A vízzáró gát-
ként funkcionáló résfal tervezett 
vastagsága egy méter, kerülete a 
tervek szerint meghaladja a 2,5 
km-t. A hatóság a résfal építé-
sére vonatkozó engedélyt is ki-
adta. Annak érdekében, hogy 
értékeljék a résfal és a tervezett 
víztelenítés megfelelőségét, illet-
ve pontosítsák a résfal tervezett 
technológiáját és a víztelenítés 
terveit, itt is elsőként egy úgy-
nevezett résfaltesztet végeztek a 
szakemberek.

(X)

Atomerőmű

Mélyítik a két új blokk épüle-
tei számára a munkagödröt

Fotó: Paks II. Zrt.

Öt méteres mélységről végzik el a talajszilárdítást
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Jó napot, mi újság?

Tóth Máté
Tóth Máténak, a naturál testépítés két-
szeres Európa-bajnokának vérében van a 
sport. Az első sportág, amit megismert, a 
labdarúgás volt, édesapjával együtt jártak 
mérkőzésekre, majd az akkor még óvodás 
Máté el is kezdett futballozni. A paksi szü-
letésű, most huszonnyolc éves �atalember 
azt vallja, a korán elkezdett sportnak kö-
szönheti, hogy rendszerben és folyamatok-
ban gondolkodik, kisgyermekkora óta kö-
vetkezetesen felépített életmódot követ. A 
középiskola után nem tanult tovább, mint 
mondja, nem érzett rá ambíciót, inkább a 
sportban látta a jövőjét. Azt azonban nem 
gondolta, hogy futballkarrierje hamaro-
san, tizenkilenc éves korában megszakad 
egy sérülés miatt. A rehabilitációt követő-
en egy jóbarátja segítségével kezdte meg a 
saját testsúlyos edzéseket. Erőemelő verse-
nyeken is részt vett, ám ebben nem talált 
motivációt, ugyanakkor mindig a szeme 
előtt lebegett az a cél, hogy minél nagyobb 
izmokat építsen magának. Megfogalmazó-
dott benne, hogy szívesen indulna testépí-
tő versenyen, de, mint mondja, nem érez-
te magát ehhez elég jónak. Végül szege-

di edzője, Jakus Szabolcs indíttatására jött 
az elhatározás, hogy felkészül a budapes-
ti Európa-bajnokságra. Idén januártól jú-
niusig tartott a tömegnövelési fázis, majd 
24 hetes diéta következett, mialatt közel 
800 grammra kimért étkezése volt. Min-
dent betartott, amit az edzője előírt, még-
is kételkedett, hogy nem lesz elég jó. Máté 
nagy napja október 22-én érkezett el: a 
Hungarian Elit Tour versenysorozat kere-
tében újonc kategóriában indult és nyert, 
ezzel kvali�kálta magát az Európa-bajnok-
ságra is, ahol egy héttel később, open fel-
nőtt magas testépítés kategóriában ugyan-
csak a dobogó legfelső fokára állhatott fel, 
népes mezőnyt utasítva maga mögé. Máté 
már az első versenyszezonjában kiérde-
melte ezzel a pro� kártyát, ami könnyekig 
meghatotta az eredményhirdetésen. Azóta 
sem sikerült még feldolgoznia a sikert, és 
azt, hogy olyan sportolók gratuláltak neki, 
akiket csodál és példaképének tekint. A ke-
mény felkészülési időszak és a verseny ta-
pasztalatait kamatoztatja a Paksi FC-nél, 
ahol edzőként dolgozik és funkcionális 
edzéseket is tart, valamint vállalkozó sze-

mélyi edzőként, illetve az online coaching 
módszerét követve is. Célja a hatékony 
edzésszemlélet átadása másoknak, és az, 
hogy a hozzá forduló �atal sportolóknál 
a naturál testépítő vonalat népszerűsítse. 
Ennek a kategóriának az a lényege, hogy a 
doppingellenes szövetségnél listázott szere-
ket nem használhatják, nincsenek hormon-
készítmények, a vízhajtás csak természetes 
úton történhet. Máté úgy látja, hogy már 
több �atal példaképe, van olyan tanítványa, 
aki elkísérte a versenyre, és végig segítette.   
Tóth Máté a feleségét, Kovács Katalin Dó-
rát is a sportág révén ismerte meg, hiszen ő 
is testépítő. Most költöznek Dunaújváros-
ba, hogy párja budapesti munkahelyéhez 
és Pakshoz is elég közel legyenek. Felesé-
gével sokat utaznak, kirándulnak, imádják 
a Balaton-felvidéket. Mátét a folyamatos 
elégedetlenség hajtja, mindig jobb és jobb 
szeretne lenni, amiért mindent meg is tesz, 
nagyon sokat olvas, külföldi szakirodalmat 
fordít, bújja a táblázatokat. Most egy évig 
pihen a bajnok, a visszatérést 2024-re ter-
vezi.                                                 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Már használható a megújult tanösvény

Növénydoktor: az őszi 
lemosó permetezésről

Elkészült az új tanösvény az 
Ürgemezőn, amelynek meg-
valósítója az Ökocsiga Köz-
hasznú Egyesület. Az elő-
ző tanösvényt a Duna-Dráva 
Nemzeti Park alakította ki a 
területen, amelynek táblarend-
szerét az egyesület 2013-ban 
felújította, akkor új tartószer-
kezetek készültek akácrönk-
ből, és felújították az informá-
ciós táblákat is. Az azóta el-
telt évek alatt időszerűvé vált 
egy újabb rekonstrukció, amit 
pályázati támogatással valósí-
tott meg a civilszervezet. Ki-
szedték és felújították a táb-
lákat, amelyek egy részéből – 
ugyanebben a pályázatban – a 
Cseresznyéskert Erdei Iskolá-
nál hoztak létre egy új tanös-
vényt, amit korábban már át 
is adtak. Két tábla az Ürgeme-
ző Paks felőli bejáratához ke-
rült, ezeken vannak elhelyezve 

a most átadott tanösvény mű-
ködésével kapcsolatos infor-
mációk. A megújult tanösvé-
nyen már nem hagyományos 
táblák segítségével ismerhető 
meg a mező élővilága, hanem 
tizennyolc QR-oszlopot állítot-
tak e célból, amelyek használa-

tához okostelefonra és mobil-
netre van szükség. A rendszer 
nagy előnye, hogy a tartalma-
kat a paksitanosvenyek.hu olda-
lon keresztül folyamatosan tud-
ja cserélni, frissíteni az egyesü-
let, illetve hogy költséghatékony 
a rendszer karbantartása. – Az 

új tanösvény nagyjából a régi 
nyomvonalán halad, a hossza 
közel négy kilométer, és mivel 
könnyű terep, bárki végig tud-
ja sétálni. Az Ürgemező tavasz-
szal és ősszel mutatja a legszebb 
arcát, de minden évszakban ér-
demes bejárni. Terveink szerint 
időnként játékra is hívjuk majd 
egy-egy QR-kódon keresztül a 
látogatókat – összegzett Sáfrány 
Szilvia, az egyesület vezetőségé-
nek tagja. A tanösvények felújí-
tására, létrehozására a  Paks vá-
ros természeti értékeit népszerű-
sítő tanösvények létrehozása című 
TOP-os pályázatban nyert ötmil-
lió forint vissza nem térítendő tá-
mogatást az Ökocsiga Közhasznú 
Egyesület, aminek részleteiről a 
paksitanosvenyek.hu oldalon ol-
vashatnak az érdeklődők, ahogy 
a Dunakömlődön megvalósítan-
dó tanösvényprojektjükről is.                                 

 -kgy-

Megjelent a Felsőfokú Tanulmányok Szo-
ciális Támogatása Pakson Közalapítvány 
2022/2023-as tanévre szóló pályázati felhí-
vása. Feltétel, hogy a pályázó a kérelmezést 
megelőzően legalább egy évig állandó pak-
si lakhellyel rendelkezik, valamilyen okból 
hátrányos helyzetű, illetve tanulmányainak 
célja első diplomájának megszerzése. A ki-
töltött pályázati adatlaphoz csatolni kell a 
kereseti igazolásokat (a család teljes jövedel-
méről), valamint a tanulmányok megkez-
dését (folytatását) bizonyító igazolást, amit 
a felsőfokú intézmény ad ki. A pályázato-
kat 2022. december 2-ig kell elküldeni a ki-
író szervezethez (7030 Paks, Dózsa György 
út 103.), C. Szabóné Kocsiczki Ilona kurató-
riumi elnöknek, illetve a pályázat leadható a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium titkárságán 
(7030 Paks, Dózsa György út 103.), továb-
bá indokolt esetben elküldhető szkennelve 
a vbgimi@vbg.hu emailcímre. A pályáza-
tok elbírálásának határideje 2022. december 
12. A pályázati kiírás és a pályázati adatlap a 
gimnázium honlapján megtalálható.

-kgy-

Már-már közhelyes, de nagy igazság, hogy 
a növényvédelmi kezelések során a meg-
előzésre kell helyezni a hangsúlyt, azaz 
nem akkor kell megtenni a következő lé-
pést, amikor már késő, hanem a dolgok 
elébe kell menni. Az időjárásból követ-
keztetni tudnak arra, hogy mire számít-
hatnak egy esetleges kártevő vagy kóroko-
zó megjelenése tekintetében, vagyis fel 
tudnak készülni az egyes rovarok, boga-
rak, gombák, baktériumok megjelenésére. 
A gyümölcs- és szőlőültetvények régóta 
ismert legfontosabb kezelése az őszi le-
mosó permetezés. A leghatékonyabb egy 
olajos, kéntartalmú permetezőszer alkal-
mazása, amely elsősorban a károkozók át-
telelő alakja ellen védi a növényeket. A le-
mosó permetezés hasznos a pajzstetvek, 
az atkák, a levéltetvek, a lisztharmat és 
sok más súlyosan károsító ellen, nem be-
szélve a gutaütésről és a tőkepusztulásról. 
Emellett a lemosószer olajtartalma víz-
taszító hatással bír a növény teljes felüle-
tén, így ad egységes védelmet a fagyok el-
len. Jótékonyan hat a metszési sebek lezá-

rásában, és nem utolsósorban elősegíti a 
gyógyulást is. 
Fontos megemlíteni, hogy a permetezést 
bő lémennyiséggel kell végezni, hogy a 
növény felületén egybefüggő réteg alakul-
jon ki. A legtökéletesebb időzítés a keze-
lés elvégzéséhez a lombhullás közbeni ál-
lapot, vagyis a szüret utáni időszak. 
A permetszer-elsodródás elkerülése érde-
kében szélcsendes és esőmentes időjárás 
mellett végezzék a kezelést. 
Ha más, esetleg réztartalmú készítményt 
is szeretnének keverni a tartályba, akkor 
kisvödörben külön végezzenek keverési 
próbát, illetve tartsák be a helyes keverési 
sorrendet. Először a kéntartalmú permet-
szer kerüljön a tartályba, majd ehhez ada-
golják hozzá a külön bő vízmennyiségben 
feloldott réztörzsoldatot. 
Ültetvényeik egészségi állapotának megőrzé-
séhez elengedhetetlen az őszi lemosókezelés. 
Ha ezt a lépést megteszi a gazda, nyugodtab-
ban várhatja a tavaszt. 

Szanyi-Molnár Regina Anna
növényorvos

Fotó: TelePaks

Pályázatot 
írtak ki
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Az eltűnt városkép nyomában
A Goldstein-ház és utóélete
Tolna vármegye törvényhatósági bizottsága 
legtöbb adót �zető tagjainak 1907. évre meg-
állapított névjegyzékében, a póttagok között 
találjuk Goldstein Ignácot is, aki a század-
forduló éveiben a Paksi Gőztéglagyár Rt. ve-
zérigazgatója és a Paks-vidéki Takarékpénz-
tár felügyelő bizottságának elnöke volt. Jolán 
nevű lányát dr. Grünfeld Adolf községi orvos 
vette feleségül. A Goldstein családdal rokon-
ságban álló Ignotus Pál számára nem volt is-
meretlen város Paks, ahol 1919 őszi itt-tar-
tózkodása alatt, alig 18 évesen, frissen kike-
resztelkedve, szociológus szemmel vizsgálta a 
paksi embereket: 

A szeretett nagybácsi, Goldstein Ignác, a régi 
jóhírű rőfös- és divatáruüzlet tulajdonosa 
1924. december 31-én hunyt el. Ahogy Igno-
tus Pál korábban írta róla:  

Ignác �a, Goldstein Imre (1890–1944) innen-
től egyedül jegyezte a céget, ő vitte tovább az 
üzletet, bár jobban vonzotta a Dunán úszás, 
evezés, mint a posztóvégek. Valószínűleg rá 
gondolt Ignotus Pál is, amikor a ház kapcsán 
az „úszóbajnok unoka�vér”-t említette. Több-
nyire felesége, Engel Mária volt a boltban, és 
talán emiatt is kellett dada a leányaik mellé: 

1925-ben a Paksi Levente Egyesület 
boxgáláján többek között Imre is tiszte-
lettárgyakat ajánlott fel a győztesek ju-
talmazására. Az egyik lánya, Goldstein 
Éva (1921–1982) volt, minden bizonnyal 
ő is szeretett úszni. Ezt bizonyítja a gyűj-
teményemben fennmaradt úszódresszes 
fénykép, amely az 1930-as évek végén ké-
szülhetett róla a Duna-korzó alatti kosa-
ras uszoda lejáratánál. 1936-ban végzett 
a paksi leánypolgáriban, majd Nagykani-
zsán egyéves női kereskedelmi szaktanfo-
lyamot végzett, igazodva a családi vállal-
kozáshoz. Azután jöttek a vészterhes ’40-
es évek a tragédiákkal. Goldstein Imre 54 
évesen munkaszolgálatosként, felesége, 
a 46 éves Engel Mária és 16 éves Panni-
ka nevű lányuk Auschwitzban haltak meg. 
Emléküket egy sírkő hátoldalára vésték a 
paksi zsidó temetőben. Éva is Auschwitz-
ba került, és abban a selejtezőben dolgo-
zott, ahol a megöltek ruháit, értékeit vá-
logatták szét. Itt tudta meg, hogy anyja és 
testvére már nem él – megtalálta szemé-
lyes tárgyaikat. Ő túlélte a borzalmakat. 
Eldöntötte, hogy szakít a zsidó múlttal, 
bár nem keresztelkedett ki, de nevet vál-
toztatott. Garai Éva néven élt tovább Bu-
dapesten, a fővárosi rendőrségtől vonult 

nyugállományba, az 1980-as évek elején 
hunyt el.  Imre másik két lánya, Ágnes és 
Zsuzsanna egyéves izraeli kitérő után ki-
vándoroltak a tengerentúlra, Ágnes Ka-
nadában élt, Zsuzsanna pedig az Ameri-
kai Egyesült Államokban, ő idén hunyt 
el. A második világháború után a méter-
áruüzlet is gazdát cserélt, erről már a fél 
évszázadot a rőfös mesterségben eltöl-
tött Pámer Zoltán (1923–2018) mesélt egy 
1993-as interjúban: 

Aztán az ’50-es években az üzletet álla-
mosították a Népbolt-hálózat számára, 
és bár kiutaltak Pámeréknak egy másik 
üzletet a Keskeny utca sarkán, kis kitérő 
után visszatértek a népboltos méterüzlet-
be a feleségével. Sokan emlékeznek még 
Tiderenczl József (1910–1991) késes-kö-
szörűs Dózsa György út 25. szám alat-
ti műhelyére, előbb az utcafronton, ké-
sőbb a belső udvarban, és 1989 őszén a 
méteráru mellett virágbolt is nyílt az egy-
kori Goldstein-házban. Tiderenczl késes- 
és műköszörűs mesternek már a nagyap-
ja is ezt a szakmát űzte Pakson. A csalá-
di iratok szerint ugyanis Tiderenczl Alajos 
késesmester Szászországból vándorolt be 
a Duna-parti kisvárosba. Fia, szintén Ala-
jos, haláláig művelte az öröklött mester-
séget. 1915 őszén az első világháborúban 
esett el. Helyét felesége vette át, majd �a, 
József a székesfővárosban sajátította el e 
szakma minden csínját-bínját. Sokan em-
lékeznek rá a késes szakma egyik utol-
só paksi mohikánjaként, aki még túl a 80. 
évén is kovácsolt díszkéseket a ház végé-
ben megbújó műhelyében. (Tolnai Népúj-
ság, 1990.06.27., 3.o.)

dr. Hanol János

„Aki nem érzi, milyen vívmánya a nemze-
ti civilizációnak az Ignác bácsi mintasze-
rű posztó-kereskedése Pakson, az nem lehet 
tisztában azzal sem, miért szép az, hogy »ég 
a napmelegtől a kopár szik sarja«.”

„1946-ra itthon a millpengős világ fo-
gadott, apám megvette Pakson a Gold-
stein-házat, s abban nyitottam meg az 
első saját üzletemet 1948. február 2-án. 
Méter- és divatáru üzlet volt, de a hang-
súly a méterárun volt, rőfös lettem hát. 
(…) A szintetikus szál még nem volt is-
mert akkor, így minden anyag gyapjú 
vagy pamut volt, illetve ezek keveréke. 
Volt ott minden szín, csak sárga volt ke-
vés, a paksi sváb lányok nem szerették, 
mert szőkék voltak.” (TMN, 1993.12.02., 
4.o.)

„Keresek három kis gyermek mellé vidékre 
gyakorlattal bíró német kisasszonyt. Gold-
stein Imre” (Pesti Hírlap, 1927.07.06., 25.o.).

„[…] Ezzel a reménnyel mentem le érett-
ségire készülni Paksra. Az adomatárból 
olyannyira ismert nevű Paksra, mely ak-
kor, zsidó-gázosítás és sváb kitelepítés előtt 
góca és mintakollekciója volt a dunai hajó-
zás és kereskedelem irányában nehézkedő 
falusi emberanyagnak, hatalmas kikötőfa-
lu, a „mezőváros” pendant-ja. […] A nagy 
falunak gyermekkorom óta szép rendben 
tartott Dunapartja épült, s a Zátony, aho-
vá 1910-ben még úgy eveztünk ki, mint 
egy lakatlan óceáni szigetre, az első világ-
háború után már egy foganó fürdőhely 
hangulatától pezsgett.” 

Fotó: magánarchívum

Goldstein Éva a paksi kosaras uszodában 
(1930-as évek)

14 n Paksi Hírnök, 2022. november 11.



Tárgy/
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Az atomerőmű legmagasabb építménye a két 
100 méter magas szellőzőkéménypár, ame-
lyekről mindig elhangzik a banális megjegy-
zés, hogy ezek a kémények soha nem fognak 
füstölni. A kéményen keresztül biztosítják a 
főépület ellenőrzött zónájának, a hermetikus 
tereknek a szellőztetését a beépített szűrőbe-
rendezések és ellenőrző műszerek segítségével. 
Az I. kiépítés kéményeinek alapozási munkái 
1977 márciusában kezdődtek az atomerőmű-
vet építő katonák bevonásával, majd a mun-
kát az év nyarától középiskolás diákok foly-
tatták. A KISZ-védnökség keretében építő-
tábort szerveztek Pakson, és öt turnusban 
ötszáz diák kapcsolódott be az építkezésbe. 
Az első turnusban kilencvenhárom fő dolgo-
zott kilenc brigádban. A kémények alapozási 
munkáin Vas és Zala megyéből érkezett diá-
kok vettek részt, akiket a 22. Sz. Állami Épí-
tőipari Vállalat foglalkoztatott, és a lakótelepi 
munkásszálláson helyezték el őket. Egy-egy 
turnus kéthetes volt, heti öt nap munkavég-
zéssel, napi hat és fél órás műszakkal.
Az alapozási munkák után a Hőtechnikai 
Vállalat kéményépítő részlege 1979 augusz-
tusában kapta feladatul a kémények építésé-
nek folytatását és befejezését. A kéményeket 
csúszózsalus technológiával építették, amely 
azt jelentette, hogy miután készen voltak egy 
szakasszal, fokozatosan vitték egyre feljebb a 
zsaluzatot, kitöltötték acélszerkezettel, majd 
megtöltötték betonnal. Két és fél centimé-
terenként araszoltak felfelé a szerkezettel, a 
hidraulika segítségével. Ha nem volt bonyo-
dalom, akkor műszakonként 1,2 métert ha-
ladtak. Ezt a teljesítményt nagyban befolyá-
solta a szél erőssége, ugyanis 40 km/órás szél-
sebesség felett már nem dolgozhattak, erre a 
meteorológiai állomás szolgálatos meteoro-
lógusa felügyelt. 
Az első kéménypárral 1981. július végére ér-
ték el a százméteres szintet, majd lebontot-
ták a zsaluszerkezetet, és elkezdték a kémé-
nyek festését a hetvenharmadik métertől a 
csúcsig piros-fehér csíkokkal. Az első ké-
ménypárt 1981. október 21-én fejezték be, 
és 1982-ben kezdték a II. kiépítés kéményei-
nek festését. Érdekes adat, hogy a kémény-

építők ekkor harminckét forintos órabérben 
dolgoztak.
Időközben szigorodtak az épületekkel kap-
csolatos földrengésbiztonsági előírások, a fő-
épületen kívül és belül szerkezeti megerősíté-
seket hajtottak végre, amelynek keretében sor 

került a szellőzőkémények felújítására is 1997 
júliusa és 1999 szeptembere között. A mun-
kák a nürnbergi Rödl GmbH szabadalma 
alapján folytak, amit dr. Iványi György, az 
esseni egyetem professzora dolgozott ki. A 
CAEC K�. volt a statikus szakértői cég, a ki-
vitelezést a pécsi VERTIKAR Rt. tizenhá-
rom munkatársa végezte. Mind a négy ké-
ményre négy-négy centiméteres lőttbeton 
kérget húztak. A megerősítés eredménye-
ként a kémények 0,25 g vízszintes gyorsulást 
eredményező földrengés esetén is állva ma-
radnának. A felújítás ötven évre biztosítja a 
kémények jó műszaki állapotát, míg a külső 
bevonatra tizenöt év garancia van.
Az építési és felújítási munkák során furatmin-
tákat is vettek a kéményekből a szemszerkeze-
ti és egyéb vizsgálatokhoz, ezek közül egy az 
Atomenergetikai Múzeum kiállításában meg-
tekinthető.                                     Beregnyei Miklós

Mozaik

Fotók: Atomenergetikai Múzeum archívuma
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Mozaik

Kultúrmorzsák
Pakson járt a Petőfi-busz

Őszi szöszmötölő Paksi Atomfoltosok

Közös varrásra várta az érdek-
lődőket a Paksi Atomfoltosok 
elnevezésű civilszervezet no-
vember 5-én. A Paksi Balogh 
Antal Katolikus Óvoda, Ál-
talános Iskola és Gimnázium 
ebédlőjében tartott eseményen 
különböző anyagokból origa-
mi-nyakláncot is készíthettek 

a résztvevők. A program során 
Gold Mariann, a Koreai Kultu-
rális Központ oktatója tartott 
előadást a bojagi tradicioná-
lis foltvarrásról. A helyszínen a 
Paksi Atomfoltosok tagjai által 
készített darabokat is meg le-
hetett tekinteni.

Szép Zsóka

Őszi szöszmötölő címmel tar-
tottak programot november 
3-án a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ könyvtárának 
galériáján. Szép számban ér-
keztek családok, akik megte-
kinthették a Lego-kiállítást, ki-
próbálhatták a népi játszótér 
elemeit, kézműveskedhettek, 
illetve a magyar tudomány 
napja alkalmából totót tölthet-

tek ki. Valamennyi foglalko-
zás pecsétgyűjtő állomás volt, 
aki az összes pecsétet megsze-
rezte, nyereményjátékon vehe-
tett részt. A programon meleg 
teát és Bősz Fülöp felajánlásá-
ban lekváros kenyeret kínál-
tak. Az Őszi szöszmötölőt Fara-
góné Kertész Alice Mire jó egy 
lyukas zacskó? című papírszín-
házi előadása zárta.              -se-

Két napon át, két helyszínen, a Paksi Vá-
rosi Múzeum, majd a Csengey Dénes 
Kulturális Központ parkolójában volt lá-
togatható a Pető�-busz november ele-
jén. Az „Átröpűlök hosszában hazámon” 
című vándorkiállítást a költő születésé-
nek 200. évfordulója alkalmából állítot-
ta össze a Pető� Irodalmi Múzeum. Az 
utazó kiállítás kiemelt célja, hogy Ma-
gyarországon, valamint határainkon túl 
is minél több hon�társunkhoz juttas-
sa el élményszerűen Pető� Sándor élet-
művét és mutassa be életútját. A tárlat a 
haladás, sebesség, út, utazás fogalmai- 
ból indul ki, és az aktuális kutatásokra ala-
pozva, egyedi megközelítésből mutatja be 
Pető� Sándor személyiségét, munkásságá-
nak ismert darabjait. – A kiállítás nem a 
születésétől a haláláig kívánja végigkísér-
ni a költő életútját, hanem életének fon-
tosabb fordulópontjait, kapcsolatait, sze-
relmi és forradalmi költészetét tárja a lá-

togatók elé – mondta Gyenes A. Fanni, a 
Pető� Irodalmi Múzeum múzeumpeda-
gógusa. A múzeumbuszt idén szeptem-
ber 1-jén indították útjára, első állomása a 

költő szülővárosa, Kiskőrös volt. 2023. au-
gusztus végéig járják vele az országot, ez 
alatt több száz településre jut el.                                            

Sólya Emma

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Megvalósult álmok címmel 
nyitották meg az Atomerőmű 
Nyugdíjasklub Egyesület leg-
újabb kiállítását, amely a 2022 
a kézimunka és képzőművé-
szeti kiállítások éve a klubban 
című rendezvénysorozat no- 
vemberi állomása. Ez alka-
lommal is három kiállító 
munkáit mutatják be. Enye-
di Árpádné �atal kora óta 
varr, köt, horgol, hímez és ké-
szít gobelinképeket, amelyek 
a természet szépségét tükrö-
zik. Kerepesi Ottóné gyön-
gyökből készít ékszereket, vi-
rág- és állat�gurákat. Folya-
matosan bővíti ismereteit, a 
munkáit már több kiállításon 
bemutatta. A harmadik kiállí-
tó, Bunkóczi András azt vall-
ja, hogy a kulturális érzékeny-
ség közelebb visz az alkotó és 
az alkotás világához. Az álta-
la készített szobrok, kép és a 

hozzá tartozó vers, valamint a 
zenei aláfestés együttes hatá-
sa adja az élményt a nyugdí-
jasklub tárlatán. A kiállítás az 
Atomerőmű Nyugdíjasklub 
Egyesület székhelyén tekint-

hető meg november 22-ig 
minden hétfőn és kedden 13 
és 18 óra között. Az érdeklő-
dőknek lehetőségük nyílik ta-
lálkozni a kiállítókkal.

Sólya Emma

Erőművek éjszakája

Töknapot tartottak
Tököt faragtak, kavicsot festet-
tek, célba dobtak és sütőtökös 
sütit készítettek a felső tagoza-
tos diákok a Paksi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola közel-
múltban megtartott már ha-
gyományos Tök-napján. A vi-
dám hangulatú programot idén 
is a diákönkormányzat szer-
vezte elsősorban abból a célból, 
hogy még közelebb hozzák egy-
máshoz az iskola diákságát. A 

szervezést már hetekkel a ren-
dezvény előtt elkezdték. A tö-
köket és a faragásukhoz szüksé-
ges eszközöket a családok biz-
tosították, a kézműveskedéshez 
szükséges alapanyagokat pedig 
az intézmény alapítványa. Mol-
nár Zsó�a, a diákönkormány-
zat elnöke azt mondta, úgy ta-
pasztalja, hogy az iskolatársai 
évről évre várják a Tök-napot. 

Sólya E.

Idén is csatlakozott az Erő-
művek éjszakája elnevezé-
sű országos programhoz az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
és az Atomenergetikai Múze-
um. – Igyekeztünk érdekes, in-
teraktív rendezvényt szervez-
ni, ami az élményalapú tanu-
lást támogatja – mondta Enyedi 
Bernadett, az Atomenergeti-
kai Múzeum vezetője. A ven-
dégek tárlatvezetésen vehettek 

részt, megnézhettek �zikakísér-
leteket, betérhettek a Tájékozta-
tó és Látogatóközpontba, vala-
mint százhúszan beléphettek az 
atomerőmű üzemi területére. A 
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal harmadik 
alkalommal rendezte meg csat-
lakozó partnereivel közösen az 
ország legnagyobb energiaipari 
eseményét.

-se-

Töltsd fel a kulacsod! cím-
mel pályázatot hirdetett az 
Együtt a Parlagfű Ellen Ala-
pítvány paksi általános isko-
lai osztályoknak. A szervezet 
arra törekszik, hogy felhív-
ja a �gyelmet a környezet-
szennyezés megelőzésére, a 
környezettudatos szemlélet 
kialakítására. A Miért egész-
ségesebb és környezetkímé-
lőbb kulacsot használni és 
ivóvizet inni a PET-palackok 
használata helyett témakör-
ben rajzzal illusztrált rövid 
szöveges üzeneteket várnak 
a pályázatban 2022. decem-
ber 2-ig. Az eredményhir-
detés december 15-én lesz, 
ahol értékes fémkulacso-
kat vehetnek át a két nyertes 
osztály tagjai.

-se-

Fotó: TelePaks

Fotó: TelePaks

Mozaik

Megvalósult álmok

Múzeumi témahét

Töltsd fel 
a kulacsod!

A Márton-napi témahét kereté-
ben tartottak foglalkozásokat a 
Paksi Városi Múzeumban óvo-
dás és iskolás csoportoknak és 
felnőtteknek november 7. és 11. 
között. A hagyományok megis-
merése mellett a múzeumban 
barangolva megtudhatták a lá-
togatók, hogy az állandó kiállítá-
sok hogyan kötődnek a Márton-

naphoz. Valamennyi csoport az 
életkorának és érdeklődésének 
megfelelő tárlatvezetést kapott 
Bozsokiné Berta Orsolya múze-
umpedagógustól. A programot 
textilliba-dekoráció színesítette, 
amit Sáfrány Szilvia varrt.  A té-
mahét a Múzeumok Őszi Fesz-
tiváljának zárórendezvénye volt.

-emma-
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Hat forduló után három győ-
zelemmel és három vereség-
gel a tizedik helyen áll a bajno-
ki táblázaton az Atomerőmű SE 
NB I/A csoportos fér� kosár-
labdacsapata. Jelenleg a váloga-
tott világbajnoki selejtezői miatt 
hosszabb szünet van a bajnoki 
pontvadászatban, legközelebb 
november 18-án, Szolnokon lép 
pályára az ASE.    
                              
Hat mérkőzésen van túl az Atom-
erőmű SE NB I/A csoportos fér-
� kosárlabdacsapata a 2022/2023-
as bajnokságban. A csapat eddigi 
teljesítményéről Csirke Ferenc ve-
zetőedző azt mondta, hogy nem 
erre számított, minimum 4-2-vel 
kellett volna ezt a sorozatot lezár-
niuk. – Lett belőle 3-3, ami lehet-
ne 6-0 is a három vereség tükré-
ben, és 0-6 is a három győzelem 
tükrében. Mind a hat meccs egy-
labdás volt, mivel egy labdán mú-
lott, hogy ki győz. Nagyon sok 
problémánk volt, és jelenleg is 
van, amit kifelé nem kommuni-
káltunk. Először lesérült Yordan 
Mintchev, cserélnünk kellett, Mi-
los Grubor jött a helyére. Ennek 
ellenére egy jó mérkőzéssel kezd-
tünk, és nyertünk egy nagyot. In-
nentől folyamatosak voltak a sé-
rülések, mindig hiányzott egy-két 
játékosunk. Nem tudtuk elvégez-
ni azt az edzésminőséget, amit 
szerettünk volna, hiszen szer-
da, szombat ritmusban is voltak 
meccseink, és �gyelni kellett arra, 
hogy ne terheljük túl az egészsé-

ges játékosainkat – összegzett. Ar-
ról is beszélt, hogy két olyan mér-
kőzésük volt, amire teljes csapattal 
tudtak készülni, és minden edzést 
ki tudtak használni, ez az Alba és 
a Nyíregyháza ellen volt. – A má-
sik négy mérkőzés mindegyikén 
volt hiányzó. A Nyíregyháza elle-
ni idegenbeli győzelem adhatott 
egy plusz löketet. Lett volna egy 
hetünk felkészülni a Debrecen 
ellen, ehelyett Paul Atkinson Jr. 
lázas beteg volt, Kovács Ákosnak 
kiugrott az ujja Nyíregyházán, 
így ő sem edzett egy darabig. Az-
tán Eilingsfeld János nem edzett 
a lába miatt, majd megpróbál-
ta, de a meccsen három perc 
alatt rásérült. Mondhatom, hogy 
nincs szerencsénk se, de most a 
három győzelemre építkezünk, 
és a mostani hosszabb bajnoki 
szünetre. Elképzelhető, hogy a 
játékoskeretben is lesz változás, 

cserét hajtunk végre – mondta 
Csirke Ferenc. A vezetőedző ki-
tért arra is, hogy nehéz mecs-
csek következnek. – Most az a 
legfontosabb hogy Eilingsfeld 
János rendbe jöjjön és tudjon 
csatlakozni az edzésekhez. Ha 
hosszabb időre elveszítenénk, 
komoly probléma lenne a szer-
kezettel. Ami a meccseket ille-
ti, az elsőkön baj volt a védeke-
zéssel, viszont jók voltunk tá-
madásban. Nyíregyházán és 
a Debrecen ellen ez megfor-
dult, jobb lett a védekezésünk, 
a Nyíregyházát és a Debrecent 
is hetven pont alatt tartottuk, 
viszont valamilyen szinten el-
felejtettünk támadni. Mondjuk 
a múlt heti káosz rányomta bé-
lyegét az egész Debrecen elle-
ni meccsre, rengeteg üres zic-
cert kihagytunk, és János sé-
rülése is „meglökte” a csapatot. 

Probléma volt például, hogy úgy 
dobtunk harminc pontot az első 
félidőben, hogy tizennégyet az 
első négy percben, majd tizen-
hat perc alatt tizenhatot. Az-
tán mindenki elkezdett öncé-
lúan játszani, ami előtte annyi-
ra nem volt jellemző ránk. Ezen 
sürgősen változtatnunk kell, hi-
szen passzok nélkül ezt a játékot 
nem egyszerű játszani. Lehet 
mérkőzést nyerni streetballal, 
de csak hébe-hóba – mondta. 
Arra a kérdésre, hogy az eltelt 
hat forduló alapján milyennek 
ítéli a mezőnyt, Csirke Ferenc 
azt mondta, hogy a bajnokság-
ban három csapat van, aki föl-
fele kilóg, a Szolnok, a Falco és 
az Alba is hasonló erősségű ke-
rettel rendelkezik. – Úgy érzem, 
ez az a három csapat, aki – a je-
lenlegi állapot szerint – el fog-
ja dönteni a bajnoki cím sorsát. 
Utánuk viszont kialakulhat egy 
olyan szituáció, hogy az dönt a 
helyezésekről, hogy éppen ki-
nek milyen gondja, problémája 
van. Például a Zalaegerszegnél 
eddig nem volt egy sérült sem, 
mindenki rendelkezésre állt, 
most ők 4-2-vel a negyedik he-
lyen vannak. Még hosszú a sze-
zon – de mégse, mert ugye nincs 
középszakasz –, és a sorsolástól 
is nagyon sok minden függ. Re-
mélem, hogy ha belenyúlunk a 
csapatba, akkor tudunk meg-
felelő játékost is találni. Dolgo-
zunk tovább – húzta alá Csirke 
Ferenc.                       Kovács József

Sport

Értékelés hat mérkőzés után
Fotó: Molnár Gyula
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Sport

Az év legjobbjait díjazta a szövetség

Hatodik helyen a Paksi FC a tabellán
Kétarcú a Paksi FC NB I.-es 
labdarúgócsapata, ezt a leg-
utóbbi két hazai mérkőzése 
tükrözi talán a leginkább. A 
tabella utolsó helyein szerény-
kedő Vasas FC ellen az első 
percben kapott góllal veresé-
get szenvedtek a zöld-fehérek, 
majd pár napra rá a 14. fordu-
lóban 5:0-ra kiütötték a korábbi 
tizennégyszeres bajnok Buda-
pest Honvédot, aki így szintén 
kieső pozícióba csúszott vissza 
a tabellán. 

A budapesti piros-kékek ellen 
csúnyábbik arcát mutatta a pak-
si csapat: széteső, ötlettelen játék, 
a mérkőzés nagy részében meddő 
mezőnyfölény. A második perc-
ben kapott gól sokkolta a csapatot, 
és nem is volt rá érdemi válasza a 
továbbiakban. A PFC játékosait, 
stábját és szurkolóit is ledöbben-
tette a vereség. – Hetek óta fel-
hívjuk a csapat �gyelmét, hogy 

kell beleállni egy mérkőzésbe. Ez 
sajnos visszatérő probléma, ami 
nem először és nem is másod-
szor fordul elő. Első percben gólt 
kapni nem hálás, demoralizáló, 
így volt ez Mezőkövesden is, ám 
akkor jó játékkal megfordítottuk 
a találkozót. Ma a jó játék hiány-
zott, viszont megtettünk mindent 
azért, hogy gólt szerezzünk – ér-
tékelt Waltner Róbert vezetőedző 
a mérkőzés után. Az egymást kö-

vető négy nyeretlen bajnoki után 
következett a Budapest Honvéd 
elleni hazai mérkőzés. Ezúttal 
azonban a paksiak a szebbik arcu-
kat mutatták, és már a mérkőzés 
elején nyomás alá helyezték az el-
lenfelet. Papp Kristóf révén a 19. 
percben megszerezték a vezetést. 
Ekkor még a piros-fehérek is pró-
bálkoztak, azonban Nagy Gergő a 
kapuban, illetve a védelem rend-
re hárította az ellenfél kísérleteit, 

ráadásul Szélpál Norbert a félidő 
kapujában 2:0-ra módosította az 
eredményt. Nyugodtan lazíthat-
tak a hazai szimpatizánsok a szü-
netben, persze még a második fél-
időben bármi megtörténhetett 
volna, ám kinyílt a hazai gólzsák, 
és sorrendben Szabó Bálint egy, 
valamint az ismét nagyszerű for-
mát mutató Varga Barnabás két 
találatával a PFC kiütötte a Hon-
védot. A végeredmény Paksi FC–
Budapest Honvéd 5:0. Volt minek 
örülni a kilencven perc után, rá-
adásul Varga lett a mérkőzés leg-
jobbja, és immár kilenc találat-
tal vezeti a mesterlövészek listáját. 
Két nehéz mérkőzés van hátra, 
előbb az Üllői úton a Fradi ellen 
(lapzártánk után, november 9-én 
– a szerk.), illetve november 12-
én, az őszi utolsó fordulóban az 
Újpestet fogadja a Paksi FC a Fe-
hérvári úton. Aztán majd lehet ér-
tékelni a bajnokság első körének 
teljesítményét.                     Dallos T.

A Magyar Kajak-Kenu Szövet-
ség (MKKSZ) tizennyolc kategó-
riában díjazta az idei év legjobb 
sportolóit és trénereit, valamint 
köszöntötték a sportág két új 
mesteredzőjét, Csipes Ferencet 
és Hadvina Gergelyt. A díjátadón 
paksi sportolók is elismerést kap-
tak. Utánpótlás fér� kenu kate-
góriában az Atomerőmű SE i�ú-
sági versenyzője, a madocsai Ju-
hász István Dávid, aki a szegedi 
Molnár Csanáddal a szeptemberi 
szegedi i�úsági világbajnokságon 
a kenu kettesek ötszáz és ezer 
méteres versenyében is aranyér-
met szerzett. A szövetség az idei 
év legjobb női maratoni kajako-

sának  Kiszli Vandát választotta. 
Az Atomerőmű SE 28 esztendős 
sportolója az USA-ban, az Ala-
bama állambeli Birminghamben 
rendezett Világjátékokon a rö-
vidkörös és a klasszikus távot is 
megnyerte. Bő két héttel később 
Dániában, a silkeborgi Euró- 
pa-bajnokságon is nyert ezeken a 
távokon. A portugáliai világbaj-
nokságon a 3,4 kilométeres tá-
von nem sikerült dobogóra áll-
nia, de a 26,2 kilométeren nem 
akadt legyőzőre, és megszerezte 
hetedik világbajnoki címét. Van-
da mesterét, Gannoruwa Leven-
tét az év edzőjének választották.

-joko- 

Fotó: Molnár Gyula

Forrás: kajakkenusport.hu

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
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

☺
Megfejtésével önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

A megfejtés egy hagyományos Sárgö-
dör téri program neve. A  megfejtése-
ket november 18-ig várjuk a 7030 Paks, 
Dózsa György út 51–53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-
ra. A  név mellé telefonszámot is ké-
rünk. Előző játékunk nyertese: Verbiás 
Andrea

Fotó: Babai István/archív

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

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




