
Vida Zsuzsanna a szociális étkeztetés és a jelzőrendszeres segítségnyújtás szak-

mai vezetőjeként dolgozik a Paks Kistérségi Szociális Központban. Ez alkalom-

mal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
14. oldal

Fotó: Szép Zsóka

PAKSI HANGULATOK
Ősszel

Paksi Hírnök
XXXI. évf. 22. szám 2022. november 25.ALAPÍTVA 1989-BEN



Közélet

Testületi döntések novemberben

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 5000 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�.
Főszerkesztő: Dallos Szilvia
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
Email: paksihirnok@gmail.com
Telefon: 75/830-380
Nyomda: ATOMIX K�. Nyomdaüzem
Hirdetésfelvétel: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2022. december 9.

Két napirendben is az idei költségvetés volt 
a téma a képviselő-testület novemberi ülé-
sén. Negyedszer módosították a költségve-
tési rendeletet és elfogadták a háromnegyed 
éves végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Módosították az egészségügyi alapellátá-
sok körzethatárainak megállapításáról szóló 
önkormányzati rendeletet is. A közelmúlt-
ban két, addig gyűjtőnéven szereplő terü-
let utcanevet kapott (Panoráma köz, Ezüst-
fa utca), dr. Szilágyi Szabolcs lesz az Energe-
tikai Technikum és Kollégium iskolaorvosa, 
valamint a túlterhelt 2. számú területi védő-
női körzetből néhány utcát átcsoportosítot-
tak a 6. számúba, mindezeket át kellett ve-
zetni a rendeletbe. 
A lakások és helyiségek bérletéről szóló ren-
delet módosítása is a grémium elé került, 
amit a végrehajtási eljárások következtében 
megüresedett, leromlott műszaki állapotú 
önkormányzati bérlakások más célú, vala-
mint egyes társasházi ingatlanok kérelme-
zői igényeket jobban kielégítő hasznosítá-
sa indokolt. Bizonyos ingatlanokat töröltek 
a bérlakás besorolás alól. Az egyik a Síp utca 
5. számú ingatlan, amely a jelenleg hajlékta-
lanok nappali melegedőjeként működő Síp 
utca 7. szám alatti ingatlannal ikerházat al-
kot. – A most megüresedett Síp utca 5. szám 
alatti ingatlan a bérlakás-gazdálkodás szem-
pontjából nélkülözhető, célszerű bevonni a 
hajléktalanellátásba az ellátás hatékonysá-
gának növelése érdekében – mondta Szabó 
Péter polgármester.  
A közterületek használatáról új önkormány-
zati rendeletet alkottak. Erre azért volt szük-
ség, mert egyes változtatásokat jogtechni-
kai okokból nem lehetett a hatályos rende-
leten átvezetni. Ezen módosítás okán a helyi 
közutak nem közlekedési célú igénybevéte-
le esetén �zetendő díjakról, valamint a köz-

utak kezelésével kapcsolatos egyes hatáskö-
rök átruházásáról szóló önkormányzati ren-
delet megalkotása is szükséges volt. 
A Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár je-
lenlegi igazgatójának vezetői munkakö-
re 2023. április 30-án lejár, ezért nyilvános 
pályázatot kell kiírni. A képviselő-testület a 
pályázat elbírálásáról előreláthatóan a 2023. 
februári ülésén dönt. 
Igazgatási szünetet rendelnek el 2022. de-
cember 27-től 30-ig, erről is határozott a 
grémium. Ezalatt általános ügyfélfogadás 
nem lesz a hivatalban, de telefonos ügyele-
tet tartanak. 
– Az önkormányzatot bevonták a HUMDA 
Magyar Autó-Motorsport és Zöld Mobi-
litás-fejlesztési Ügynökség Zrt. által koor-
dinált elektromos hulladékszállító minta-
projektbe. A mintaprojekt három külön-
böző helyszínen – köztük Pakson – valósul 

meg, helyszínenként tervezetten három-há-
rom, elektromos hajtáslánccal felszerelt hor-
dozójárművel. A gépjárműveket uniós nyílt 
eljárásban szerzik be. Az eljárás vége terve-
zetten 2023. március, a pályázó a HUMDA. 
Mindezek alapján elkészítették a közbeszer-
zési terv módosítását, amit egy nem, két tar-
tózkodás és nyolc igen szavazattal fogadott 
el a grémium. 
Vizsgálóbizottságot hoztak létre Barnabás 
István (PDF) képviselő kezdeményezésére a 
homokbánya üzemeltetésével kapcsolatban. 
A vizsgálóbizottság tagja lesz Barnabás Ist-
ván (elnök) és Mezősi Árpád, a PDF, vala-
mint Antóni Józsefné és Pálmai Klára, a Fi-
desz–KDNP részéről.  
Az előterjesztések megtalálhatók a paks.hu 
oldalon. A testületi ülést élőben közvetítette a 
TelePaks, a felvétel felkerült a telepaks.hu ol-
dalra.                                                Kohl Gyöngyi
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Közélet

Az adventi programról tájékoztattak

Egy doboznyi szeretet karácsonyra

– Mennyiségében szerényebb, de minősé-
gében most is magas színvonalú lesz az ad-
venti program – mondta Szabó Péter, Paks 
polgármestere sajtótájékoztatón, amit Már-
kus Zalánnal, a programot szervező Csen-
gey Dénes Kulturális Központ igazgatójával 
tartottak. A polgármester felidézte, hogy ami-
kor az energiaválsággal összefüggő rendkívü-
li energiatakarékossági intézkedésekről tár-
gyalt a képviselő-testület októberben, még az 
volt a terv, hogy az idei adventi időszakban vá-
sár nem lesz, csak a kulturális központ aulá-
jában minden vasárnap gyertyagyújtás és ki-
sebb műsor, ezzel is csökkentve a kiadásokat. 
– Végül úgy döntöttünk, hogy bár visszafogot-
tan, a takarékosságot szem előtt tartva, de le-
gyen ünnepi hangulat az adventben – mondta 
Szabó Péter. A Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont előtti téren lesz egy kisebb adventi udvar, 
amely december 1-jétől minden héten csütör-
töktől vasárnapig lesz nyitva 15 és 19 óra kö-
zött. Minden héten az első három nyitvatartási 
napon lesz kulturális műsor, vasárnaponként 
pedig a kulturális központban tartják meg az 
adventi gyertyagyújtást. Az elsőt Leber Ferenc, 
Paks alpolgármestere gyújtja meg az adven-

ti koszorún november 27-én, koncertet ad a 
Shisha Café zenekar. A második gyertyát Süli 
János országgyűlési képviselő gyújtja meg, 
és a Dirty Sleepers lesz a fellépő. Szántó Zol-
tán, Paks alpolgármestere gyújtja meg a har-
madik gyertyát, majd László Boldizsár és Ná-
nási Helga dalestje következik. December 18-
án Szabó Péter, Paks polgármestere gyújtja 

meg a negyedik gyertyát, fellép Dorogi Péter, 
Tibes, valamint Oláh Gergő. Márkus Zalán, a 
Csengey Dénes Kulturális Központ igazgató-
ja azt mondta, hogy nagy városi összefogás-
sal valósítják meg a programokat, amelyek-
ről folyamatosan tájékoztatnak internetes fe-
lületeiken.

Kohl Gyöngyi

– Idén is meghirdeti az önkormányzat az 
Egy doboznyi szeretet karácsonyra elneve-
zésű, már hagyományos jótékonysági ado-
mánygyűjtő cipősdobozakcióját – jelentette 
be Szabó Péter polgármester sajtótájékozta-
tón. Mint elmondta, a korábbi években több 
száz ajándékcsomag gyűlt össze, és szeret-

nék, ha idén is sok családnak, gyermeknek 
tudnának örömöt szerezni a lakosság közre-
működésével.
Aki csatlakozni szeretne a kezdeményezés-
hez, töltsön meg egy vagy több cipősdobozt 
ajándékkal, és a csomagolásra írja rá, hogy 
milyen nemű és korú gyermeknek szánja. 

A dobozokba kerülhet meleg ruha, írószerek, 
tisztálkodószerek, játékok, édességek. Szabó 
Péter kitért arra, hogy családoknak is össze-
állíthatnak karácsonyi ajándékcsomagot az 
adományozók, ebben az esetben élelmisze-
rekkel töltsék meg a dobozt, és a csomago-
lásra írják rá a pontos tartalmát. Az ajándék-
csomagokat december 15-ig kérik eljuttatni 
a polgármesteri hivatalban vagy a Csengey 
kulturális központban kijelölt gyűjtőpontra.
Az összegyűjtött adományokkal a Paksi Csa-
ládsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, a Paks 
Kistérségi Szociális Központ fogyatékosok 
nappali ellátását biztosító szervezete és a Ka-
tolikus Karitász munkáját segítik, ők juttatják 
célhoz az ajándékcsomagokat.
Szabó Péter újságírói kérdésre arról is be-
szélt, hogy az önkormányzat kiemelt �gyel-
met fordít a szociálisan rászorulókra, az idei 
költségvetésben is több száz millió forintot 
biztosítanak a különböző ellátási formák �-
nanszírozására, többek között alacsony jö-
vedelemmel rendelkező nyugdíjasok kará-
csonyi támogatására. A cipősdobozakció 
azonban egy közösségi összefogás, amely-
ben idén is számítanak a lakosságra.                                                    

-kgy-
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Janóczkiné Kiszli Vanda, az 
Atomerőmű SE többszörös baj-
nok kajakosa lett a Vállalkozók 
és Munkáltatók Országos Szö-
vetsége (VOSZ) Tolna megyei 
szervezetének egyik Prima-
díjasa ebben az évben. A már 
hagyományos VOSZ-gálán pél-
daértékű munkát végző vállal-
kozók is elismerést kaptak. 

A magyar értelmiség szellemi 
eredményeinek megőrzése, a ha-
zai tudomány, művészet, kultú-
ra és sport terén kiemelkedők 
elismerésére 2003-ban alapítot-
ta Demján Sándor és a Vállalko-
zók Országos Szövetsége a Prima 
Primissima díjat. Két esztendő-
vel később a VOSZ Tolna megyei 
szervezete is csatlakozott a kezde-
ményezéshez. Így már a 17. Tol-
na megyei Prima-díjátadó gálát 
rendezték meg, ahol Janóczkiné 
Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE 
mindig mosolygós kajakozója 
sokszoros magyar bajnok, Euró-
pa-bajnok és hét világbajnoki 
cím birtokosa sok-sok érme mel-
lé megkapta a megyei Prima dí-
jat. 2022 nagyon mozgalmas év 
volt számára. Prágában, a világku-
pán két aranyérmet szerzett, majd 
az Amerikai Egyesült Államok-
ban az év főversenyének számító 
világjátékokon is sikerült dupláz-
nia, nemrégiben pedig Portugá-
liában, a világbajnokságon, 26,2 
kilométeres távon diadalmasko-
dott. Vanda azt mondta, hogy bár 
már nem Pakson edz, de a város 
és Tolna megye változatlanul fon-
tos számára. Elárulta azt is, hogy 
még mindig éhes a sikerre, ép-
pen ezért igyekszik tovább gyűjte-

ni az érmeket. – Nem eredmény-
kényszerből csinálom, addig sze-
retném folytatni, ameddig örömet 
okoz, amíg motivált vagyok. Ad-
dig azt mondom: dolgozzunk, 
csináljuk! – fogalmazott. 
Janóczkiné Kiszli Vanda mellett 
– akit sport kategóriában díjaz-
tak – népművészet és közműve-
lődés kategóriában Szabadi Mi-
hály, a Bartina Néptánc Együttes 
alapítója kapott elismerést, okta-
tás és köznevelés kategóriában 
pedig Lukácsi Pál nyugalmazott 
pedagógus, gimnáziumigazga-
tó. A közönségdíjat idén – a Szek-
szárdi I�úsági Fúvószenekar és a
Szekszárdi Madrigálkórus mellett
jelölt – Tolnai I�úsági Fúvószene-
kar kapta meg.
Süli János országgyűlési képvi-
selőnek Kiemelkedő Társadalmi 
Szerepvállalásért járó díjat ado-
mányozott a szervezet. Mint el-
hangzott, a Paksi Atomerőmű-
ben, majd Paks város önkor-
mányzatában, illetve a Paks II. 
projektben végzett munkája, kép-
viselői feladatai mellett mindig 
fontos volt számára a társadal-

mi szerepvállalás: elnöke volt az 
Atomerőmű Sportegyesületnek, 
a Paksi Sportegyesület labdarúgó-
szakosztályának, a Kisgazda Pol-
gári Egyesület madocsai csoport-
jának. 2010 óta a Magyar Lab-
darúgó Szövetség Tolna megyei 
társadalmi elnöke. Süli János azt 
mondta, úgy gondolja, köteles-
sége az értelmiségnek a társadal-
mi szerepvállalás, azaz a munkán, 
kötelező feladatokon túl is illik 
tenni a szűkebb és tágabb közös-
ségért, ami számára  természetes. 
A gálán köszöntötték az országos 
év vállalkozója díj Tolna megyei 
díjazottját, a LUX-H 84 K�. ügy-
vezető-tulajdonosát, Horváth Já-
nost, majd a megyei díjakat ad-
ták át. Akárcsak minden évben,  
így idén is több paksi vállalkozó 
léphetett színpadra, hogy átvegye 
a munkáját, tevékenységét, ered-
ményeit értékelő díjat. Elsőként 
dr. Gál Gábor, az Alisca Dent K�. 
fog- és szájbetegségek szakorvosa, 
dento-alveoláris sebész, aki apai 
példa hatására döntött úgy, hogy 
fogorvos lesz. 1995-ben nyitotta 
meg paksi rendelőjét. Négy gyer-

meke van. Életének fontos része a 
zene: jelenleg zeneelméleti tanul-
mányokat folytat, és jövő év elején 
jelenik meg albuma Gál Gábor és 
barátai címmel.
Díjat vehetett át Árkiné Zuschlag 
Teréz, a Teri-Textil K�. tulajdono-
sa is. 1998 tavaszán érettségizett a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium-
ban. Szolnokon kereskedelmi sza-
kon, banki szakirányon szerzett 
diplomát, ami után – szülői bizta-
tásra – lakberendező iskolát vég-
zett. 2004 közepén csatlakozott 
édesanyjához a tizenkét évvel ko-
rábban alapított családi vállalko-
zásban. 
Mány László, az Eco-�erm-
Paks K�. ügyvezetője, tulajdo-
nosa is a díjazottak között volt. 
Mány László szakmai pályafutá-
sa vízvezeték-szerelőként indult, 
majd 1998-ban, a piacgazdasági 
lehetőségeket látva kereskedelmi 
vállalkozásba kezdett. 
Schreiner János, a Pavill Paksi 
Villanyszerelő K�. ügyvezetője 
is elismerést vehetett át. Vállalko-
zását 1985-ben hozta létre GMK-
ként, 1998-ban k�.-t alapított, 
ahol napjainkban huszonnégy főt 
foglalkoztatnak, illetve hét tanu-
lót. A villanyszerelőszakmunkás-
utánpótlás biztosítását kiemelt 
feladatuknak tekintik, tizennyolc 
éve kapcsolódtak be a képzésbe. 
Az est folyamán a Gyöngyös- 
bokréta Hagyományőrző Egye-
sület és a Bogyiszlói Zenekar kö-
zös műsorát láthatta a közönség, 
és fellépett a Takács Tamás Blues 
Band. A rendezvény fővédnö-
ke Pekárik Géza, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója 
volt.                                               -szv-

Paksi díjazottak a VOSZ-gálán

Fotók: Szép Zsóka
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Elektromos gépjárművet szerzett be, illet-
ve dolgozik irodaházának korszerűsítésén  
a DC Dunakom Zrt. A cég a fejlesztései so-
rán szem előtt tartja a környzetvédelmet és 
az energiahatékonyságot is. 

November eleje óta járja Paks utcáit a DC 
Dunakom Zrt. új, elektromos kisteherautója. 
A cég több autógyártó modelljét tesztelte az 
elmúlt években, a tapasztalatok alapján dön-
töttek arról, hogy milyet vásároljanak. – Ez-
zel a járművel látjuk el az egyik fő feladatun-
kat, a közterületek tisztítását, egyebek mellett 
a hulladékgyűjtő edények és a kutyatoalettek 
ürítését. Mivel ez a jármű keskenyebb a többi 
teherautónál, így a szűkebb utcákban is köny-
nyebben tudunk vele közlekedni – tájékozta-
tott Domonkos Tamás. A DC Dunakom Zrt. 
vezérigazgatója hozzátette, hogy több tényező 
szól az elektromos járművek mellett, kímélik a 
környezetet és kevesebb karbantartást igényel-
nek, mint a belső égésű motorral rendelkezők. 
A beruházással a cég hozzájárul Paks környe-
zetvédelmi koncepciójához. A város vezeté-
se az elmúlt években több zöld kezdeménye-
zést indított útjára. 2020-ban zajlott az 1000 fát 
Paksra! elnevezésű program, a következő esz-
tendőben pedig tízezer cserjét ültettek a város-
ban. Szabó Péter, Paks polgármestere legutóbb 
idén októberben beszélt arról, hogy a zöldfelü-
letek növelése mellett az is a környezetvédel-
met szolgálja, hogy 2021 óta elektromos bu-
szokkal látják el a helyi tömegközlekedést. A 
DC Dunakom Zrt. további elektromos jármű-

vek beszerzését tervezi, amennyiben kedvezők 
lesznek a tapasztalatok, és a szükséges fejlesz-
tési forrás rendelkezésükre áll. 
Egy másik beruházásról is tájékoztatott Do-
monkos Tamás, nevezetesen hogy kívül-be-
lül megújul Kölesdi úti irodaházuk, ami az 
energiahatékonyságot szolgálja. – Lépésről 
lépésre rakjuk rendbe az épületet, ahogy az 
erőforrásaink engedik. A belső irodarészeket 
már felújítottuk, ott már csak egy-két lépés 
van hátra. Jelenleg a külső munkálatok foly-
nak – fogalmazott. Az irodaház teteje koráb-
ban beázott, ezért nyáron lecserélték a héja-

zatot. – Ez a több millió forintos beruházás – 
amit a vállalat saját forrásból �nanszíroz – az 
energiahatékonyságra irányul, a hőszigetelés-
sel, az új tetővel és a további fejlesztésekkel az 
épület fenntartási költségeit szeretnénk csök-
kenteni – mondta Domonkos Tamás. Nap-
elemeket is szeretnének elhelyezni az épület 
tetejére, de a jogszabályváltozások miatt új 
koncepciót kell kialakítaniuk. A beruházás-
ban a munkák zömét a DC Dunakom Zrt. 
szakemberei végzik el. A tervek szerint a kül-
ső felújítás idén befejeződhet az időjárási kö-
rülményektől függően.                  Gyimóthy Éva

Közélet

Fejlesztések a DC Dunakom Zrt.-nél
Fotó: Szaffenauer Ferenc

Felújították a Kalmár-keresztet
Felújították a Kölesdi út mel-
lett található Kalmár-keresz-
tet. A szobrot 1904-ben emel-
tette a Kalmár család. Az orosz-
lányi Takács Károly, aki hetente 
közlekedett munkahelyére, a 
Paks II. Atomerőmű Zrt.-hez 
ezen az útszakaszon, fel�gyelt 
a kereszt rossz állapotára. Két 
év utánajárást követően, a Pak-
si Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat segítségével, a Bethlen 
Gábor Alap pályázati támoga-
tásával egymillió forintból újult 
meg a kereszt, a rajta lévő kor-
pusszal együtt. A katolikus egy-
ház feltétele az volt, hogy ere-
deti állapotában állítsák hely-
re a szobrot, amit letisztítottak, 

lefestettek, és a felújított kor-
puszt pántok helyett speciális 
ragasztóval rögzítették. A mun-
kálatokat a Márványkovács K�. 
munkatársai végezték el. Féhr 
György, a Paksi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elnöke azt 
mondta, hogy az önkormány-
zatnak volt lehetősége az állami 
alaphoz pályázni, így valósul-
hatott meg a beruházás. A Kal-
már-keresztnek véleménye sze-
rint köze van a németséghez, az 
ilyen hálaadó kereszteket gya-
korta német nemzetiségiek ál-
lították, képviselőik, illetve le-
származottjaik szép számban él-
tek a század elején Pakson.

Sólya Emma

Fotó: Szép Zsóka
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Szántó Sándort és Szántó Sándor-
nét köszöntötte 60. házassági év-
fordulójuk alkalmából Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere. Szántó 
Sándor 1937-ben született, Györ-
könyben nőtt fel. Sofőrként dol-
gozott, így ismerte meg a felesé-
gét. Erzsi néni 1943-ban született, 
és Nagyvejkéről származik. Hat-
van évvel ezelőtt, 1962. november 
17-én keltek egybe Nagyvejkén, 
és jó 17 évig ott éltek Erzsi néni 
szüleinél. Két gyermekük szüle-
tett, Gyöngyi és Erika. Az 1970-es 
évek második felében választották 
új lakhelyüknek Paksot. A Sport 
utcában vettek telket, és építették 
fel otthonukat. Sanyi bácsi húga 
lakik a mögöttük lévő, Kinizsi ut-

cai házban. Sanyi bácsi Pakson is 
a Volánnál dolgozott, teherautón, 
majd buszon volt sofőr. Erzsi néni 
előbb a Villany utcai, majd a Tol-
nai úti varrodaüzemben dogo-
zott a Triumph-nál. Nyugdíjas 
éveikben volt szőlőjük is, ma már 
csak a ház körül kertészkednek. 
Egy unokájuk lakik Pakson, Ta-
más, aki sokat segít nekik a ház 
körül. Összesen kilenc unokájuk 
és tizenhárom dédunokájuk van. 
A jeles alkalomból egyik lányuk-
nál, Hosszúhetényben jött ösz-
sze a népes család a gyémántlako-
dalom megülésére. A hosszú há-
zasság titka szerintük a kölcsönös 
megértés és szeretet.

-gyöngy-

Fotó: Babai István

Mozaik

Újboráldás és újborásás Dunakömlődön

Egy régi hagyomány és egy helyi közösség 
által teremtett új ötvözete jól működhet 
együtt, és kedvelt programmá is válhat. 
Jó példa erre a Dunakömlődi Borbarátok 
Egyesülete által szervezett Márton-na-

pi újboráldás újborásással megspékelve. 
Ahogy azt már többször elmondták, a ren-
dezvény fokozatosan nyerte el a mai for-
máját. Kezdetben csak néhány présházban 
tartottak közös Márton-napi vacsorát a 

présháztulajdonosok, aztán ahogy a lako-
ma híre szárnyra kapott, évről évre egyre 
többen csatlakoztak hozzá, mígnem ren-
dezvénysátorra lett szükség, amit szintén 
kinőttek, így 2017-től már a faluházban 
lakomáztak, ahova fáklyafény mellett vo-
nultak át. 2018-ban először újdonságként 
libakergetést is tartottak a programon. 
Természetesen az újboráldás és borásás 
szertartása minden alkalommal a prés-
házsoron zajlott, ahogy ebben az eszten-
dőben is. A hagyományos boráldás szer-
tartását ez alkalommal Kürtösi Krisztián 
katolikus plébános tartotta, majd rátértek 
az egybegyűltek a borásásra. Az esemény 
főbb mozzanatai Vass János tréfás, borhoz 
írott fohászának elmondása és a pásztor-
bot átadása a program következő évi fe-
lelősének, de a legfontosabb az előző évi 
újborok kiásása, és helyükre a friss nedűk 
elhantolása, Földanya gondjaira bízva így 
azokat egy kerek esztendőre.

-kgy-

Fotó: Szép Zsóka

Hatvan éve együtt szeretetben
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Sorozatunk előző részében az őszi növény-
védelmi munkák fontossága volt a téma, 
most pedig a növényvédelmi feladatok szel-
lemi jelentőségéről lesz szó.
Amikor növényvédő szert vásárolunk, fel-
tétlenül el kell olvasni a �akon címkéjét, hi-
szen nagyon fontos információk vannak raj-
ta. Ezek betartása azért fontos, hogy a saját 
és a családunk egészségét megőrizzük, és 
óvjuk környezetünket.
A címkén feltüntetik az adott nö-vényvédő 
szer nevét, hatóanyagát, hogy milyen beteg-
ségek, károsítók ellen hatásos, továbbá hogy 
a megvédendő növény mely fejlettségi álla-
potától meddig használhatjuk, illetve hogy 
egy tenyészidőszakban hányszor.
Vegyünk egy konkrét példát: Folicur Solo 
kajszibarackban. Hatóanyaga a Tebukonazol, 
felhasználható monília és gnómoniás levél-
foltosság ellen 1 liter/ha dózisban 800-1000 
liter vízhez. Természetesen a kis kiszereléses 
készítményeken fel van tüntetve, hogy 10 li-
ter vízhez mennyi növényvédőszert adjunk. 

A címkén láthatjuk azt is, hogy ezt a készít-
ményt megelőző jelleggel, a virágzás kezde-
tén kell elkezdeni alkalmazni, és a fertőzött-
ség mértékétől függően 8-10 naponként kell 
megismételni a kezelést legfeljebb 3-4 alka-
lommal.
A címkén megtalálható, hogy mi az a meny-
nyiség, amit ki lehet juttatni, vagyis a dó-

zis. Ennek a betartása azért fontos, mert ha 
a kijuttatható mennyiségnél kevesebbet szó-
runk, akkor nem öli meg a károsító szerve-
zetet, viszont hozzászoktatja a méreganyag-
hoz, így a későbbiekben hiába szórunk ki 
nagyobb mennyiséget, már nem tudja el-
pusztítani. Ha a választott növényvédő szer-
ből a dózisnál többet juttatunk ki, akkor pe-
dig nemcsak ellenálló képességet váltunk ki, 
hanem megnő az élelmezés-egészségügyi 
várakozási idő (É.V.I.), ami napokban kife-
jezve mutatja, hogy mennyi időnek kell el-
telnie az előírt mennyiséggel történt perme-
tezéstől a termés leszedéséig/felszedéséig/
betakarításáig ahhoz, hogy a zöldségben, a 
gyümölcsben, a szántóföldi kultúrákban az 
egészségre ártalmatlanná váljon a felhasz-
nált növényvédő szer. Tehát nagyobb dózis 
kijuttatása esetén nem lehet pontosan tudni, 
hogy mikor válik ehetővé a termés.
A sorozat következő részében a növény- 
védő szerek biztonságos kijuttatásáról lesz szó.                      

Komáromi Lilla, növényorvos

Negyed évszázados lett a vetélkedő

Növénydoktor: miért fontos a dózis?

Ez a vetélkedő is jól sikerült, summázhat-
ták az ÖKO Munkacsoport Alapítvány tag-
jai a Szeresd, óvd és védd! elnevezésű tudás-
próbán, amit 25. alkalommal tartottak meg. 
A civilszervezet kiemelt célja a környezettu-
datos magatartás alakítása és ezzel összefüg-
gésben az ismeretterjesztés. Ezt célozza ez 
a felnőtteknek szóló, a szervezettel egyidős 
vetélkedő is, amelyen zömében pedagógu-
sok vesznek részt. Jantnerné Oláh Ilona, az 
ÖKO Munkacsoport Alapítvány kuratóriu-
mának elnöke azt mondta, mindig népszerű 
a vetélkedő. – Aki részt vett már rajta, meg-
tapasztalhatta, hogy rendkívül hasznos idő-
töltés, játékosan lehet tanulni – fogalmazott, 
hozzátéve, hogy azt tudjuk igazán védeni, 
amit megszerettünk, megszeretni pedig úgy 
tudunk valamit, ha megismerjük. A meg-
mérettetésen álltak már fókuszban Paks 
természeti és épített értékei, Magyarország 
nemzeti parkjai, idén pedig a World Wide 
Fund for Nature magyarországi tevékenysé-
ge volt a téma. A vetélkedő tartalmát min-
den alkalommal más állítja össze, és találja 
ki azt is, milyen módon adja tovább a sta-
fétát. Idén a Paksi Bezerédj Általános Isko-
la pedagóguscsapata volt a tartalomfelelős, 
akik tíz érdekes, kreatív feladatot ötlöttek ki. 
A vetélkedőn állandó elem a tréfás bemutat-
kozás, amelynek során most egy védett állat 

bőrébe kellett bújniuk a csapatoknak, amely 
névadójuk is lett, és használni kellett a szö-
vegben a �egmatikus, a traktor, a mimikri, a 
szélmalom és a színes ceruza szavakat. A fel-
adat legjobbja lett a következő vetélkedő fel-
adatsorának összeállítója, azaz a Deák Ferenc 
iskola Zöld küllők nevű csapata. A Paks-
ról, Dunaföldvárról és Nagydorogról érke-
zett nyolc csapat közül első helyezett lett a 
Hétszínvirág tagóvoda Sólyomhölgyek el-
nevezésű csapata, második a Flegmatikus 

hiúzok, és harmadik az ÖKO munkacsoport 
Alapítvány Hiúzok nevű formációja. Az első 
helyezett megkapta a vándorkupát, az első 
öt helyezett értékes könyvvásárlási utalvá-
nyokat vehetett át, és még számos ajándékot 
kiosztottak a programot támogató Paks Vá-
ros Önkormányzata, az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt., a Természetbúvár Alapítvány és 
a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat jó-
voltából.                                                            

-kgy-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka/illusztráció
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Jubilált a tehetségkutató fesztivál

Harminc év emlékezetes pillanatai

Mozaik

– Méltóképpen ünnepeltük meg 
a Paksi Amatőr Pop-Rock-Jazz 
Fesztivál 25 éves történetét az 
idei programmal, mindenki ki-
tett magáért – mondta Ru� Fe-
renc, a szervező Művészetekért 
Egyesület elnöke. A 25. tehetség-
kutatón tizenegy formáció lép-
hetett színpadra. Berki Tamás, 
a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Egyetem nyugalmazott ének-
tanára elnökölte a zsűrit, amely-
nek tagjai voltak Papp Gyula, a 
P. Mobil együttes billentyűse, a 
Skorpió és a Dinamit volt billen-
tyűse, Sárdy Barbara, a Mother 
Funker együttes énekese, szö-
vegírója, Pap Tibor, a Peron 
Alapítvány ügyvezető igazgató-
ja, Andrásik Remo gitártanár, a 
HANOSZ főtitkára, Tóth Viktor 
szaxofonművész és Kovács Pál, a 
Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatal (MEKH) 
alelnöke. Első helyezett lett a 
Lunda (Budapest), második a 

Küszöb (Piliscsaba) és harma-
dik a Bulls of Prey (Budapest). 
Fellépési lehetőséget nyert a 26. 
Légrádi Antal Tehetségkutató 
Rockfesztiválon a Bulls of Prey, 
a 28. Peron Music Tehetségku-
tatón az Ullie (Budapest, Kár-
pátalja) és a 2023 májusában 
megrendezendő paksi városi 
rendezvényen a Deskavaary ze-

nekar (Zenta). Újfalusi Gábor-
díjat adományozott a zsűri Né-
meth Anitának, a NaNi On �e 
Run (Budapest) énekesének. 
A legjobb zenésznek járó kö-
zönségdíjat Diramerján Ákos, 
a Blind Spot zenekar (Szek-
szárd) basszusgitárosa kapta. 
A legjobb énekes Imecs Ani-
ta (Lunda), a legjobb gitáros 

Jávorszky Zsolt (Névtelen utca, 
Dunaújváros), a legjobb basz-
szusgitáros Zakar Zoltán (Bulls 
of Prey), a legjobb dobos Po-
povics Mátyás (Lunda), a leg-
jobb billentyűs Drozdik Sándor 
(Lunda) lett. A legjobb extrém 
hangszeres díját Kristóf Kata, a 
Küszöb zenekar hegedűse nyer-
te el. A Paksi I�úságért Egyesü-
let különdíját a Blind Spot ze-
nekar vihette haza, az i�úsági 
zsűri díját pedig az Ullie együt-
tes énekese, Ulyana Donetskaya 
nyerte. Az első helyezett zene-
kar részt vehet a 2023. októ-
berben megrendezendő Öröm 
a Zene tehetségkutató döntő-
jében, ahol 3,5 millió forintos 
fődíjért küzd a Kárpát-meden-
ce huszonhat legtehetségesebb, 
magyar feltörekvő zenekara. A 
paksival együtt ennyi állomása 
van ugyanis a 2014 óta műkö-
dő programnak.

-gyöngy-

Újra találkozhattak a zenészek 
egymással és a közönséggel a 
30. Gastroblues fesztiválon. Új 
helyszínek nyíltak és világsztár 
is fellépett, mint minden évben. 
A kísérő rendezvények szintén 
működtek, így a jótékonysági 
főzőverseny és a templomi kon-
cert is, melyek bevételével Paks 

kárpátaljai testvérvárosa, Visk 
magyar nyelvű intézményeit tá-
mogatja a fesztivál. 
A nyári fesztiválhét után, a téli 
időszakban szokásosan egy ösz-
szegző jellegű, nagy rendezvé-
nyen mutatják be a szervezők 
az adott év koncertjeiről készült 
kép- és hanganyagot. 

Az esemény helyszíne már ha-
gyományosan a Csengey Dénes 
Kulturális Központ, ami idén is 
így lesz. December 3-án mutat-
ják be a legújabb Gastroblues-
kiadványt a harminc fesztiválról, 
két kötetben, nyolcszáz fotóval, 
CD- és DVD-mellékletekkel, és 
lesz vándorkiállítás is. 
A kapukat 17.30-kor nyitják, a 
zenei programot a Stones Sixty 
Session kezdi 18 órakor. Kováts 
Gergely és barátai indították el a 
formációt a 60 éves Rolling Sto-
nes együttes iránti tiszteletük je-
léül. Túl egy sikeres bemutatko-
záson biztosra vehető, hogy a 
legnagyobb slágereket újra beve-
tik a srácok.
Az utánuk következő két órát 
a Szebényi Dániel és Gotthard 
Mihály által fémjelzett Blues 
MD tölti ki. A nyári fesztiválon 
a Godfather együttesben Tátrai 
Tibusz oldalán mutatkoztak be 
a vadonatúj szupergroupban. A 
két zseniális hangszeres játékos 

az új generációból Pakson is le-
tette már névjegyét. A szakma el-
ragadtatással beszél róluk, tehet-
ségükről. Abban biztosak lehe-
tünk, hogy a produkció – zenei 
szlenggel élve – „oda lesz rakva”.
A 22 órakor színpadra lépő 
Tűzkerék xT a paksi fesztiválok 
történetében a legtöbbször fel-
lépett zenekar, tehát nemcsak 
régi ismerősök, hanem jó ba-
rátok is. A rendezvényen adott 
koncertjeikről számtalan CD- 
és DVD-felvétel készült. Nép-
szerű dalaikat kívülről fújják 
a paksi rajongók. A zajos si-
ker borítékolható. A zenekarok 
fellépései közötti szünetekben 
lesz jótékonysági tombolasor-
solás, amelyen sok értékes fesz-
tiválrelikviát lehet nyerni, a be-
vételt Visknek ajánlja fel a szer-
vező Gárdai család.
A részletes program megtalálha-
tó a Gastroblues fesztivál honlap-
ján és Facebook-oldalán.

Kozma Győző

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Mozaik

Negyvenöt életfát adtak át
Többszáz fával gyarapodott már a város 
zöldfelülete az Önzetlenül Környezetün-
kért, Otthonunkért (ÖKO) Munkacsoport 
Alapítvány életfa programja révén, idén pe-
dig újabb negyvenöttel. A szervezet életfa-
akciójának lényege, hogy facsemetét ajándé-
koznak az évente megjelenő felhívásukra je-
lentkező családoknak. Tekintettel arra, hogy 
idén 25 éves az alapítvány, visszatekintünk 
az életfaakció történetére is.

Van egy régi magyar hagyomány, mely sze-
rint, amikor kisbaba érkezett a családba, an-
nak örömére fát ültettek, általában valamilyen 
őshonos fát, mert az vélhetően hosszú életű 
lesz. Ez a szokás és Lendvay Klári gyermek-
dala ihlették az Önzetlenül Környezetünkért, 
Otthonunkért (ÖKO) Munkacsoport Alapít-
vány „Ültess fát, életfát, őrizd az oxigén for-
rását!” akcióját, amelyet idén is meghirdettek. 
Felhívásukra negyvenöt család igényelt életfát, 
az átadást november 17-én tartották. 
Az életfával megajándékozott családok vállal-
ják, hogy a facsemetét a saját életterükben ül-
tetik el, és gondozzák, hogy a fa és a gyermek 
között szoros kapcsolat alakuljon ki. Aki tár-
sasházban lakik, a lakókörnyezetében ültet-
heti el a fát, illetve ha ott nem lehetséges, ak-
kor az ürgemezei tó mellett erre kijelölt terü-
leten. – Már kisgyermekkorban el kell kezdeni 
a környezet tiszteletére, szeretetére, védelmé-
re nevelést, amihez hozzájárulhatunk az élet-
faakciónkkal, illetve a felnőtteket is meg tud-
juk ezzel szólítani – mondta Jantnerné Oláh 
Ilona, az idén 25 éves szervezet kuratóriumá-
nak elnöke. 
Az első meghirdetéskor, 2006-ban 22 csa-
lád jelentkezett az alapítvány felhívására. 
Jantnerné Oláh Ilona elmondta, hogy nyár vé-
gén hirdették meg az akciót. – Akik jelentkez-
tek, meghatódtak a lehetőségtől. Sok-sok po-
zitív visszajelzést kaptunk a városon belül és 

azon kívülről is. Azon az őszön a Kossuth Rá-
dió Napközben című műsorában élőben készí-
tettek velem interjút a témáról, de foglalkozott 
az életfaakcióval országos napilap is. A pak-
si médiára is számíthattunk és számíthatunk. 
Kezdetben nehezebb volt az akció meghirde-
tése, mint manapság, és nagyon sokat segítet-
tek a sok interjúval, cikkel – idézte fel. Azt is 
elmondta, hogy most évente 40-50 fát adnak 
át ősszel, emléklappal és egy gravírozott táb-
lával, amire az életfaakció emblémája, a gyer-
mek neve, születési dátuma kerül, valamint a 
támogatók nevét is rávésetik. 
A legnagyobb változás a program eddigi tör-
ténetében, hogy a klímaváltozás miatt már 
nem októberben, hanem november harma-
dik hetében tudják átadni az életfákat. – Ki-
tolódik az az időszak, amikor a leveleiket le-
hullajtják, és a vegetáció, a nedvkeringés 
visszahúzódik. Az átadás helyszínén is vál-
toztattunk. Kezdetben, amikor még kevesebb 
jelentkező volt, a polgármesteri hivatal előtt 

adtuk át a fákat, aztán a kulturális központ-
ban, majd következett a Paksi Képtár előt-
ti tér. A változtatásra azért volt szükség, mert 
utánfutóval, kisteherautóval jönnek a közel 
három méter magas fákért, és bizony 40-50 
utánfutónak sok hely kell. Nagy öröm, hogy 
még a koronavírus-járvány alatt is volt életfa-
akció – összegzett Jantnerné Oláh Ilona.
Az életfaakció révén eddig 650-700 facseme-
tével gyarapodott a város zöldfelülete, ami-
nek a település komfortossága mellett a klí-
maváltozás miatt is nagy a jelentősége. Az 
alapítvány folyamatosan dokumentálja, hogy 
melyik évben, ki, milyen fát vett át. Idén há-
romféle, ginkgo biloba, ezüst hárs és virágos 
kőris volt a kínálatban. Tervben van egy ki-
advány, amihez életfás fotókat, történeteket 
várnak. 
A program állandó támogatója Paks Város 
Önkormányzata. Segítette már az akciót az 
Atomerőmű, a Duna-Mecsek Területfejlesz-
tési Alapítvány, valamint magánemberek az 
adójuk egy százalékával. A fák kiválasztásá-
ban, beszerzésében Klézl Terézia városi főker-
tészre, valamint a DC Dunakom Zrt.-re, a cég 
parkfenntartási részlegének mindenkori ve-
zetőire mindig számíthatott az alapítvány az 
évek során. Az egyik évben a Tiszakürti Arbo-
rétum 50 magonccal támogatta az akciót. 
Folytatni szeretnék a programot, hiszen ahogy 
a kuratórium elnöke fogalmazott, a város fej-
lődik, bővül, és sok kisgyermek születik, akik 
világrajöttének örömére legyen minél több 
életfa Paks közigazgatási területén. Bíznak 
abban, hogy továbbra is megtalálják ehhez a 
szponzorokat.

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szép Zsóka
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A globális atomszakma éves seregszem-
léjére, a Fekete-tengeri üdülőhelyre, Szo-
csiba az idén is a világ több mint 70 or-
szágából érkeztek szakemberek.  Egyre 
több ország lát az atomerőművek általi 
áramtermelésben olyan kivételes megol-
dást, amely nemcsak a növekvő nemzeti 
villamosenergia-igényeket elégíti ki, ha-
nem lehetővé teszi a globális energetikai 
és klímavédelmi célok elérését, valamint 
az olcsóbb áram rendelkezésre állását is. 
Ma az atomenergia a fenntartható fejlő-
dés egyik alappillére. Nem véletlenül vá-
lasztották a szervezők a XII. Atomexpo 
Nemzetközi Fórum mottójául az „Atom-
tavasz: a fenntartható jövő megteremté-
se” szlogent.

Alekszej Lihacsov, a Roszatom vezérigaz-
gatója a rendezvény megnyitóján kiemelte, 
hogy az atomenergia globális szerepe egyre 
jobban felértékelődik, hiszen az atomerő-
művek szolgálják a fenntartható fejlődést. 
A fórummal összefüggésben kiemelte: 
jól látható, hogy a Roszatom orosz állami 
atomenergetikai konszern globális ipar-
ági rendezvénye iránt nagy az érdeklődés. 
A 2022. november  21–22-e között Szocsi-
ban megrendezett XII. Atomexpo 2022 fó-
rumra – a jelenlegi helyzettől függetlenül 
– több mint 70 országból összesen közel 
4100 szakember és vendég érkezett.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter a fórum plenáris ülésén többek kö-
zött  hangsúlyozta, hogy a magyarországi 
energiaellátást semmilyen brüsszeli szankció 
nem korlátozhatja, hiszen a magyar energia-
stratégiának – egyezően az Európai Unióval 
– egyik legfontosabb alapelve, hogy az ener-
giamix összeállítása kizárólagos nemzeti ha-
táskör. Kiemelte, hogy emellett szuverenitási 
kérdés, hogy lehetővé kell tenni azokat a be-
ruházásokat, amelyek az ellátásbiztonság ga-
rantálásához feltétlenül szükségesek. Saját le-
hetőség hiányában a nukleáris kapacitások 
növelése a megoldás, azaz ennek bármilyen 
akadályoztatása támadást jelent a nemzeti 
szuverenitás ellen, húzta alá. 
A miniszter az atomerőművek megkerül-
hetetlen szerepével kapcsolatban elmondta, 
hogy a nukleáris energia megbízható, olcsó 
és környezetbarát áramtermelési mód, ezt tá-
masztja alá az is, hogy a Paks II. Atomerőmű 
révén éves szinten 17 millió tonna szén-di-
oxid kibocsátása lesz megelőzhető és 4 mil-
liárd köbméter földgáz lesz megspórolható. 
Szijjártó Péter a globálisan tapasztalható ext-
rém energiaárakkal összefüggésben hang-
súlyozta, hogy ez ellentétes a nemzeti érde-
kekkel. – Az látható, hogy 2021 első feléig az 
európai energiapiac az aranykorát élte, dön-
tően az olcsó orosz energiaforrásoknak és a 
nyugati technológiáknak köszönhetően, de 
a szükséges fejlesztések elmaradtak. Ezzel 

szemben hazánk hosszú távú szerződéseket 
írt alá, a szomszédos országokkal fejlesztet-
te a határkeresztező kapacitásokat, valamint 
döntést hozott a két új paksi blokk megépíté-
séről. Magyarország az energiára nem politi-
kai vagy ideológiai, hanem �zikai kérdésként 
tekint – összegzett. 
Az Atomexpo fókuszában olyan témák is vol-
tak, amelyek alapvetően határozhatják meg a 
fenntartható és karbonsemleges jövőt. Így a 
szakemberek megismerhették az új innovatív 
fejlesztéseket, az üzemanyagciklus zárását le-
hetővé tevő már üzemelő technológiák mel-
lett a kis moduláris reaktorokban rejlő hatal-
mas lehetőségeket is. 
Az Atomexpo 2022 legfőbb üzenete a vi-
lágnak, hogy a globális klímavédelmi, 
ellátásbiztonsági és nemzeti versenyképessé-
gi célok elérése érdekében elengedhetetlen 
az egyes országok energiamixében az atom-
erőművek részarányának jelentős növelése a 
megújuló energiaforrások egyidejű, jelentős 
fejlesztésével. 
A XII. Atomexpón részt vett Jákli Gergely, a 
Paks II. Atomerőmű Zrt. elnök-vezérigazga-
tója, valamint a TEIT képviseletében dr. Filvig 
Géza elnök, Kalocsa polgármestere és Sza-
bó Péter, Paks polgármestere. Szabó Péter a 
Roszatom okosváros programjáról tartott pa-
nelbeszélgetésen bemutatta Paks, mint atom-
város okos fejlesztéseit, köztük az e-mobilitás-
hoz köthető projekteket is.              Hárfás Zsolt

Fókuszban a XII. Atomexpo 
Nemzetközi Fórum

Atomerőmű

Forrás: Szijjártó Péter Facebook-oldala
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A nemzetközi szakmai pár-
beszéd és együttműködés ak-
tív résztvevője a Paks II. Zrt. 
Munkatársai fontos tevékeny-
séget végeznek a nukleáris 
ágazat kulcsfontosságú szak-
mai szervezeteiben, elősegítve 
a döntés-előkészítést és a haté-
kony érdekképviseletet.
 
– Már az atomenergia békés célú 
használatának kezdetekor felis-
merték, hogy ez a tevékenység 
nem az országok belügye. Ezért 
egymás után születtek a nemzet-
közi szervezetek a közös állás-
pontok megalkotása és az ágazat-
ban felhalmozódó tudás terjesz-
tése érdekében – hangsúlyozza 
Pásztor Imre. A Paks II. Zrt. mű-
szaki főmérnöke a legismertebb, 
legjelentősebb szervezet, a Nem-
zetközi Atomenergia Ügynök-
ség (NAÜ) biztonsági útmuta-
tók kidolgozásáért és jóváha-
gyásáért felelős bizottságának 
tagja. A mérnök-�zikus szakem-
bert az európai atomerőmű-üze-
meltetők által működtetett Euro-
pean Utility Requirements (EUR) 
delegálta a NAÜ-be. Az EUR – 
amelynek irányító szervezetében 
szintén fontos tevékenységet vé-
gez – azért dolgozik, hogy az Eu-
rópai Unióban kizárólag harmo-
nizált követelményeknek meg-
felelő atomerőművet lehessen 
építeni. A fókuszban jelenleg a 
kisméretű moduláris reaktorok-
kal (SMR) kapcsolatos követel-
mények kidolgozása van. A NAÜ 
és az EUR tevékenysége több szá-

lon kapcsolódik, kölcsönös az 
együttműködés a szervezetek kö-
zött. Ez természetesen kiterjed az 
elemzések, ajánlások felhasználá-
sára is. 
– Tartozunk magunknak és a 
nemzetközi közösségnek is azzal, 
hogy a tudásunkat megosztjuk. 
Az ágazat minden szereplőjének 
alapvető érdeke az együttműkö-
dés – húzza alá a szakember, hoz-
zátéve, hogy a magyar atomener-
getikai tudást elismerik, igény van 
rá. Fontos az összhang. Az atom-
energia társadalmi elfogadottsá-
ga is nagyban múlik azon, hogy 
mennyire egységesen és haté-
konyan lépnek fel a nemzetközi 
szervezetek, vagy ahogyan Pász-
tor Imre fogalmaz, kellenek a kó-
rustagok, hogy hallassa hangját az 
atomenergetika.
A nukleáris ipar érdekeit képvise-
li az Európai Unió döntéshozata-
li rendszerében a nucleareurope 
– előzőleg Foratom –, amelynek 

a Magyar Atomfórum Egyesü-
let által delegált képviselője Ta-
kács Károly. A Paks II. Atomerő-
mű Zrt. nemzetközi projektekkel 
foglalkozó elemzője alapítása óta 
tagja a nucleareurope fenntartha-
tósági szabályozás (SPWG) taná-
csának, két éve pedig elnöke. 

Ez utóbbi kuriózum, ő az egyet-
len kelet-közép-európai szakem-
ber, aki ilyen tisztséget tölt be.

– A brüsszeli adminisztráció jog-
alkotási tevékenysége során a nuk-
leáris ipar képviseletében végzünk 
szakmai háttérmunkát. A munka 
szerteágazó, az unió energiapoliti-
kai stratégiáját a Bizottság hagyja 
jóvá, a nemzetek energiamixének 
összeállítása viszont tagállami ha-
táskör, mivel az országok energia-
politikája eltérő, amelyet elsősor-
ban a rendelkezésére álló termé-
szeti erőforrásoktól függően alakít 
ki – érzékelteti a munka összetett-
ségét Takács Károly. Az általa ve-
zetett bizottság igen aktív, opera-
tív, rendszeresek az online egyez-
tetések, esetenként a személyes 
konzultációk. Nagyon sok mun-
kát fektettek abba, hogy az úgy-
nevezett taxonómiarendeletben 
az atomenergiát is fenntartha-
tó, támogatható áramtermelési 
módként ismertessék el, eredeti-
leg ugyanis nem szerepelt benne. 

Több szakmai szervezettel szoros 
együttműködésben sikerült ezt 
elérni. – Hatalmas sikerként éltük 
meg, hogy beemelték az atom-
energiát a taxonómiába – fogal-
maz Takács Károly. A szakember 
szerint a nemzetközi szervezetek-
ben végzett munkájuk lényeges 
eleme, hogy „behelyezzék az uni-
ós köztudatba” a Magyarországon 
épülő VVER–1200-as blokkokat, 
illetve eljuttassák a szakma üze-
netét, álláspontját a döntéshozók-
hoz.                                                     (X)

Atomerőmű

Paks II. részt vesz a nemzetközi 
szakmai párbeszédben

Fotók: Paks II. Zrt.
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A szociális étkeztetés és a jelzőrendszeres 
segítségnyújtás szakmai vezetőjeként dol-
gozik a Paks Kistérségi Szociális Központ-
ban Vida Zsuzsanna. Gyermekkorában az 
egészségügyi pálya vonzotta, elsősegély-
nyújtó és csecsemőápolás szakkörökre járt. 
Szekszárdon végezte el az egészségügyi 
szakközépiskolát, első munkahelye a duna-
újvárosi kórház pszichiátriai osztályán volt. 
– Nagyon kemény két évet töltöttem ott, és 
bár szerettem, úgy éreztem, hogy muszáj 
váltanom. Budapesten, a BM kórház bel-
gyógyászatán folytattam a szakmai pálya-
futásomat, ám ott sem volt könnyebb, hi-
szen daganatos betegeket ápoltam, szinte 
minden napra jutott haláleset. Ez nagyon 
megviselt lelkileg, el is jöttem, majd Auszt-
riában próbáltam szerencsét, sikertele-
nül – idézte fel. Ezután Zsuzsa útja kitérő-
vel folytatódott: felszolgálóként dolgozott 
az akkori Új Hullám sörözőben, majd vi-
rágkötőként egy virágboltban. Ezt köve-
tően tért vissza igazi hivatásához: a pak-
si bölcsődében tíz évig csecsemőgondo-
zó-kisgyermeknevelőként tevékenykedett. 
– Nagyon sok pozitív élményben volt ré-

szem abban az évtizedben, volt olyan kis-
gyerek a bölcsődében, aki ott tette meg az 
első lépéseit és az én nevemet mondta ki 
először – emlékezett vissza Zsuzsa. Idő-
közben megszületett �a, Balázs, akit válása 
után egyedül nevelt. Ekkor úgy érezte, még 
inkább két lábbal kell a földön állnia, ezért 
felvételizett az Illyés Gyula Pedagógiai Fő-
iskola szociális munka szakára. Harmad-
éves volt, amikor a bölcsőde bezárt Pakson, 
őt pedig a családsegítő szolgálathoz helyez-
ték, családgondozónak. Rádöbbent, hogy 
teljesen más a gyakorlat, mint amit elmé-
letben a főiskolán tanult, de nagyon élvezte 
ezt a munkát is. Mindenben a maximum-
ra törekedett. – A hajléktalanellátásban dol-
goztam, és a rendszeres szociális segélyezet-
tek is hozzám tartoztak. Sok ügyfelünk volt, 
nehezebb, ugyanakkor könnyebb is volt a 
szociális munka, mint most. Szélesebb volt 
a szociális háló, az emberek is elfogadóbbak, 
segítőkészebbek voltak – fogalmazott. Zsu-
zsa 2011-ben a jelzőrendszeres segítségnyúj-
tás és a szociális étkeztetés szakmai vezetője 
lett. Itt nincs napi kapcsolata az ügyfelekkel, 
de fontos számára a személyes kontaktus, 

például amikor felszereli az időseknél a jel-
zőrendszeres készüléket, órákig beszélget 
velük. A pandémia alatt a megszokottnál is 
több feladat hárult a szociális szférára. – Mi-
vel az ellátottak nem mehettek a konyhára 
az ebédjükért, mindenkinek kiszállítottuk. 
Folyamatosan szerveztünk, volt, hogy estig 
az irodában ültünk. Szinte naponta jött új 
igénylés. Addig két ebédszállító járművünk 
volt, most öt járja a várost, hiszen nem lett 
kevesebb az igénylő a pandémia elmúltával 
sem, 237 nyugdíjszerű ellátásban részesülő-
nek visszük házhoz a meleg ételt – mondta 
Zsuzsa, aki arról is beszélt, hogy a szociális 
központban átszervezések voltak a járvány 
ideje alatt, ha kellett, akkor a gyermekjólé-
ti központ és a nappali ellátó munkatársai is 
ebédet szállítottak. – Mindenki tette a dol-
gát, soha nem volt vita. Az összetartás jel-
lemző az alapellátásban dolgozókra, mindig 
segítik egymást, ami a központ illetékessé-
gi területén lévő húsz kistérségi településen 
dolgozókra  is vonatkozik – emelte ki. Azt 
is elmondta, hogy szabadidejében kirándul, 
kerékpározik és aktív közösségi életet él. 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Portré

Jó napot, mi újság?

Vida Zsuzsanna 
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kával a vállán a halál ült csontváz képében, a 
sín mentén holttestek feküdtek. A kísérőszö-
veg: „Szibériába akarsz kerülni te is? SOHA! 
Akkor harcolj és dolgozz a győzelemért!”. 1944-
ben a paksi ortodox hitközségnek 573 tag-
ja volt, Steiner Gyula kereskedő elnököl-
te, Altmann Simon rabbi vezette. Az Aggok 
háza mellett a Chevra Kadishát és az Izraeli-
ta Nőegyletet a két paksi hitközség (ortodox, 
statusquo) együttesen tartotta fenn, a tagok 
is közösen voltak nyilvántartva. A paksi orto-
dox hitközség tagjai közül ez időben 52 fő volt 
munkaszolgálatos. Így érkezünk el az 1944. 
március 19-i német megszálláshoz, mely során 
a paksi macskaköves főutcán is végigvonult 
a teherautós, oldalkocsi-motoros német hadi 
konvoj, melyből a 8. SS-tüzérezred állomá-
sozott Pakson. A 22 éves Erhard Mösslacher 
(1921–1945) parancsnok már a német bevo-
nulás másnapján azzal foglalkozott, hogy a 
paksi zsidóságot terrorizálja, és kivégzésekkel 
fenyegetőzött. 1944. március 22-én, egy szer-
dai napon Mösslacher SS Obersturmführer 
megjelent a járási főszolgabíró hivatalában 
(ma a Pro Artis Művészeti Iskola épülete), és 
leadta a zsidók mozgásának korlátozására vo-
natkozó szabályokat dr. Arany László szolga-
bírónak. Ezek alapján korlátozták a zsidók sza-
bad mozgását az utcákon este hat és reggel hét 
óra között. Minden paksi zsidó üzletet sárga 
színű csillaggal kellett megjelölni, mellette be-

Az 1930-as évek végére a zsidókérdés törvé-
nyi rendezése Pakson is ahhoz vezetett, hogy 
az antiszemita légkör a politikán át begyűrű-
zött a mindennapokba. 1938-ban Szelp József 
asztalos, ipartestületi elnök az újságba küldött 
nyílt levélben tette szóvá, hogy a paksi Hangya 
Szövetkezet által megvett ház átalakítási mun-
kálatait zsidóval végezték, noha Pakson há-
rom keresztény szerelő is volt (Új Nemzedék, 
1938.12.29., 4.o.) Az 1939. májusi második 
zsidótörvény már helyben is éreztette a hatá-
sát, többen utcára kerültek zsidó származásuk 
miatt. Köztük volt Komlós Ferenc, a paksi ál-
lami polgári �úiskola óradíjas helyettes tanára. 
A Székesfehérvári Tankerületi Királyi Főigaz-
gatóság bocsátotta el 1940. február 1-jei hatály-
lyal, és mind a nyugdíjat, mind a végkielégítést 
megvonták tőle. (Paksi Tükör, 2004. nov., 5.o.). 
Jellemző volt, amikor a svábok paksi nagygyű-
lésén Perczel Béla nyugalmazott Tolna megyei 
főispán egy �atalembernek odaszólt: „Szégyell-
je magát a »Sieg Heil!« köszöntésért, amikor itt 
magyar kenyeret eszik!”. Kioktató választ ka-
pott a �atal volksbundistától: „Téved az úr, nem 
mi eszünk magyar kenyeret, önök esznek német 
kenyeret!”. (Igaz Szó, 1944.03.28., 2.o.) Komor 
hangulatról tanúskodnak a paksi Kasza Kata-
lin levelének sorai, amit a bátyjához, Kanadá-
ba küldött 1939 tavaszán: 

A háborús hangulat 1944-re már Pakson is te-
tőzött, vitéz Kiss Kálmán boltja tele volt a vég-
ső harcra buzdító hatalmas plakátokkal: „Győ-
zelem vagy Szibéria!” – ez volt rájuk írva. Így 
emlékezett Szelp János egy különös plakátra a 
Paksi Hírnök 1992. augusztus 14-i számában. 
Egy másikon vonatszerelvény volt látható. Az 
utolsó kocsin a vörös csillagos sapkában, pus-

Az eltűnt városkép nyomában
A német megszállás Pakson

tűkkel magyar és német nyelven kiírni, hogy 
„Zsidó üzlet - Judengeschä�”. A hitközség el-
nökei kötelesek voltak az összes zsidót feltün-
tető kimutatást készíteni, és minden családfő 
köteles volt a hitközség elnökénél délután négy 
órakor jelenteni, hogy a családjába tartozó sze-
mélyek valamennyien Pakson tartózkodnak. 
A hitközség elnökei kötelesek voltak a kimu-
tatást mindennap délután öt órakor a kato-
nai parancsnoknál az ipartestület Pető� utcai 
székházában bemutatni, és jelenteni az esetle-
ges változást. Abban az esetben, ha a tilalom 
ellenére bármely zsidó Paks községből eltávoz-
nék, és ezt a hitközségek elnökei nem jelentik, 
száz zsidó kivégzését fogja a katonai parancs-
nokság elrendelni. Minden zsidó kereskedő 
köteles a kereskedésében lévő összes árucik-
kekről leltárt felvenni, és ezen kívül köteles a 
vagyoni helyzetét részletezve (ingó, ingatlan) 
feltüntető leltárt a községi elöljárósággal lát-
tamoztatni. A jegyzőkönyvet dr. Arany Lász-
ló szolgabíró, Altmann Simon rabbi, Steiner 
Gyula orthodox hitközségi elnök, Horváth Ist-
ván statusquo hitközségi elnök és Mösslacher 
SS-parancsnok látták el kézjegyükkel. (Évszá-
zadokon át III., 581–582.o.) Dr. Kornis István 
paksi járási főszolgabíró megküldte az alispán-
nak a fenti jegyzőkönyvet. Az alispán „tudo-
másul, irattárba” megjegyzéssel napirendre 
tért a németek intézkedései felett. 
(Folytatjuk!)                                    dr. Hanol János

„Kedves bátyám, Főnököm Fischer Lídia 
zsidó rövid- és divatáru kereskedő kért, 
kérdezzem meg tőled, miután kivándorol-
na, lehetne-e ott is kereskedő, vagy milyen 
szakmára képezze át magát? Nagyon rosz-
szul megy most itt a zsidóságnak, Pesten is 
nagy zsidó-cégeket számolnak fel. Itt csend-
őrök igazoltatják őket, hogy magyar állam-
polgárok-e? Csak azt ismerik el honosnak, 
aki 1850-ig visszamenően igazolni tud-
ja, hogy azóta Magyarországon élt csa-
ládja. Ezért Paksról is sokan kivándorol-
nak. Látod itt is furcsa világ van, ami nem 
fog jóra vezetni…” (Idézi: Paksi Hírnök, 
1993.04.21., 9.o.)

Fotó: magánarchívum

Németek vonulása a Deák Ferenc utcában

Mozaik  Paksi Hírnök, 2022. november 25. n 15



Mozaik

Tárgy/
történet

Az emberiség azon vágya, hogy automati-
zálja és egyszerűsítse a monoton, bonyolult 
számításokat szinte egyidős a matematika 
megjelenésével. A nagy ókori kultúrák szin-
te mindegyike ismert valamilyen, a számítá-
sok segítésére szolgáló eszközt. 
A kutatások alapján az egyik első ilyen szá-
molóeszköz az abakusz. A tárgy néhány vé-
kony rúdból áll, amelyek mindegyikén adott 
számú, átfúrt, csúsztatható korong vagy go-
lyó található. Használója ezek segítségével 
végezheti el az összeadásokat és kivonáso-
kat. A szorzás és osztás elvégzéséhez az előb-
bieknél jóval bonyolultabb eljárással alkal-
mazható az abakusz. Az elektronikus szá-
mológépek mára nagyrészt kiszorították a 
mindennapos használatból, de a világ ke-
vésbé fejlett területein ma is alkalmazzák. 
A hellenisztikus világ egyik csodája a híres 
antiküthérai szerkezet, melyet 1902-ben 
találtak a nevét adó görög sziget mellett. 
Ezt a bonyolult, negyven bronz fogaskere-
ket tartalmazó eszközt sokan a világ első is-
mert mechanikus számológépének tartják. 
Az antiküthérai szerkezetet azonban nem 
közvetlenül számolásra használták, inkább 
egy naptár és csillagászati szemléltető esz-
köz volt, mely majd' egy évezreddel meg-
előzte korát. 
A mechanikus számológépek történetében 
jelentős állomás volt a Blaise Pascal �zikus 
és matematikus által 1642-ben épített szer-
kezet. A feltaláló neve után Pascaline-nek 
nevezett eszköz az egyik első számológép 

mely fenn is maradt az utókor számára ere-
deti és működőképes állapotban. A géppel 
maximum két hatjegyű számot lehet köz-
vetlenül kivonni és összeadni. 
A francia Charles Xavier �omas de Col-
mar nevéhez fűződik az első sorozatban 
gyártott mechanikus számológép, melyet 
1852 és 1870 között forgalmaztak. A vi-
lág első, sorozatban gyártott összeadó- és 
nyomtatógépének megalkotója William 
Seward Burroughs volt. A Burroughs-féle 
számológépeket 1892 és 1920 között gyár-
tották, ezen időszak alatt a gépek külalakját 
és mechanikáját alig változtatták.
Az első magyar mechanikus számológépet 
gyártó céget 1910-ben alapították Külön-
leges számológépek gyára Matzner és társa 
néven, Kassán. A cég két számológéptípust 
gyártott. Az egyik egy általános célú, �o-
mas-rendszerű, lépcsőshengeres számoló-

gép volt vásárolt licenc alapján, míg a másik 
egy különleges százalék- és kamatszámító 
gép. 1939-ben Zolnay Endre egy új, egészen 
kisméretű számológépet szabadalmaztatott. 
A gép gyártását a Zolnay Számológép és Fi-
nommechanikai Gyárban valószínűleg ek-
kor meg is kezdték. A második világégés be-
fejezése után Magyarországon a nehézipar 
fejlesztése élvezett prioritást, a műszeripar 
fejlesztésére kevesebb energiát és pénzt for-
dítottak. A háborút megelőzően is elsősor-
ban a külföldről behozott gépek alkották a 
magyar irodagép-forgalom jóval nagyobb 
hányadát. A kezdődő hidegháború éveiben 
hamar világossá vált, hogy a korábbi beszál-
lítók nagy része a vasfüggöny nyugati olda-
lára került. Az újjáépítés idején is szükséges-
sé vált a növekvő adminisztráció számára a 
kellő számú számoló- és írógépek beszer-
zése. Az igények kielégítésére a megalakuló 
keleti blokk keretein belül és saját gyártás-
ban kerülhetett sor. 
A képen látható Calcorex mechanikus szá-
mológép (szorzógép) jugoszláv együttmű-
ködésben, hazai gyártásban is készült. Itt-
hon ezt az Irodagéptechnikai Vállalat (ITV) 
szerelte össze. Az ITV által készített gépek 
előlapját a gyár logójával látták el, így meg-
különböztethetők a zágrábi gyártmányok-
tól. A irodai gépek szervizelését és árusítását 
az ITV 24 hazai telephelyen végezte. A paksi 
múzeum birtokában lévő darabot 1975-ben 
és 1976-ban javították a gép alján elhelyezett 
jelzés szerint.                                  Szabó Tibor

Fotó: Paksi Városi Múzeum
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A kosárlabda-válogatott világbajnoki se-
lejtezői miatt hosszú szünet volt a bajnok-
ságban. Közel három hét után, a bajnoki ta-
bella második helyén álló Szolnoki Olajbá-
nyász ellen lépett pályára az Atomerőmű 
SE NB I/A csoportos fér�csapata. Az össze-
csapáson nem született meglepetés, bizto-
san nyert a házigazda, a rövid paddal kiálló 
paksi csapat kihozta a maximumot a mér-
kőzésből.

A Szolnoki Olajbányász elleni mérkőzé-
sen nehezítette a piros-kékek dolgát, hogy 
Eilingsfeld János Achilles-ín-gyulladás miatt 
orvosi kezelés alatt áll, és még nem látni a re-
habilitáció végét. Hosszabb ideje nem edzett 
a csapattal az egyik légiós, a kettes és hármas 
posztos Devonte Isiah Green sem – a mérkő-
zés másnapján jelentette be a klub, hogy szer-
ződést bontottak a játékossal (a szerk.). Így 
rövid paddal állt ki az ASE.
Jól indult a mérkőzés, Frank és Atkinson ré-
vén öt ponttal ellépett az ASE a harmadik 

perc elején. Elég volt azonban néhány eladott 
labda, az Olaj egy 8-0-s sorozattal 10-7-re el-
lépett. Kovács Ákos közelije törte meg a rossz 
szériát, Gulyás, majd Edwin is eredményes 
volt a festékből, tartotta a lépést az Atom. A 
negyed utolsó perceiben pontosabban cél-
zott a vendéglátó, különösen büntetőből, a tíz 
perc alatt a hazaiak kilenc büntetőt dobhat-
tak, míg az Atom egyet sem.
A második felvonás elején lüktető volt a já-
ték, mind a két oldalon sok hibával. A Bá-
nyász hét és fél perc alatt csak távolról tudott 
pontokat szerezni, igaz, abból öt kísérletük 
is a paksi gyűrűben landolt. Grubor távolija 
után került ismét tízen belülre a Paks, de utá-
na újra elhúzott a hazai társaság, már 45-30-
ra is vezetett. Az utolsó percben Kovács Ákos 
célzott pontosan távolról, majd a negyed vége 
előtt 4,5 másodperccel Atkinson értékesítette 
az ASE első büntetőit.
Edwin és Grubor pontjaival 52-43-ra vissza-
jött az ASE, majd percekig felváltva estek a 
kosarak. Az eredmény „beállt” tizenkét pont 

körüli hazai előnyre, egészen a nyolcadik perc 
közepéig. Ekkor 66-49-re elléptek a piros-fe-
keték, időt kért Csirke Ferenc. Edwin 2+1-es 
akciója, majd hárompontosa után már a ven-
déglátók kértek időt, az ő három pontjukra a 
végén Kovács Ákos duplája érkezett, vissza-
állt a tizenkétpontos különbség.
Az utolsó negyed ötödik percének közepéig 
nem változott a játék képe, akkor a hazaiak 
egy szerzett labdából könnyű kosarat dobva 
elléptek 82-66-ra. A paksi időkérés után Ed-
win, Kovács Ákos, majd Edwin volt a sor-
minta. A tizedik perc elején Atkinson duplá-
jával hosszú idő után újra tízen belülre jött az 
ASE. Az utolsó percben a Szolnok bedobta a 
tizenkettedik tripláját is, és megnyerte a mér-
kőzést.
Szolnoki Olajbányász – Atomerőmű SE 88-
76 (28-19, 19-18, 22-20, 19-19). Atomerőmű 
SE: Frank 3/3, Gulyás 2, Pajor -, Taiwo 4, Ko-
vács Ákos 19/3, Grubor 9/9, Csizmadia NJ., 
Edwin 23/3, Atkinson Jr. 16, Karosi -.                                          

-joko-

Két nehéz, de annál fordula-
tosabb mérkőzéssel zárta a 
2022/2023-as bajnoki idény 
őszi fordulóit a Paksi FC NB I.-
es labdarúgócsapata. A 15. for-
dulóban az Üllői úton izgal-
mas mérkőzésen 3:2-es veresé-
get szenvedtek a paksiak, majd 
hazai pályán az utolsó körben 
3:1-re legyőzték az Újpestet. 

Szervezetten és jól kezdték a mér-
kőzést a paksiak a Groupama 
Arénában, közel tízezer ember 
döbbenetére már a hetedik perc-
ben egy kirúgást követően Bőle 
Lukács talált a hazai kapuba. A 
Ferencváros fokozta a tempót, 
ami egy kapufát követően a hu-
szonkettedik percben gól formá-
jában is realizálódott: Nagy Ger-
gely még bravúrral hárította Ryan 
Mmaee próbálkozását, azonban 
Zachariassen ismétlésénél már te-
hetetlen volt. A vendégek jól vé-
dekeztek és igyekeztek a kontrák-
kal veszélyt teremteni. A szünet 
előtt másodszor is előnyhöz ju-
tott a PFC, egy szögletet követő-
en Balogh Balázs lőtt tizennyolc 

záró, 16. forduló, azon belül is az 
Újpest vendégjátéka. Mintha há-
rom nappal korábban nem is tör-
tént volna a bosszantó végjáték. 
A PFC kisebb megingásoktól elte-
kintve végig kontrollálta a mérkő-
zést. A mezőnyfölény az első fél-
idő végén góllá érett: Papp Kristóf 
vette be az ellenfél kapuját, majd 
jöhetett a szünet, amit követő-
en – szinte azonnal – Hahn János 
volt eredményes. A kétgólós hát-
rányban próbálkozott az Újpest, 
de erejéből csak a szépítésre futot-
ta, ráadásul a mérkőzés hetvenhe-
tedik percében Varga Barnabás is 
betalált, így végleg lezárta a nyitott 
kérdéseket: Paksi FC – Újpest FC 
3:1. Ezzel a győzelemmel és a Fra-
di elleni játékával a Paks biztató-
an és szépen zárta a 2022-es évet, 
és megszilárdította a helyét a ta-
bellán: 21 ponttal, egy mérkőzés-
sel kevesebbet játszva (Ferencvá-
ros elleni párharc februárban) a 
hatodik helyen mehetett téli szü-
netre. November végén megkez-
dik a felkészülést a tavaszi folyta-
tásra Waltner Róbert tanítványai. 

Dallos Tibor

méterről, és a Wingon megpat-
tanó labda Dibusz kapujába vá-
gódott. Azonban ezzel még nem 
volt vége az első félidőnek, a ha-
zaiak videózást követően bün-
tetővel egyenlítettek, így 2-2-es 
döntetlennel mehettek pihenő-
re a csapatok. A második játék-
rész elején beszorult a Paks, egy 
Traore-kapufán kívül meddő-
nek bizonyult a hazai nyomás. Ez-
után Hahn percei következtek, lö-
vését Dibusz látványos vetődéssel 
hárította, majd ismét a Fradi há-
lóőre került ki győztesen kettejük 

párharcából. Már mindkét csapat 
kezdte elkönyvelni a döntetlent, 
amikor a kilencvenkettedik perc-
ben egy szerencsés, illetve vendég 
szempontból igen szerencsétlen 
Botka-fejessel a Fradi otthon tar-
totta a három pontot. A végére 
még maradt egy kis kakaskodás, 
aminek következtében az idő-
sebb Mmaee �vért kiállította a 
játékvezető. A vereség ellenére is 
emelt fővel hagyhatták el az Ül-
lői úti pályát a Paksi FC játékosai. 
Sok idő nem maradt a szomor-
kodásra, hiszen következett a 

Fotó: Molnár Gyula

Jobb volt a Szolnoki Olajbányász

Győzelemmel zárta az évet a Paksi FC
 Paksi Hírnök, 2022. november 25. n 17



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

Megkezdődött a felnőtt sakkcsapatok baj-
noksága, november 20-án a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban ültek asztal-
hoz az Atomerőmű SE játékosai. A szu-
perligában kiütéssel, 10,5-1,5 arányban 
nyert az ASE az újonc budapesti Dr. Heté-
nyi Géza SK ellen, míg az NB I. Charousek 
csoportjában az ASE II. 7,5-4,5-re legyőz-
te a Z. Csuti-Hydrocomp SK csapatát. 
Ezen a találkozón a szuperligás paksi csa-
patban az első táblán játszott és nyert Ko-
zák Ádám, aki a múlt hónapban Szardí-
nián junior sakkvilágbajnoki ezüstérmet 
szerzett. A bajnoki rajt kapcsán a sakk-
szakosztály csapatvezetőjével, Gosztola 
Istvánnal beszélgettünk. 

– Milyen tervekkel indultak neki a 
2022/2023-as bajnokságnak? Változtak az 
erőviszonyok?  
– Tízcsapatos a szuperliga, ahol az első csapa-
tunk játszik, és tízcsapatos az NB I. is. Tavaly 
például a Pénzügyőrnek volt sakkcsapata, 
ami idénre megszűnt. Továbbra is a Nagyka-
nizsa a legerősebb, aztán a Kőbánya, az Ajka, 
a Szombathely következik, vannak riválisok 
a dobogós helyezésekre. Sajnos tavaly, húsz 
év után minimális különbséggel, de lecsúsz-
tunk a dobogóról, negyedikek lettünk. Idén 
szeretnénk visszamenni a dobogó valamelyik 
fokára, az aranyérem kicsit irreális lenne. A 
Nagykanizsa nagyon erős cserepaddal ren-
delkezik, nehéz felkészülni ellenük. Nálunk 
hat külföldi nagymester van, közülük min-
den meccsen három játszhat – az első fordu-
lóban ketten játszottak (a szerk.) –, a Nagyka-
nizsának több mint tíz nagymestere van. Már 
az sokat jelent, hogy olyanokat tudnak meg-
lepetésszerűen beállítani, akik még nem ját-
szottak abban a bajnokságban. Nálunk most 
az az irányvonal, hogy igyekszünk a saját ne-
velésű játékosainkra támaszkodni, még ak-
kor is, ha nem olyan erősek, mint egy külföldi 
játékos. Egy erősorrendünk van, ebből kerül 
ki az első és a második csapat. Ezt az erősor-
rendet a bajnokság kezdetekor hagyjuk jóvá, 
menet közben nem tudja megelőzni az egyik 
játékos a másikat, ez az egész bajnokság so-
rán �x marad.                                                           

– Változott a csapat összetétele? 
– Annyiban �atalabb lett az első csapat, 
hogy visszatért Angliából saját nevelésű 
nagymesterünk, Fodor Tamás; Kaczur Fló-
rián huszonnégy éves, Krstulovic Alex elér-
te a tizennyolcéves kort, és már stabil csa-
pattag, az utolsó táblán pedig az i�úsági ke-
ret játékosait mozgatjuk. Kozák Ádám, aki 
most az első táblán játszik, húszéves. Ács Pé-
ter negyvenéves elmúlt, Berkes Ferenc har-
minchét. Az első csapatunk átlagéletkora 
tehát olyan harminc év körül mozog, ami 
optimális. A második csapatunk az előző 
szezonban a hetedik helyen zárt, ha fél pont-
tal többet szereznek, akkor az ötödik helyen 
végeznek. Náluk a cél a �atalok beépítése, 
az átlagéletkor bőven harminc év alatt van. 
Minden meccsen legalább hat-hét i�úsá-
gi játékos játszik. Jó hír, hogy Szente-Varga 
Fruzsina visszatért hozzánk, és ott van Iván-
Gál Hanna Krisztina, aki esetleg az olimpiai 
második csapatban szóba kerülhet, mert na-
gyon szépen fejlődik. 
– Ki az, aki az adott ellenfél ellen összeállít-
ja a csapatot? 
– Az első csapattal Ács Péter taktikázik, ő 
állítja össze a sorrendet, és felkészül belő-
lük szakmailag, a második csapatnál már 

nagyon régóta Berta Tibor a csapatvezető. 
A csapatösszeállítás egyébként függ az el-
lenfél erősségétől, illetve ha hiányzik valaki 
az első csapatból, akkor azt a második csa-
patból kell feltölteni. 
– Paksi kézben volt a válogatottak irányítá-
sa. Történt változás?  
– Két szövetségi kapitányunk volt, Ács Pé-
ter a fér�, Papp Gábor a női csapaté. Gábor 
lemondott a tisztségéről, de ennek ellené-
re ugyanúgy játszik a csapatunkban. Mind 
a ketten paksi nevelésűek, gyerekkoruk óta 
itt játszanak. Budapesten lesz 2024-ben a 
sakkolimpia, és mint rendező ország nem 
csak egy csapatot állíthat ki Magyarország, 
hanem kettőt vagy hármat. Nagyon fontos-
nak tartjuk, hogy akik elérhetik a szükséges 
szintet a mostani tehetséges �atalok közül, 
azok be tudjanak kerülni ebbe a második 
vagy harmadik csapatba. Most már két sta-
bil játékosunk van az olimpiai csapatokban. 
Az egyik Berkes Ferenc, aki szinte már első 
táblás, Ács Péter pedig ott marad szövetsé-
gi kapitánynak. A hölgyeknél Lázárné Vajda 
Szidónia szintén kerettag, tehát ha nem jön 
közbe semmi, ők valószínűleg a tagjai lesz-
nek az olimpián a magyar válogatottnak. 

Kovács József

Kettős paksi siker a bajnoki rajton
Fotó: Molnár Gyula
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Első alkalommal 
volt BringázgATOM

Sport

Több mint hetvenen jelentkez-
tek az első alkalommal megren-
dezett BringázgATOM kerék-
páros programra. Az Atomerő-
mű Sportegyesület november 
12-re szervezte az ingyenes ese-
ményt, amelyen gyerekek és fel-
nőttek egyaránt részt vehettek, 
szakosztályukkal, családjukkal 
vagy egyénileg regisztrálhattak 
az eseményre, annak napján, a 
Paksi Halászcsárdánál. Két tá-
vot, nyolc, illetve közel tizen-
nyolc kilométert lehetett teljesí-
teni a paksi és dunakömlődi lan-
kákon. A hosszabb távú útvonal 
a Sánchegy szinte valameny-
nyi emelkedőjét felölelte, majd 
a kerékpárúton térhettek vissza 
Paksra a túrázók. A biciklitúrát 

az Atomfutás sikerén felbuzdul-
va szervezte meg a sportegyesü-
let. A céljuk az volt, hogy felhív-
ják a �gyelmet Paks és a környe-
ző táj szépségeire. Az útvonalon 
három frissítőpontnál, a halász-
csárdánál, a dunakömlődi sípá-
lyánál és Lussoniumnál forró te-
ával, üdítővel és pogácsával vár-
ták a résztevőket. A látványos 
és változatos útvonalakon kívül 
nyereményjátékkal is készültek 
a szervezők. Azok között, akik 
az út alatt a frissítőpontoknál 
fényképet készítettek, majd a fo-
tókat feltöltötték az Atomerő-
mű Sportegyesület Facebook-
posztja alá, értékes ajándékcso-
magokat sorsoltak ki.

-se-

Az év végéhez közeledve fel-
pezsdült az élet a paksi bunyó-
sok háza táján. Elsőként az U12-
es, serdülő és junior magyar 
bajnokságon a Paksi SE ökölví-
vó-szakosztálya hat versenyző-
vel képviselte a zöld-fehér színe-
ket. Nyári Dávid 44 kilogramm-
ban bronzérmet szerzett, Tolnai 
Szintia, akinek ez volt élete első 
versenye, szintén a dobogó har-
madik fokára állhatott. Orsós 
Kármen a 75 kilogrammos súly-
csoportban a korábbi világbaj-
noki ezüstérmestől vereséget 
szenvedve ugyancsak bronzér-
mes lett, és még két ötödik he-
lyezés tette teljessé a paksiak 
részvételét Csepelen. Az után-
pótlás magyar kupán is szé-
pen szerepeltek, Orsós Kár-
men első helyezést ért el, Nyá-
ri Dávid  második lett, Sárközi 

János pedig harmadik helyen 
zárt. A Konkoly István Emlék-
versenyen ezt a teljesítményt is 
felülírták a paksi öklözők, mi-
után a nyolc indulóból hatan 
aranyéremmel térhettek haza. 
Ez is bizonyítja, hogy a Kaj-
tár László szakmai felügyele-
te mellett dolgozó Haaz Lász-
ló vezetőedző, valamint Orsós 
Attila és az elnyűhetetlen Feil 
Ádám kiváló munkát végeznek. 
A szakosztály létszáma fokoza-
tosan bővül, és a pro�k mellett 
egyre több „hobbista” jelentke-
zik edzésre. A Lelátó novem-
ber 22-i adásának vendége volt 
Haaz László vezetőedző és Or-
sós Attila edző. A műsor vissza-
nézhető a telepaks.net oldalon 
és a TelePaks kistérségi televí-
zió YouTube-csatornáján.

Dallos Tibor

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: magánarchívum

A PSE bokszolóinak 
versenysikerei
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

A megfejtés a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ programsorozatának neve. 
A  megfejtéseket december 2-ig várjuk 
a 7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 
címre, vagy a paksihirnok@gmail.com 
emailcímre. A  név mellé telefonszá-
mot is kérünk. Előző játékunk nyerte-
se: Kepl Imre

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

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

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

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

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

Fotó: Szép Zsóka/archív


