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Új alpolgármestert választott
a képviselő-testület
Bana Jánost választotta alpolgármesternek 
rendkívüli ülésén a képviselő-testület, egy-
hangú döntéssel. A grémium előző, júniusi 
tanácskozásán módosította a Szervezeti és 
Működési Szabályzatát, lehetővé téve, hogy 
az eddigi kettő helyett három alpolgármes-
tere legyen a városnak. Ez azért vált szük-
ségessé, mert Süli János miniszteri kineve-
zése miatt a polgármesteri teendőket Szabó 
Péter főállású alpolgármester látja el álta-
lános helyettesként. Bana János társadalmi 
megbízatású alpolgármesterként dolgozik 
tovább, csakúgy, mint Barnabás István. 

Bana János korábban a gazdasági bizott-
ság elnöke, illetve a humánpolitikai bi-
zottság, valamint a turisztikai és város-
marketing bizottság tagja volt. Mivel al-
polgármesterként ilyen feladatokat nem 
láthat el, ezeken a posztokon változás tör-
tént. A gazdasági bizottság elnökének 
Bordács Józsefet választotta a képviselő-
testület, a humánpolitikai bizottság tagjá-
nak szintén, a turisztikai és városmarke-
ting bizottságban pedig ezután Horváth 
Zoltán dolgozik. Minderről szintén egy-
hangú döntés született a tanácskozáson.

Az előző ülésen a bizottsági struktúra át-
alakításáról is határoztak: megszűnt a 
köznevelési és kulturális, valamint a köz-
biztonsági, i�úsági, sport- és esélyegyen-
lőségi bizottság, ugyanakkor létrehozták a 
köznevelési, kulturális és társadalmi kap-
csolatok bizottságot. A rendkívüli ülésen 
az új bizottság elnökének Magyarné Nagy 
Edinát választották, a bizottság tagjai 
Horváth Zoltán és Kovács Sándor képvi-
selők, a külső tagok pedig Bunkóczi And-
rás és Pach János. 

-kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Egyedi tervezésű és kivitelezésű 
játszóteret építtet az önkormány-
zat. 
Mint arról korábban beszámol-
tunk, a lakosság kérésére az ön-
kormányzat garázssor helyett kö- 
zösségi teret létesít a Báthory ut-
cában. Első lépcsőben egy �t-
neszpark készült el, a folytatás-
ban játszóteret építenek. – Egy 
egyedi játszótér tervezésére és 
kivitelezésére kapott megbízást 
a kapolcsi Ilona Malom Műhely 
Bt. – tájékoztatott Szabó Péter al-
polgármester, hozzátéve, hogy a 
megvalósításhoz szükséges közel 
22 millió forintot a Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 
és az önkormányzat biztosítja. 
– A felkérés tematikus, oktató jel-
legű tér kialakítására szólt. A já-

tékok és a kiegészítő elemek a 
Dunához kapcsolódnak, meg-
jelennek például a halászathoz 
köthető motívumok – mondta 
el Kocsis Csaba, a kivitelező cég 
ügyvezetője. A Viza névre ke-
resztelt játszótér fejleszti a gyer-
mekek ügyességét, egyensúlyér-
zékét, emellett a kihelyezett ok-
tatóelemek segítségével a Duna 
élővilágáról és a halászatról sze-
rezhetnek ismereteket. – Nagyon 
fontos számunkra, hogy egy ját-
szótéren a gyermekekre felügye-
lő szülők és a tinédzserek is kom-
fortosan érezzék magukat, ezért 
a tervezés során kis zugokat kép-
zeltünk el padokkal – emelte ki 
Kocsis Csaba. A Viza játszótér 
október végére készül el. 

Weller P. Hanna

Egyedi lesz a Viza Elindul a Városháza 
felújítása
Két sikeres pályázaton össze-
sen  közel 350 millió forinthoz 
jutott a paksi önkormányzat. A 
Városháza energetikai felújítá-
sára 208 millió forintot nyert a 
város, 120 milliót pedig az ipa-
ri park infrastruktúra-fejleszté-
sére fordíthat. 
– Ahhoz, hogy szép és jól  funk- 
cionáló Városházánk legyen, a 
jelenlegi épületre egymilliárd 
forintot kellene ráfordítani – fo- 
galmazott Szabó Péter alpol-
gármester. Azt mondta, hogy 
a polgármesteri hivatal épülete 
Paks szégyene. – Ez különösen 
a mostani helyzetben kellemet-
len, hiszen az új blokkok épí-
tése miatt már most sok ven-
dég érkezik, politikusok, orosz 
szakemberek, és nem volna jó, 
ha a Városháza alapján alkot-
nának véleményt Paksról – je-
gyezte meg.
A TOP sajátossága, hogy nem 
kész tervekkel, hanem kon-
cepcióval kell pályázni, ezért 
a részletes tervezés még hátra 
van és így a pontos költségvetés 
jelenleg nem ismert. A pályá-
zat keretében a külső nyílászá-
rók cseréjét, az épületen belü-
li hőszigetelést, a vizesblokkok 
felújítását és az akadálymente-

sítést szolgáló li� beszerelését is 
vállalta az önkormányzat. Ép-
pen az épület lehangoló látvá-
nya miatt körülbelül százmillió 
forint saját forrásból az épület 
külsejét is ráncba szedik. Egy-
ben megvizsgálják,  hogyan le-
hetne a projekt keretében a Vá-
rosháza előtti teret felújítani 
mégpedig úgy, hogy  a lakosság 
számára jól használható legyen.
– Hosszú távon nem itt kép-
zeli el a polgármesteri hivatal 
működését a jelenlegi városve-
zetés, hanem a délebbre terve-
zett új városközpontba szeret-
nénk átköltöztetni – mondta el 
Szabó Péter. Egy olyan épületet 
képzelnek el, ahol biztosított a 
kulturált ügyintézés, a könnyű 
tájékozódás, a zökkenőmentes 
ügyfélfogadás. Ennek ellenére a 
Városháza energetikai felújítása 
a várható energiaköltség-meg-
takarításon túl sem hiábavaló, 
hiszen az önkormányzat bizo-
nyára tudja majd hasznosítani 
az épületet. 
Az ipari park infrastruktúra-
fejlesztésére elnyert 120 millió 
forintot alapvetően az útháló-
zat javítására kívánja fordítani 
az önkormányzat. 
                                            -vida-
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Bana János: szép feladat, de nagy kihívás
– Különleges és egyben inspiráló, 
hogy éppen egy olyan időszak-
ban dolgozhatok alpolgármes-
terként, amikor ilyen komoly ki-
hívások előtt áll a város – fo- 
galmazott Bana János az esküté-
tele után. Paks új alpolgármes-
tere hozzátette: nagy megtisztel-
tetés, hogy bizalmat szavaztak 
neki. Szép ez a feladat, de nagy 
kihívás is egyben, ami bizonyá-
ra több időt fog igényelni, ezért 
ügyelnie kell arra, hogy megta-
lálja az egyensúlyt a család, a hi-
vatás és az önkormányzati mun-
ka között. Erre tulajdonképpen 
eddig is szükség volt, hiszen az 
ötös körzet képviselőjeként, és a 
gazdasági bizottság elnökeként 
is kivette részét az önkormány-
zati teendőkből. Gyökeres válto-
zás nem lesz a tevékenységében, 
mivel alpolgármesterként is el-
sősorban a gazdasági területet vi-
szi. Feladatai közé tartozik a Paksi 
Atomerőművel, és a Paks II. tár-
sasággal való kapcsolattartás, az 
ezzel összefüggő feladatok, vala-
mint az elektromobilitási projekt 
koordinálása. A Paksi Atomerő-
mű és az önkormányzat közötti 

építményadót érintő tárgyaláso-
kon már közvetített, a megegye-
zést sikerként értékeli. Elmondta, 
hogy az erőmű-beruházás gyöke-
res változást hozhat a város éle-
tében. Folyamatosan kell egyez-
tetni arról, hogy milyen fejlesz-
téseket hajtsanak végre, milyen 
ütemben, mikor és hány ember 
érkezik a városba, és mindezek 
miatt hogyan változik meg a helyi 
lakosság élete. Várhatóan nagyon 
sok új vállalkozás, befektető érke-
zik Paksra. Jelenlétük nemcsak 
az iparűzési adó szempontjá-

ból hoz változást, hanem élénkí-
ti a gazdaságot, maga után vonja 
más szektorok, például a szolgál-
tatások fellendülését is. Bana Já-
nos kérdésünkre azt mondta, 
hogy a városfejlesztéssel kapcso-
latos grandiózus tervek megvaló-
sulására szükség van. Az itt élők 
igénye is egy jól strukturált, él-
hető város és az erőműépítés mi-
att is adódnak feladatok. A meg- 
valósításukhoz forrást jelenthet az 
építkezésekhez kapcsolódó beru- 
házásokból származó adóbevétel-
többlet. – Ez öt-tízéves távlat, az 

erőmű építésével párhuzamosan 
fog fejlődni a város – összegzett 
Bana János, kiemelve, hogy a leg-
fontosabb a település zökkenő-
mentes működésének biztosítá-
sa. Ehhez szükséges, hogy mind 
a hivatal, mind a testület egysé-
gesen működjön, és minden kér-
dést egységesen tudjon kezelni. 
– Ehhez koordinált munka kell, 
egy ember nem tudja megválta-
ni a világot. Mindenkinek be kell 
állnia a sorba, és el kell végeznie 
a feladatát – húzta alá.       Vida T.

Protheus Holding Zrt. néven új, száz százalék-
ban önkormányzati tulajdonú céget hozott lét-
re júliusi ülésén a képviselő-testület, a közvet-
len uniós támogatású „Protheus okoshálózati 
projekt a városi e-mobilitásért” program pro-
jektmenedzsmenti, valamint szakmai felügye-
leti feladatainak ellátására. Bana János im-
már alpolgármesterként és az újonnan létre-
jött Zrt. igazgatóságának elnökeként vesz részt 
a Protheus projektben, de – mint elmond-
ta –, már korábban bekapcsolódott a mun-
kába, szerepet vállalt a cégalapításban, a kis- 
befektetőkkel való megegyezésben. Azt mond- 
ta, ez egy nagyszabású projekt, amit nagyon 
alaposan elő kell készíteni, meg kell tervezni, 
hogy a majdani leányvállalatok hogyan kap-
csolódnak egymáshoz, hova, milyen eszközö-
ket telepítenek. Az már biztos, hogy szükség 
lesz egy szintén százszázalékos önkormányza-
ti tulajdonú közlekedési leányvállalat létreho-
zására. Ehhez tartoznak majd azok az elekt-
romos buszok, amelyeket pályázat keretében 

meg fog kapni Paks. Bana János úgy tájékoz-
tatott, hogy a Protheus Holding Zrt. szűk stáb-
bal dolgozik majd. A város képviselő-testülete 
vezérigazgatónak Kudor Attila Tamást nevezte 
ki, aki tagja az igazgatóságnak is, Kovács Sán-
dor, Héjja László és dr. Tombor Antal mellett. 
A felügyelőbizottság elnöke dr. Blazsek Ba-
lázs,  tagja Donázy István és Keller Tibor lett. 
Az okoshálózati projekt operatív felügyeleté-
re az önkormányzat részéről Barnabás István 
alpolgármestert, a polgármesteri hivatal részé-
ről pedig Misóczki Anikót, a társulási és pá-
lyázati osztály vezetőjét jelölte ki a testület. Az 
ötfős munkaszervezet bérköltsége a pályázat-
ban elnyert támogatásból rendelkezésre áll, az  
operatív működésre, a tisztségviselők javadal-
mazására az előzetes üzleti terv alapján erre az 
évre 17 millió forintot biztosít az önkormány-
zat. A Protheus projekt célja elektromos jár-
művek beszerzése, valamint a működtetésük-
höz szükséges töltőállomás-rendszer kiépítése, 
az elektromos jármű�otta és az ezek menedzs-

mentjét ellátó okoshálózati rendszer kialakítá-
sa, a 18 településen működő  modell egészé-
nek fenntartható üzemeltetése. A tömegköz-
lekedésben és a közszolgáltatásban egyaránt 
elektromos üzeművel váltják fel a hagyomá-
nyos meghajtású, nagy szén-dioxid-kibocsá-
tású járműveket, többek közt buszokat, hul-
ladékgyűjtő és kisteherautókat. A teljes prog-
ram beruházási költségének becsült értéke 
40-45 millió euró. A megvalósításra az Euró- 
pai Bizottság térségi környezetkímélő techno-
lógiákat támogató ELENA  programjában pá-
lyáztak forrásra. Az Európai Bizottság a pro-
jektre, és annak előkészítésére több mint 
hatszázmillió forintot biztosít. A paksi kép-
viselő-testület 2017. április 19-i ülésén adott 
felhatalmazása alapján a város polgármeste-
re aláírta a szerződést az  Európai Beruházá-
si Bankkal, így a projekt május 1-jén elindult, 
lehetőség nyílt a pályázati összeg egy részének 
lehívására. A mintaprojekt 2020. április 30-ig 
zárul le.                                                                  -vida-

Fotó: Babai István

Bana János híradástechni-
kai mérnök, környezetvé-
delmi szakmérnök. 2006 és 
2010 között, majd 2014 óta 
önkormányzati képviselő. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
baleset-elhárítási vezetője, a 
Magyar  Biztonságtudományi 
Társaság tagja, és a speciális 
helyzetekre szakosodott civil 
szervezetek szakmai tanács-
adója. Két �a és két lánya van. 
Családjával a Neumann János 
utcában él.

Megalakult a Protheus Holding Zrt.
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Befejeződött a Váci Mihály utcai tömbbel-
ső-felújítási program újabb üteme, ami-
nek keretében a Rákóczi, a Hajnal és Váci 
Mihály utcák által határolt terület újult 
meg. Pupp Gábor, a műszaki osztály cso-

portvezetője elmondta, hogy a beruházás 
keretében felújították az út- és járdabur-
kolatot, a légkábelek föld alá kerültek, új 
kandellábereket helyeztek ki, korszerűbb 
elosztószekrényekkel látták el a gázveze-

ték-csatlakozásokat, illetve a társasházak 
lakóival közös �nanszírozásban előtetők 
kerültek a bejárati ajtók fölé. Mindemel-
lett parkolókat alakítottak ki, és a Pollack 
Mihály utcát a Dózsa György úttal össze-
kötő tervezett kerékpárút egy kis szaka-
szát is megépítették a Rákóczi utca felőli 
oldalon. A tér közepére tér�gyelő kamerát 
helyeznek ki. Magyarné Nagy Edina arról 
számolt be, hogy a lakosság kérésére kép-
viselői keretéből új asztal és két pad ke-
rül a játszótérre, amelyek legyártása folya-
matban van. A tömbbelső felújítás során 
a zöldfelület is megújult, aminek karban-
tartásához locsolórendszert építettek ki. A 
kivitelezéssel úgynevezett in-house szer-
ződés keretében a DC Dunakom Plusz 
K�.-t bízta meg az önkormányzat, a cég 
a kedvezőtlen időjárási körülmények mi-
att módosított határidőre elkészült a mun-
kálatokkal. A terület korszerűsítése nettó 
127 millió forintba került, amit az önkor-
mányzat biztosított.

Kohl Gyöngyi

Tovább szépült a Váci utcai tömbbelső
Fotó: Babai István

Érkezik az új rendezvényhajó
Augusztusban megérkezik az új rendezvény-
hajó, ami a Duna-parti korzónál szolgál majd 
lehetséges helyszínül a paksi programokhoz. 
A munkálatok a parton már zajlanak, a régi 
uszály, amin a vízi színpad működött,  bontó-
ba kerül. – Mivel az úszómű a rajta lévő festék 
miatt javarészt veszélyes hulladék, ezért nem 
kívántuk Pakson elvégezni a bontást, de nem 
is lehetett volna itt partra tenni. A hajótestet 
az önkormányzat 500 ezer forintért értékesí-
tette – tájékoztatott dr. Blazsek Balázs. Az új 
paksi rendezvényhajót július elején bocsátot-

ták vízre, és augusztus első napjaiban érke-
zik meg a Tisza felől a paksi Duna-korzóhoz. 
Ahogy azt a címzetes főjegyzőtől megtudtuk, 
az augusztus 20-i ünnepség még nem ott zaj-
lik, de nyár végére biztosan használható lesz 
az új úszómű. 
A nagyhajó-kikötésre is alkalmas létesít-
ményre komplett, modern színpadtech-
nika kerül,  és a tervek szerint vendéglátó-
hely is működik majd rajta; az üzemeltetőt 
még nem választotta ki az önkormányzat. 
Mint korábban megírtuk, a hosszú éveken 

keresztül rendezvénytérként szolgáló uszály 
elöregedett és balesetveszélyessé vált. Mi-
vel a felújítás gazdaságtalan lett volna, egy új 
rendezvényhajó építtetéséről határozott az 
önkormányzat. A pályázati bírálóbizottság a 
szegedi MAHART Tiszayacht K�. ajánlatát 
ítélte a legkedvezőbbnek. A szerződéskötést 
követően 150 munkanap állt rendelkezé-
sükre az úszószínpad elkészítésére és Paksra 
szállítására. A beruházásra nettó 114 millió 
forintot biztosított az önkormányzat.

Dallos Szilvia
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Elsőként tornacsarnokkal és szaktantermekkel 
szeretné bővíteni a Pécsi Egyházmegye a pak-
si Balogh Antal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium épületegyüttesét, későbbi terve-
ikben pedig óvodaépítés szerepel. A fejleszté-
seket jövőre kezdenék el, aminek érdekében – 
mint korábban beszámoltunk róla – kiemelt 
fejlesztési területté nyilvánította az önkor-
mányzat képviselő-testülete az érintett terüle-
tet, hogy a telekvásárlás, telekegyesítés lehető-
sége biztosított legyen. 
Koósz Roland, az iskola vezetője arról számolt 
be lapunknak, hogy az egyházmegye püspöke, 
Udvardy György évek óta tervezi a paksi is-

kola megerősítését azért, hogy azok a szülők, 
akik az óvodától az érettségiig katolikus neve-
lést szeretnének biztosítani gyermekeiknek,  
30 km-es körzeten belül lehetőságet kapjanak 
rá. Ezt az elvet képviseli az az iskolafejlesztési 
program, amelynek koncepciója most készül. 
Koósz Roland elmondta, hogy ezt az elkép-
zelést egyrészt azok a várható hatások erősí-
tik, amelyek az erőmű-építéssel járnak, vala-
mint az a tény, hogy a város lakosságának át-
lagéletkora az országos átlagnál alacsonyabb. 
– Azt gondoljuk, hogy van keresnivalónk Pak-
son, püspök úr is sok reményt fűz az iskolához 
– emelte ki Koósz Roland. 

Szeretnék megépíteni a régóta vágyott tor-
nacsarnokot. Jelenleg a Kossuth utca 2. szám 
alatti, nagyon kicsi tornaszobában, illetve jó 
időben a Templom utcai épület udvarán, és a 
szomszédos sportpályáján tartják a testneve-
lés órákat. Az alsó tagozatosok hetente egy-
szer uszodába mennek, a délutáni szakkö-
rökhöz az ESZI-ben és a gimnáziumban bé-
relnek termet, de még így is roppant nehéz 
heti száz tornaórát biztosítani 20 osztály 418 
diákjának. A XXI. századi oktatáshoz nél-
külözhetetlen modern infrastruktúra meg-
teremtése, konkrétan új szaktantermek lét-
rehozása is cél. Jelenleg számítástechnikai és 
természettudományos szaktanteremmel ren-
delkezik az iskola, de miután a nyelvoktatás 
az egyik fő pro�lja, szeretnének olyan körül-
ményeket biztosítani, ami még eredménye-
sebbé teszi ezen a téren a munkát, valamint 
rajz, technika és művészetoktatásra alkalmas 
termekre is szükség van. Mindezt a Temp-
lom téri épületben kívánják kialakítani, egy-
ben csökkenteni a telephelyek számát, hiszen 
jelenleg három helyen folyik oktatás, ebből 
kettő saját tulajdon, a Kossuth utcában lévő 
épületet pedig bérlik az evangélikus egyház-
tól. – Tudjuk, hogy mit szeretnénk, és mivel 
adottak a lehetőségek, nagyon óvatosan kell 
bánnunk a tervekkel, a négyzetméterekkel – 
húzta alá Koósz Roland, hozzátéve, hogy az 
óvoda létrehozása csak a legsürgetőbb felada-
tok elvégzése után kerülhet napirendre. Azt 
is elmondta, hogy a beruházást az egyházme-
gye �nanszírozza, a megvalósítás előrehala-
dása az engedélyezéstől függ. 

Vida T.

A város arculatának megújítása és az új hon-
lap bevezetése után tovább frissül, bővül Paks 
városmarketing eszköztára: négy nyelven ké-
szül imázs�lm és városbemutató �lm.
Szabó Péter ügyvivő alpolgármester sajtótájé-
koztatón beszélt arról, hogy mivel a legutób-
bi imázs�lm négy éve készült, a várost bemu-
tató anyag pedig még régebben, elérkezett-
nek látták az időt arra, hogy új, a mai modern 
eszköztárral és látásmóddal készült alkotá-
sok segítsék a város megismertetését. Külö-
nösen fontos ez most, hiszen az erőmű-beru- 
házás közeledtével megnőtt az érdeklődés 
Paks iránt – húzta alá.
Elsősorban a turisták �gyelmének felkeltését, 
a helyiek és az elszármazottak identitásának 
erősítését szolgálja majd az imázs�lm; a be-

fektetők, letelepedni szándékozók tájékozta-
tását pedig a várost bemutató �lm, amelye-
ket  Babai István és Vida Tünde készít el az 
önkormányzat megbízásából. Az alkotópá-
ros legutóbbi hasonló témájú munkája Tolna 
megye imázs�lmje volt. 
Czink Dóra turisztikai és városmarketing re-
ferens emlékeztetett arra, hogy készül a vá-
ros marketing stratégiája, de vannak olyan 
intézkedések, lépések, amelyek nagyon idő-
szerűek, ezért megelőzik annak megalkotá-
sát. Július elsején bevezették a város új arcula-
tát, elkészült a város új honlapja, és még idén 
megszületnek az új �lmek is, amelyek a ma-
gyar mellett angol, német és orosz nyelven 
lesznek elérhetőek. Czink Dóra azt mondta, 
hogy általuk azt a korosztályt tudják az on-

line felületeken megszólítani, amelyhez más 
csatornán nem tudnának eljutni. 
Arra is kitért, hogy idén már minden jelen-
tősebb városi eseményről, önkormányzat ál-
tal támogatott rendezvényről készült kisebb 
imázs�lm. Ezeknek az online felületeken 
nagyon jó a fogadtatása, magas a nézettsé-
ge. A �lmek természetesen a város honlap-
jára is felkerültek.
Az önkormányzat és az alkotók számítanak a 
�lmek tervezésénél a paksiak, a Paksot szere-
tők véleményére. Az ötleteket, javaslatokat – 
névvel és címmel – augusztus 31-ig várják az 
I ♥ Paks Facebook-oldalon, a pakshivatalos@
gmail.com címre, vagy a Tourist Info Irodá-
ba, a Szent István téren. A beküldők között 
ajándékokat sorsolnak ki.                           -dsz-

Négy nyelven készül film Paksról

Fejlesztések a katolikus iskolában
Fotó: Babai István
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Jubilált a Gastroblues Fesztivál 

A jubileumi Gastroblues Fesztivál a sokszí-
nűséget adta. Amíg az idén huszonöt éves 
rendezvény alapkoncepciója az volt, hogy 
szólaljanak meg Pakson a blues, jazz és rock 
kiváló képviselői, addig – ahogy Kozma Győ-
ző, a szervezőgárda egyik tagja fogalmazott – 
ezen már régen túl vagyunk, a blues és rock 
mellett a progresszív rocktól a popon át még 
a beat korszak is előkerült. S hogy mennyi-
re végtelen az idő: az 50-es évek rock and 
 rolljá tól áteveztünk egészen napjaink popze-
néjéig – jegyezte meg Kozma Győző. Az 50-
es éveket Ed Philips és a Memphis, valamint a 
Tom White-féle rock and roll, rockabilly for-
máció, a 60-as évek beatkorszakát a Stoned 
Combo, és a kizárólag Beatles zenét játszó 
paksi BeatBack tolmácsolta. A 70-es évek je-
lentős képviselője Lengyelországból az SBB 
volt, amely – mint a szervező kifejtette – Eu-

rópa nevében csattanós választ adott az Ame-
rikából és az angolszász országokból érkező 
progresszív vonulatnak. Nekik olyan erős 
volt a hatásuk, hogy Magyarországon is sor-
ra alakultak a progresszív rockbandák. Erre 
a legjobb példa a fesztiválon szintén színpad-
ra lépő Varga János vezetésével megalakult 
EAST volt. Török Ádám különleges újítással 
érkezett. Koncertjén nemcsak a Mini együttes 
korai dalai szólaltak meg, hanem Bartók fel-
dolgozások is. Ezeket a sikeres kompozíció-
kat nemcsak a Mini együttessel és Papp Gyu-
lával játszották el, hanem csatlakozott hozzá-
juk egy Kézdi Luca által vezetett vonósnégyes 
is, amely a Varga János Projectben szintén 
fellépett. Az énekes, gitáros lányok, hölgyek 
megint uralták a fesztivált, ami tendenciának 
is tekinthető. Néhány éve Dana Fuchs, aztán 
Chantal Meg Gregor, és az idén is fellépő Erja 
Lyytinen már vendégeskedett Pakson, zené-
jüket illetően a fesztivál erős fellépői voltak. 
Ez így volt idén is, megint a lányok játszották 
a főszerepet. Itt volt Ana Popovic, aki Szer-
biából indult, Hollandián keresztül eljutott 
Amerikába és a világhírig. Gra�kus kislány-
ból a világ egyik gitár hősnőjévé vált. Újon-
nan készülő lemezén olyan zenészek működ-
tek közre, mint például Joe Bonamassa. Ked-
ves színfolt volt, hogy a paksi fesztivál és a 
�nn testvérrendezvény, a Puistoblues szer-
vezői pezsgővel, virággal kedveskedtek a szü-
letésnapját ünneplő Erja Lyytinennek, mi-
közben a közönség a Happy birthday-t éne-
kelte. Kozma Győző szerint a fesztivál egyik 
legnagyobb barátja Cli� Moore. A világhírű 
Gary Moore �vére számtalanszor fellépett a 
gastroblueson, főzött, �a-talokkal gitározott. 
Mindenképpen meg kell említeni a Sepsi-
szentgyörgyről érkezett Vezuviust. A nagyjá-
ból 16 éves átlagéletkorú zenészek popdalo-

kat adtak elő a közönség elismerésétől övez-
ve. Sok volt tehát a visszatérő és sok volt az 
új fellépő is, köztük helybeliek. – Ezek a pak-
si és Paks környéki zenekarok bebizonyítot-
ták, hogy van utánpótlás és érdemes rájuk �-
gyelni – jegyezte meg Kozma Győző. A leg-
jobb zene sem élvezhető száraz torokkal és 
korgó gyomorral – így szólt, és szól ma is a 
fesztivál mottója. Az ennek jegyében szerve-
zett borbarát találkozóra ismét eljöttek a már 
barátként érkező borászok, készítettek egy 

jubileumi cuvéet is. A szintén ebben a szel-
lemben szervezett főzőversenyen harminc-
nyolc étel került a zsűri elé. Az ételek minősé-
ge Kovács János Venesz-díjas mesterszakács 
szerint évről évre jobb, titkuk, hogy egyebek 
mellett kiváló muzsikával is fűszerezik őket. 
A legsikeresebb csapat a Dunakömlődi Bor-
barátoké volt, ők nyerték a borral készült éte-
lek versenyét egy remekbe szabott pincepör-
költtel, az ő főzőhelyüket találták a legszebb-
nek, a halászléjüket második helyre sorolta a 
zsűri, míg a kóstoló jegyek gyűjtésében har-
madik helyen végeztek. Idén is ott volt a leg-
jobbak között a MOBAK, azaz a Motorosok 
Baráti Köre, Györköny, a paksi reform főző-
klub, és újrázott a szegedi Vámosi László, aki 
a Szögedi Halvajárók színeiben bajai halász-
lével lett az első. A legmagasabb pontszám-
mal különdíjat nyert a pécsi-bükkösdi érde-
keltségű Berger Barátai társaság. Jól szerepelt 
a paksi önkormányzat is: a stand díszítésében 
és pörköltjükkel is második helyezést értek el. 
A jótékonysági főzőversenyen és a templo-
mi koncerten 712 ezer forint gyűlt össze. Az 
adományért, amellyel idén is a viski magyar 
óvodát segítik, Jenei Károly lelkész mondott 
köszönetet. 

Vida Tünde

Mozaik

Fotók: Molnár Gyula
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Magas nők találkoztak Pakson

Múzeumi kiállítás a város boraiból
Magyarországon több helyütt mutatják be 
bormúzeumban hazánk szőlő és borkultúrá-
ját, ahhoz kapcsolódó tárgyi és írásos emlé-
keket. Ha nem is egy egész múzeum, de egy 
állandó tárlat immáron Pakson is van: a Mú-
zeumok Éjszakáján nyitották meg a város 
bora címet eddig elnyert nedűket bemutató 
kiállítást. Herczeg József ajánlotta fel a múze-
umnak gyűjteményét, ami a felújított Deák-
ház pincéjében kapott méltó helyet. A hegy 
levét rejtő palackokhoz Ring István készített 
tárolókat, valamint többek felajánlásának kö-
szönhetően különböző borászati eszközöket 
is megismerhetnek a látogatók a tárlatban. A 
Paks város borát kiválasztó borverseny ötle-
tét a hegyközség elnöke, Kanczler Istvánné 
vetette fel, a bírálóbizottság megszervezésé-
re Herczeg József kapott megbízást az akkori 
polgármestertől. Az első mustrán, ami 2005-
ben volt, még csak vörösborokkal lehetett ne-
vezni, a következőben már fehérekből is ki-
választották a város borát, idén először pedig 
meghirdették a sillerek versenyét is – mond-
ta el Herczeg József, aki kezdettől tagja a gré-
miumnak. – Minden évben eltettem egy-egy 
üveggel a győztes borokból, amelyeket aztán 
a pincémben őriztem, de most úgy gondol-
tam, hogy a széles közönségnek is bemutat-
nám a gyűjteményt, amihez a múzeumban 
partnerre találtam – mondta Herczeg József. 

Érdekességként említette, hogy amikor meg-
születik a döntés a város bora versenyen, a bi-
zottság elnöke azon nyomban felhívja a ki-
választott borok gazdáit, hogy megalkudjon 
az árról a város nevében, az önkormányzat 
ugyanis a győztes borokból megvásárol egy 
bizonyos mennyiséget reprezentációs célra. 
Ez már hagyomány. Elmondta azt is, hogy 
a város bora verseny kitalálását megelőző-
en a paksi újboráldáson megáldott borok-
ból palackoztak, amelyekből szintén megőr-

zött egy-egy „példányt”, ezek is helyet kap-
tak a kiállításban. Az egyik évben fajtánként 
eltérő színű palackba töltötték a nedűket, az 
üvegeket a város rézlemezre nyomott címe-
re díszítette, így vitték a borokat Paks testvér-
városaiba ajándékul. Herczeg József kapcso-
lata a városi múzeummal nem ebben az ado-
mányozásban merül ki, pályája során végig 
�gyelemmel kísérte, segítette az intézmény 
munkáját, amiért a tiszteletbeli muzeológu-
sok sorába fogadták.                             -gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mozaik

– Ez a nadrág hosszú, legalább 20 centit le 
kellene vágni – jött ki a próbafülkéből egy 
lány azon a találkozón, amit Bures-Berek 
Márti hívott össze. A szokványos mondat 
itt majdhogynem meghökkentő volt, aki-
től elhangzott, nevetve hozzá is fűzte, hogy 
ez először fordult elő vele. Mindez ugyanis 
a magasnoknek.hu webáruház által szerve-
zett paksi találkozón történt. Természetesen 
főként a divatról esett szó, mert az átlagos-
nál magasabb lányoknak manapság sincsen 
könnyű dolga az öltözködésben, nem beszél-
ve a régebbi időkről, hiszen 10-15 éve még 
kevésbé tudtak készruhát vásárolni a 180-190 
centis hölgyek, mint most. Ráadásul kamasz-
korban különösen nehéz megbirkózni azzal, 
ha valaki lány létére fél, netán egy fejjel a tár-
sai fölé magasodik. A találkozóra érkezett lá-
nyok nem teljesen értettek egyet abban, hogy 
melyek az előnyei és a hátrányai annak, hogy 
nyurgák. Akadt, aki nevetve jegyezte meg, 
hogy mindent elér a polcon, mások a gye-
rekkori traumákat emlegették. Mindenkinek 

a tarsolyában akadt egy történet, és minden-
ki emlékszik arra, hogy colosnak, zsiráfnak, 
hosszú puskának hívták. Márti szerint na-
gyon nehéz egy kamaszlánynak, amikor átla-
gos magasságú társai szebbnél-szebb ruhák-
ba bújnak, ő pedig maximum egy szabadidő 
nadrágot tud magára húzni sportcipővel. Bi-
zony azzal sem könnyű megbarátkozni, ha 
az ember lányának 41-42-es lába van, pedig 
abban mindenki egyetért, hogy bután nézne 
ki egy hórihorgas lány 37-es topánban, állít-
ják a hölgyek. Egyikük megjegyezte: felettébb 
bosszantó, ha a pici lányok magas �úkkal jár-
nak, rontva magasabb társaik esélyeit a pár-
keresésben. 
Bures-Berek Márti – lévén 190 centimé-
ter – mindezt saját bőrén tapasztalta, ta-
pasztalja. Azon túl, hogy magas lányoknak 
készít ruhákat, igyekszik teret adni annak 
is, hogy megvitathassák a hölgyek a testi 
adottságaikból adódó tapasztalataikat. Erre 
szolgált a paksi találkozó is, aminek folyta-
tását tervezi.                                                         -vida-

Fotó: Molnár Gyula
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Rendelkezésre állnak a források az atom-
erőmű üzemeltetése és leszerelése során ke-
letkező radioaktív hulladék elhelyezésére, 
ártalmatlanítására – közölte Fónagy János, 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
parlamenti államtitkára Sallai R. Benedek 
LMP-s képviselő kérdésére. Fónagy János a 
parlament honlapján közzétett válaszában 
rámutatott, hogy az atomenergiáról szóló 
törvény szerint a radioaktív hulladékkeze-
lés és a leszerelés költségeit a nukleáris léte-
sítmény üzemeltetője köteles viselni a Köz-
ponti Nukleáris Pénzügyi Alapba (KNPA) 
történő be�zetések útján. Így a hulladékke-
zelés költségeit az atomenergia azon alkal-
mazói viselik, ahol a hulladék keletkezik. 
Az alapból kizárólag a törvényben megha-
tározott tevékenységeket lehet �nanszíroz-
ni. Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. alapba 
történő be�zetésének éves mértékét a költ-
ségvetési törvény határozza meg. Az atom- 
erőmű évente felülvizsgált és az állami 
költségvetésbe beépülő tervnek megfelelő-
en teljesít be�zetéseket az alapba, az atom-
erőmű üzemidejének végéig. Az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. alapba történő be-
�zetéseivel – az alap felhalmozása, vala-
mint az állami költségvetés értékmegőr-
ző kamathozzájárulása révén – biztosítot-
tak azok a pénzügyi források, amelyek az 
erőmű üzemeltetésével és leszerelésével 
keletkező radioaktív hulladékok, a nem-
zetközi gyakorlattal és követelmények-
kel összhangban lévő, átmeneti és végle-
ges elhelyezése, biztonságos ártalmatlaní-
tása kapcsán felmerülhetnek – közölte az 
államtitkár. Fónagy János részletes tájé-
koztatást adott az atomerőműben keletke-
ző nagy aktivitású hulladékok mennyisé-
géről, sorsáról. Mint írja, kis mennyiségű, 
kevesebb mint évi öt köbméter nagy ak-
tivitású radioaktív hulladék keletkezik az 
atomerőműben. Az elmúlt év végéig 102,1 
köbméter nagy aktivitású hulladék képző-
dött, amit az atomerőmű ellenőrzött zóná-
jában kialakított tároló kutakban helyeztek 

el. A nagyobb méretű hulladékok az atom-
erőmű sugárvédelmi szervezete által kije-
lölt helyiségekben, speciális tároló konté-
nerekbe kerültek, és tárolják ideiglenesen. 
Összesen 222,8 köbméter tárolókapacitás 
áll rendelkezésre, ami az éves mennyiség 
�gyelembevételével elegendő a meghosz-
szabbított üzemidő végéig – írja az állam-
titkár, aki arra is kitért, hogy az üzemidő 
végén a nagy aktivitású hulladékokat – be-
leértve azt is, ami a leszereléskor képződik 
– átadják a Radioaktív Hulladékokat Keze-
lő K�.-nek, amely mélységi geológiai táro-
lóban fogja véglegesen elhelyezni. Fónagy 
János kitért arra is, hogy a nukleáris fű-
tőanyagot az orosz AO TVEL szállítja az 
atomerőműnek. A szerződés az atomerő-
mű üzemelésének végéig érvényes, bele-
értve az üzemidő meghosszabbítását is. Az 
atomerőmű leszerelése az engedélyes fele-
lőssége. A leszerelés preferált opciója egy 
átmeneti időszakot, majd a primerkör 20 
évig tartó védett megőrzését és az azt köve-
tő lebontást irányozza elő. A teljesen inak-
tív, illetve a dekontaminálást, azaz tisztítást 
követően felszabadítható anyag súlya a szá-

mítások szerint 861.142 tonna. Ez zömmel 
különféle minőségű beton, amely újrahasz-
nosítható, akárcsak a különböző minőségű 
acélok és színesfémek. Az egyéb inert, il-
letve veszélyes hulladékokat a fogadásukra 
engedéllyel rendelkező hulladékégetőben 
vagy hulladéklerakókban ártalmatlanítják. 
A 240 tonna tömegű, felaktiválódott nagy 
aktivitású hulladéknak minősülő reaktor 
szerkezeti elemeket – speciális, erre a célra 
gyártott konténerekben – átmeneti telep-
helyi tárolást követően mélységi geológiai 
tárolóban helyezik el véglegesen.

Atomerőmű

Az atomerőmű befizetései
fedezik a hulladékelhelyezés költségét

Fotó: Molnár Gyula

Az elvégzett értékelések a korábbi is-
meretekhez képest új kockázati té-
nyezőt nem tártak fel, a telephely al-
kalmasságát kizáró szempontot nem 
azonosítottak – reagált a paksi telep-
hellyel kapcsolatos hírekre az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal. A nukleáris 
hatóság azt írta, hogy összességében a 
bemutatott információk, és azok több-
rétű értékelése igazolta a jogszabályi 
előírások teljesülését, ami alapján az 
OAH – a Baranya Megyei Kormány-
hivatal Műszaki  Engedélyezési és Fo-
gyasztóvédelmi  Főosztályának Bányá- 
szati Osztálya, mint  földtani kérdések-
ben illetékes szakhatóság hozzájárulá-
sával – 2017. március 30-án kiadta a 
telephelyengedélyt.

Vida Tünde
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Brüsszelben tárgyaltak 
a TEIT képviselői
A radioaktív hulladékok végleges elhelye-
zése volt a kiemelt téma a Nukleáris Lé-
tesítmények Körüli Európai Önkormány-
zatok Csoportja, azaz a GMF Brüsszelben 
tartott soros ülésén. Magyarországot a Bá-
taapáti székhelyű TETT és a Paks környéki 
önkormányzatok alkotta TEIT képviselte. 
Dohóczki Csaba GMF alelnök azt mond-
ta, azért választották helyszínül Brüsszelt, 
mert így lehetőség nyílt uniós vezetőkkel 
tárgyalni. A soros közgyűlés után EP kép-
viselőkkel, az Európai Bizottság energia-
ügyi, radioaktív hulladékügyi és leszerelés-
ügyi vezetőjével találkoztak az önkormány-
zati vezetők. Dohóczki Csaba arról számolt 
be, hogy bemutatva a GMF tevékenységét 
támogatást kértek rendezvényeik zökkenő-
mentes lebonyolításához. Ugyanakkor fel-
ajánlották a döntéshozóknak azt a lakos-
sági véleményeken alapuló, önkormányza-
ti és nukleáris környezetben végzett munka 
során felhalmozott tapasztalatot, amellyel a 
nemzetközi társulás rendelkezik.

A GMF tagjai úgy foglaltak állást, hogy 
azon üléseikre, amelyek nukleáris létesít-
mények közvetlen térségében zajlanak, 
uniós vezetőket is meghívnak, azért, hogy 
személyesen szerezzenek  tapasztalatokat, 
és ne csak a nemzeti jelentésekből ismer-
jék az atomenergia és hulladékkezelés 
helyzetét.                                           -tünde-

Naponta háromszáz-ötszáz lá-
togatója van a Paks II. projek-
tet bemutató interaktív jármű-
nek, ami fesztiválról fesztivál-
ra viszi az információkat a két új 
atomerőművi blokkról, az atom-
energia békés célú felhasználásá-
ról. A kamion idén nyolc nyári 
fesztiválon fogadja az érdeklődő-
ket látványos, új elemekkel, fel-
töltődési lehetőségekkel.
Az eddigi tapasztalatokról dr. 
Mészáros György, az MVM Paks 
II. Atomerőmű Fejlesztő Zrt. 
igazgatóságának elnöke beszélt 
a sajtónak a kamion nyári kör-
útjának velencei állomásán, az 
EFOTT-on. Az interaktív jármű 
idén a VOLT és a Balaton Sound 
után érkezett az EFOTT-ra, ahol  
július 17-ig állomásozott, majd 
elindult a Campus Fesztiválra. 
A továbbiakban az East Festen, 
a Sziget Fesztiválon, a Debrece-
ni Virágkarneválon és a Szege-
di I�úsági Napokon várja majd a 
vendégeket.

Dr. Mészáros György kifejtet-
te: az eddigi két fesztivál tapasz-
talata szerint továbbra is nép-
szerű az interaktív kiállítás, több 
mint 15 százalékkal nőtt a láto-
gatók száma a legutóbbi, 2015-
ös körúthoz képest. Az érdeklő-
dők véleményét összegző kérdő-
íves felmérés alapján a kitöltők 
több mint kétharmada gondolja 
úgy, hogy az atomenergia olcsó 
és klímabarát. A válaszadók 90 
százaléka pedig új információ- 

hoz jutott az interaktív kiállítá-
son, amelyet 80 százalékuk tar-
tott hasznosnak.
A kamionon a látogatók inter-
aktív táblákon ismerkedhetnek 
meg az atomenergia békés célú 
felhasználásával, a Paksi Atom-
erőműben üzemelő négy, illetve 
a tervezett két új atomerőművi 
blokk legfontosabb jellemzőivel. 
Tájékozódhatnak a Paks II. pro-
jekt eddigi eredményeiről, a beru-
házás jelentőségéről, társadalmi, 

gazdasági és környezeti hatása-
iról, szerepéről. Emellett kis�l- 
mek segítségével megismerhe-
tik többek között a 3+ generáci-
ós VVER-1200-as blokktípust, 
valamint virtuális sétát tehetnek 
egy, a Paksra tervezetthez hason-
ló atomerőműben.
A látogatók felmérhetik a témá-
ban szerzett tudásukat, a tesztet 
helyesen kitöltők pedig ajándé-
kot kapnak. Az interaktív kami-
on mellett felállított energiaszi-
geten mobiltelefonjukat is feltölt-
hetik a látogatók, babzsákokon 
vagy függőágyakban pihenhet-
nek. Az érdeklődők mindennap 
egy-egy napijegyet is nyerhetnek 
a tájékoztató jármű következő ál-
lomására – mondta el Mittler Ist-
ván, a Paks II. társaság kommu-
nikációs igazgatója. Arról is tájé-
koztatott, hogy a mobil interaktív 
kiállítás 2009-ben kezdte meg or-
szágjárását, azóta több mint 250 
ezer vendéget fogadott.

Vida Tünde

A közelmúltban érkeztek haza Oroszország-
ból azok a gyerekek – közöttük gerjeni és ka-
locsai diákok – akik a Roszatom állami atom-
energetikai konszern szervezésében a Feke-
te-tenger partján, Orljonokban táboroztak 
három hétig. A gyerekek pályázat útján ke-
rültek a nyári táborba, ahol a média és az új-
ságírás volt a téma, de olyan hagyományos tá-
bori programjaik is voltak, mint a strando-
lás, a kirándulás és a környék látnivalóinak 
megtekintése. A Roszatom Iskolája elneve-
zésű program célja, hogy lehetőséget teremt-
sen a gyerekek természettudományos ismere-
teinek bővítésére, kreativitásuk és nyelvi kész-
ségeik fejlesztésére. A magyar gyerekekkel 
együtt cseh, szlovák, bolgár és orosz gyerekek 
vettek részt a programban, összesen mintegy 
százan. A Roszatom Iskolája tavaly nyáron in-
dult orosz gyerekek részvételével, majd az őszi 
szünetben Hajdúszoboszlón vált nemzetkö-
zivé. A sikeren felbuzdulva a szervezők idén 
nyáron hasonló tábort tartanak Bulgáriában, 
az évszak második felében pedig Finnország-
ba utaznak magyar gyerekek.                         -vt-

Atomerőmű

Fotó: TEIT

A fesztiválokat járja a Paks II. kamion
Fotó: Vida Tünde

Táboroztat 
a Roszatom
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Mozaik

Hum János szerint a hosszú élet 
titka a nyugalom

Nem változott semmit, ugyano-
lyan jókedvű, mint i�abb korá-
ban. Ez a gondolat fogalmazódott 
meg, amikor felköszöntötte a csa-
lád Hum Jánost. Pár nappal ké-

sőbb Szabó Péter alpolgármester 
is bekopogtatott a Hum házaspár 
otthonába, hogy átadja a 90. esz-
tendős, paksi születésű János bá-
csinak a város jókívánságait. Bár 

az ünnepelt és felesége, Kati néni 
ketten laknak az otthonos lakás-
ban, szinte soha nincsenek ma-
gukban. Két gyermekük, négy 
unokájuk és négy dédunokájuk 
van. Ahogyan Kati néni fogalma-
zott: el vagyunk kényeztetve, any-
nyi "dadánk" van, hogy az csu-
da. Azt is elmondta, hogy annak 
idején egy tó volt az egykori kon-
zervgyár területén, ott rendezték a 
május 1-jéket. Egy ilyen alkalom-
mal ismerkedett meg a nála nyolc 
esztendővel idősebb János bácsi-
val, és december 28-án már össze 
is kötötték az életüket. – Nem volt 
hosszú udvarlás, de az idő ben-
nünket igazolt, 64 éve vagyunk 
házasok – mondta Kati néni, aki 
párjával egyetértésben úgy véli, 
hogy a jó házasság titka az egy-

más iránti megértés és türelem. 
János bácsi a teher- és személy-
fuvarozás területén dolgozott, 
mielőtt nyugállományba vonult, 
hosszú éveken át buszsofőr volt. 
Nyugdíjas búcsúztatóján huszon-
öt autóbusz dudája szólt egyszer-
re, így köszöntek el tőle, és meg-
ígértették vele, hogy ha szeretne 
még valamikor dolgozni, hozzá-
juk megy vissza. Ekkor 60 esz-
tendős volt. Ahogy mondja, most 
már csak a pihenés a dolga, szeret 
tévét nézni, mindennap sétál egy 
kicsit, és nagyon sok gyümölcsöt 
eszik. – Örülök, hogy ennyi évet 
megélhettem – emelte ki az ün-
nepelt, aki kérdésünkre válaszol-
va elárulta, hogy szerinte a nyuga-
lom a hosszú élet titka.      

 -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pakson „vendégeskedett” 
a Duna Menti Folklórfesztivál
Paksnak is jutott egy cseppnyi idén a Duna 
Menti Folklórfesztivál páratlan hangula-
tából: török, cseh, lengyel és magyar tán-
cosok tucatjai látogattak el egy délutánra 
Paksra, és adtak műsort a városháza előtt 
felállított színpadon. Természetesen a há-
zigazda Kalocsa is bemutatkozott: az ép-
pen ötven évvel ezelőtt megalakult Ka-
locsai Népi Együttes jogutód csoportjai 
hoztak el egy tánc-csokrot.
A Duna Menti Folklórfesztivál Magyaror-
szág egyik legrégebbi, illetve a régió legna-
gyobb fesztiválja. Először 1968-ban ren- 
dezték meg, azóta háromévente adnak ál-
tala egymásnak randevút hazánk és Euró-
pa folklórcsoportjai. A fesztivál  célja a szé-
lesen értelmezett Duna-vidék népei kö- 
zötti kölcsönös megértés és barátság erő-
sítése a népművészet, a zene és a tánc esz-
közeivel.
A programra, amelynek rendezője idén 
a Kalocsa Kulturális Központ és Könyv-
tár volt, változatlanul a közép-európai jó 
szomszédság megteremtésének egyik esz-
közeként tekintenek. Emellett fontos sze-
repet tölt be a kulturális örökség ápolásá-

ban és a kultúrák közötti párbeszéd javítá-
sában. Magóné Tóth Gyöngyi igazgató azt 
mondta: több száz táncos vett részt idén 

is a fesztiválon, aminek leglátványosabb 
eleme, a menettánc, százakat csalt Kalo-
csa főutcájára.                                   -tünde-

Fotó: Babai István
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MozaikEgészség

Tovább korszerűsödik a központ

– A Paksi Gyógyászati Központ számos szak-
területen nyújt szolgáltatást Paks és a város-
környék lakóinak, általában magas színvona-
lon, illetve gyakran egy járási székhelyen el-
várható szintet meghaladóan – mondta dr. 
Bodnár Imre főigazgató a Váljék egészségére! 
című sorozatunkat záró beszélgetésünkben. 
Kiemelte, hogy egyetlen rendszer sem tökéle-
tes, de törekednek arra, hogy a lehetőségeik-
hez mérten folyamatosan javítsanak a műkö-
désen. Ehhez a paksi önkormányzat jelentős 
költségvetési támogatással járul hozzá, hiszen 
az egészségbiztosításból származó korlátozott 
források közel sem biztosítanának olyan le-
hetőségeket, amilyeneket a lakosság az ellátás 
során tapasztalhat. A források hatékony fel-
használása a város számára megtérülő befek-
tetés, ami például a gyorsabb gyógyulásban 
vagy az egészségben eltöltött életévek számá-
nak objektív növekedésében is mérhető. 
A magas színvonalú ellátás érdekében fo-
lyamatos az eszközfejlesztés, amelyek sorá-
ból – a teljesség igénye nélkül – a közelmúlt-
ból emelt ki néhányat a főigazgató. Az egyna-
pos sebészeten beszereztek például egy olyan 
endoszkópos tornyot, amit elsősorban ízületi 
műtétek során használnak, de később kiegé-
szíthető olyan eszközökkel is, amelyekkel pél-
dául hasüregi beavatkozások is elvégezhetők. 
Egy magas műszaki színvonalú műtőasztalt is 
 beszereztek, aminek eredményeként bővíteni 
tudták a műtéti repertoárt. A régi altatógépet 
korszerű eszközökkel újították fel. – Nemcsak 
új lehetőségek nyílnak meg ezekkel a fejlesz-
tésekkel, hanem növelik a betegek biztonságát 
a műtétek alatt és után – mondta dr. Bodnár 
Imre, hozzátéve, hogy a műtéti repertoár szé-
lesítését tervezik például a nőgyógyászat és az 
ízületi sebészet területén, valamint a közeljö-
vőben bevezetni a 24 órás felügyeletet az egy-
napos sebészeten. A távolabbi tervek között 
szerepel a műtő szabad kapacitásainak bérbe-

adása és a tb által nem támogatott műtétek be-
vezetése térítéses formában. A nőgyógyásza-
ton egy igen modern ultrahang készülékkel 
bővült a műszerállomány. Ennek segítségével 
magas szakmai színvonalon a rendelőben vé-
gezhetők el nőgyógyászati szűrővizsgálatok, 
valamint a várandósoknál első és második tri-
meszteri terhességi vizsgálatok. A laboratóri-
um gépparkja is bővült az elmúlt években, ami 
lehetővé tette különböző térítésköteles vizsgá-
latok bevezetését. Ezek köre igen széles és egy-
re kedveltebb a lakosság körében. Ilyenek pél-
dául az allergia vizsgálatok, a hormonvizsgá-
latok vagy a tumor-markerek. A képalkotó 
diagnosztikában is van újdonság: a röntgen te-
rületén átálltak a digitális technikára, így sok-
kal ritkábban van szükség felvétel ismétlésé-
re, gyorsabb a leletezés és pontosabb a diag-
nózis. A Paksi Gyógyászati Központ röntgen 
diagnosztikai egységében csontsűrűség-vizs-
gálatot (DEXA) is tudnak végezni, aminek ára 
meg�zethető. A fül-orr-gégészeti szakrende-
lés megyei szinten a legjobban felszereltek kö-
zött van: a minimumfeltételeken túlmenően is 
vannak vizsgálóeszközeik, rendelkeznek orr-
endoszkóppal, dobüregi nyomásmérővel, illet-
ve direkt laringoszkóppal, amivel tükrözés nél-
kül látja az orvos a hangszalagokat. – Sajnos itt 
a kiemelkedő felszereltséghez nem párosul ki-
elégítő szakorvosi ellátottság, de törekszünk a 
szünetelő óraszámok betöltésére – emelte ki 
a főigazgató. A gyógyfürdő – Magyarorszá-
gon egyedülálló módon – a járóbeteg-ellátás-
ban ötvözi a �zikoterápiát, a gyógytornát és a 

fürdőgyógyászatot. Utóbbiban szinte minden 
kezelést megkaphatnak a páciensek, ami ma 
hazánkban elérhető. Ez a szép környezetben 
végzett magas műszaki és szakmai színvona-
lú szolgáltatás igen költséges, így csak jelentős 
önkormányzati támogatással működtethető. 
– A szakember-ellátottságunk jelenleg orszá-
gos szinten is jónak mondható, ám egyre ne-
hezebb a kieső szakemberek pótlása, és már 
nem csak a szakorvosokat, hanem a jól kép-
zett szakdolgozókat tekintve is – emelte ki dr. 
Bodnár Imre, aki arról is tájékoztatott, hogy 
tekintettel az atomerőmű-beruházásra is, egy 
új épületszárny megépítését tervezi a város a 
központi telephelyen. – Ez a fejlesztés lehető-
séget adna a szükséges kapacitás-, infrastruk-
túra, és szolgáltatásbővítésre, a külső telep-
helyeken működő ellátások egy helyre köl- 
töztetésére. Ez kedvező lenne a vidékről ér-
kezőknek is, hiszen közel van a buszpálya-
udvar. Bővítenénk az egynapos sebészeti és a 
gasztroenterológiai ellátást, az infúziós keze-
lések lehetőségét, a radiológiai-ultrahang, va-
lamint a laboratóriumi szolgáltatásokat. Az új 
épületszárnyban lenne célszerű elhelyezni a 
központi orvosi ügyeletet és a mentőállomást 
is – összegzett az intézmény vezetője. Az egyre 
bővülő vizsgálati lehetőségek és ellátások mi-
att több szakrendelés kinőtte a jelenlegi helyét, 
ami szintén megoldásra vár – tette még hozzá, 
kiemelve, hogy a megoldáson együtt gondol-
kodnak a városvezetéssel és az erőmű bővíté-
séért felelős tárca nélküli miniszterrel, Süli Já-
nossal.                                                         -gyöngy-

Váljék egészségére!

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Babai István
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A Paksi Csizmadia Ipartársulat ládája ré-
sze volt a Paksi Városi Múzeum régi állan-
dó kiállításának, és bekerült az új tárlatba 
is. A paksi iparosság történetéhez kapcso-
lódó relikviák közül az egyik legrégebbi 
és több korszakot is reprezentáló darab az 
intézmény gyűjteményében. 
A Paksi Csizmadia Ipartársulat a csizma-
dia céh jogutódjaként alakult 1874-ben, 
és 1943-as  feloszlatásáig tevékenykedett. 
Szervezeti felépítésében és működésében 
a céhes hagyományokat vitte tovább. 
A múzeumban kiállított testületi láda meg- 
jelenésében és funkciójában is megegye-
zik a céhládákkal. Ebben tárolták a szer-
vezet iratait, pecsétjét, vagyonát, értéktár-
gyait. Különleges megbecsülésben része-
sült, a céh, majd a társulat jelképe volt. 
Minden jelentős esemény a kinyitott láda 
előtt zajlott. Tisztes öltözékben járultak 
elé, az ilyenkor illetlenül viselkedők sú-
lyos bírságot �zettek. A ládát hajdan a céh- 
mester, az átalakuló szervezetben pedig a 
társulat elnöke őrizte.
A céhládákat gyakran titkos rekeszekkel, 
�ókokkal is ellátták, ebben a ládában is 
több rejtett �ókot találhatunk. A speciá-

lisan kiképzett, úgynevezett tornyos tete-
jének oldalra kihúzható fedele alatti táro-
ló valószínűleg zárszekrényke, kulcstar-
tóüreg lehetett. A láda aljában egy bezárt 
állapotában szinte észrevehetetlen, az alsó 
pro�lléc magasságában előre kihúzható �-
ókot találhatunk. Mindkét �ókban vasalat 
nyomai láthatóak, amelyek  valószínűleg 
egy régebbi, többkulcsos zárszerkezet nyo- 
mai. 

A láda belül egyterű, bal oldalába csapol-
va kis �ókot, láda�át készítettek. A láda�a 
oldalát felhúzva az aljából egy újabb rejtett 
�ókot húzhatunk ki, amelyre ceruzával a 

következő szöveget írták: „Huszár Pál el-
nöke volt a Paksi Csizmadija  Társulat nak 
1889-dik évtül egész 1894 évig amejet 
hüsel töltöt el a társaj érdekejért”.
A láda kívül zöldszínű, a szegőlécei vörö-
sesbarnák. Előlapjára festették a társulat 
nevét és az 1888-as évszámot. Ezek mel-
lett az akkori tisztségviselők neve, mo-
nogramja, a céhemblémák, a jellegzetes 
szerszámokból összeállított címerek, a vé-
dőszent vagy valamilyen bibliai jelenet áb-
rázolása fordult elő a legtöbbször a céhlá-
dák díszítései között.
Az évszámfelirat a láda készítésének, eset-
leg javításának dátumát jelölheti. Ebben 
az esetben valószínű, hogy a javítás, illetve 
újrafestés dátumát örökítették meg. A lá- 
da korábbi díszítéseiről nincsenek ada-
tok, a zöld festés alól vörösesbarna alap-
szín bukkan elő.
A láda olyan tárgyi emlékeket melyek által 
hajdan nagy tisztelet övezte már nem őriz, 
azonban a mai napig jelképezi azokat az 
értékeket, amelyeket a céhes időktől egé-
szen a nagyszüleink i�úkoráig nyúló idő-
szakban képviselt.

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Mozaik

Tárgy/
történet
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Mindenki, aki értem és az evangéliumért el-
hagyja otthonát, testvéreit, anyját, apját, gyer-
mekeit vagy földjét, százannyit kap; most, 
ezen a világon otthont, testvért, anyát, apát, 
gyermeket és földet – bár üldözések közepet-
te –, az eljövendő világban pedig örök éle-
tet. – Ezzel a Jézustól való idézettel válaszolt 
Csősz István katolikus plébános arra a kér-
désre, hogy mi a szép a papi hivatásban, ki-
emelve, hogy ennek igazságát a földi létben 
már megtapasztalta. Csősz István negyven-
négy év szolgálat után - amiből ötöt Pakson 
töltött - augusztus 1-jével nyugállomány-
ba vonul. Magyarkeszin született, ott töltöt-
te gyermekéveit, majd a győri bencés gim-
náziumban folytatta tanulmányait, aztán a 
hat éves központi szeminárium követke-
zett Budapesten. 1973-ban kezdte meg papi 
szolgáltatát. Hímesházán egy, Pécsen hat, Ta-
másiban két évet volt, aztán Mohács követke-
zett, ahol harminc esztendőn át munkálko-
dott, ott lett plébános, majd 2012-ben Paks-
ra helyezték. – A katolikus egyházban nem 
demokrácia hanem hierarchia van. Nálunk 
nem a hívek választanak papot, nekünk pe-
dig – mivel a felszentelésünkkor engedel-
mességet fogadunk – számolnunk kell az-
zal, hogy elhelyezhetnek máshova – mondta 
Csősz István, hozzátéve, hogy sokszor azért 
nehéz az elválás, hiszen néhány év alatt is ki-

alakulnak kötődések, nemhogy évtizedek so-
rán. Elárulta, hogy annak idején igyekezett a 
lehető legtovább káplán maradni, mert az kö-
zelebb állt hozzá, mint a plébánosság. Ami-
kor Paksra érkezett, az a gondolat motoszkált 
benne, hogy vajon „át lehet-e ültetni az öreg 
fát”? Azt tapasztalta ugyanis, hogy akik 60-
on túl kerültek más településre, sokszor nem 
találták meg a helyüket, mert ebben a korban 
már sokkal nehezebb új kapcsolatok kiépíté-
se. A paksi szolgálata kezdetén még ide tar-
tozott Bölcske, tavaly megkapták Németkért, 
de Paks önmagában sem egy kicsi település. 
A Paksi Római Katolikus Plébániához tarto-
zik négy temető, négy plébánia-épület, hat 
templom, amelyeket rendszeresen haszná-
lunk és még két kisebb kápolna. Akinek van 
háza, el tudja képzelni, hogy csak ez önmagá-
ban mennyi munkát adhat, milyen nagy fele-
lősséggel járhat. – A paksi plébánia felújítása 
például nagy munka volt, amiben első káp-
lánom, Vida Zsolt sokat segített, neki egyéb-
ként is sokat köszönhetek – mondta a plébá-
nos, aki arról is beszélt, hogy minden napja 
be van táblázva, csak esküvő nagyjából 30 van 
egy évben, temetés 80-90. Nem voltam talán 
annyira mereven a szokásokhoz ragaszkodó 
pap, és amint a hívek tapasztalhatták is, nem 
áll tőlem távol a könnyedebb stílus, például a 
diákmiséken való gitározásra gondolok. Ta-

lán ez is segített közelebb hozni a családokat a 
közösséghez, ahogy a Szentjánosbogár tábor, 
a baba-mama klub, ami a plébánián kapott 
helyet és sok más közös alkalom, amelyek 
emlékét fotógaléria őrzi a plébánia honlapján 
– mondja Csősz István, aki nyugállományba 
vonulásával nem szándékozik teljesen vissza-
vonulni. – Mohácsra megyek, ahol távozá-
somkor kaptam az  önkormányzattól egy kis 
garzont használatra. A településtől tíz kilo-
méterre fekvő Hímesháza plébánosa szívesen 
venné a segítséget, mivel nyolc falu tartozik 
az egyházközséghez. Ez sokkal kisebb meg-
terhelés lesz számomra, ami túl egy infark-
tuson nem utolsó szempont. Manapság már 
fáradékonyabb vagyok, rengeteg gyógyszert 
szedek, és nem bírom úgy a munkát, aho-
gyan kellene – mondja Csősz István. 
– Paksról jó érzésekkel megyek el. Talán többet 
vagy mást is tehettem volna, de ennyi telt – fo-
galmazott. A stafétát Kutas Attila plébánosnak 
adja át, aki Dombóvárról érkezik. Lovász Zsolt 
káplánt elhelyezték, az ő helyére Balázs Zoltán 
érkezik. Visszautalva a papi hivatás szépségére 
a távozó plábános még hozzátette, csodálatos, 
hogy bárhol tér be egy katolikus plábániára a 
világban, ott otthona van. - A papságtól meg-
kaptam a valakihez tartozást, a hívek szerete-
tét. Mindezt nem cserélném el semmire – zár-
ta gondolatait.                                  Kohl Gyöngyi

Portré

Jó napot, mi újság?

Csősz István

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitva tartása:

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

Leigazolták az Atomerőmű SE 
kosárlabdacsapatához Garam-
völgyi Ákost, az első osztály-
ban való szerepléstől vissza-
lépő Vasas játékosát. A pak-
si egyesület egy idényre kötött 
szerződést vele. A kereken két 
méter magas, négyes poszton 
bevethető játékossal vált tel-
jessé a csapat magyar magja. 
Az erőcsatár az idei szezon-
ban mérkőzésenként átlagban 
15 percet játszott, ez idő alatt 
4,1 pontot dobott és 3,4 le-
pattanót szerzett. Az augusz-
tusban megrendezésre kerülő 

Universiadén tagja lesz a ma-
gyar válogatottnak. A debrece-
ni születésű, 23 éves játékost a 
kezdetekről, a válogatottságról 
és paksi terveiről kérdeztük:
– Hol és mikor kezdtél kosaraz-
ni, milyen csapatokban játszot-
tál. Mikor és hol játszottál elő-
ször az NB I-ben?
2006-ban, 12 éves koromban  
kezdtem kosárlabdázni Debre-
cenben, ahol egészen 2012-ig 
játszottam a különböző után-
pótlás csapatokban, valamint 
15 éves koromtól odakerültem 
az NB1/B-s csapat közelébe is. 

Garamvölgyi Ákos: szeretnék minél 
több játékidőt kiharcolni magamnak
Fotó: Molnár Gyula Debrecenből egy évre a Vasas-

hoz igazoltam, majd Egerben, 
a másodosztályban játszottam 
szintén egy évet. Az első élvo-
nalbeli csapatom a Nyíregyhá-
za volt, ahol fél évet töltöttem 
el. Onnan visszamentem a Va-
sashoz az NB1/B-be, amellyel 
az utolsó évben már az első 
osztályban játszottunk.                                   
– Volt-e, van-e példaképed, mit 
tartasz az erényeidnek, és mi-
ben kellene fejlődnöd? 
Példaképem konkrétan nincs, 
sok emberből merítek motivá-
ciót. A legfőbb erényem a ke-
mény játék.                               
– Keresett más csapat is? Miért 
döntöttél a váltás mellett, Teo 
Čizmić személye nyomott-e a 
latban?
Idén a Paks volt az első A-cso-
portos kérőm, valamint Teo 
Čizmić személye is sokat nyo-
mott a latban. Úgy gondolom, 
sokat fejlődhetek nála, várom 
a közös munkát.   
– Mit szeretnél a következő baj-
nokságban személyesen és csa-
pat szinten, hány játékperccel 
lennél elégedett?
Csapatszinten első körben a 
play o�-ot mondanám, de in-
kább a mezőny első feléhez vár-
nám magunkat, igaz ez nagy- 
ban függ a mi csapatunk össze-
állításától, valamint az ellenfe-
lektől is. 

Abba, hogy hány játékperccel 
lennék elégedett, nem mennék 
bele, hiszen nagyon sok min-
denen múlik. Szeretnék minél 
több időt kiharcolni magam-
nak, valamint a meghatározott 
céloknak megfelelni, a rám bí-
zott feladatot elvégezni.
– Mire számítasz az Univerzi-
ádén, milyen szerepléssel lennél 
elégedett, melyik korosztályok-
ban voltál idáig válogatott, mi-
lyen eredményeket értetek el?
Színvonalas tornára számítok. 
Kemény lesz, hiszen Szerbia 
és Spanyolország is a csopor-
tunkban lesz, ha jól értesültem. 
Minél több jó csapatot szeret-
nénk elkapni, nem csak utaz-
gatni mennék. Biztos vagyok 
benne, hogy a  hasznomra válik 
ez a világesemény. A korosztá-
lyos válogatottakban különö-
sebb kiugró eredmények nem 
születtek, az U18-cal 2011-ben 
a bulgáriai Várnában szerepel-
tünk, 2014-ben pedig Krétán.     
– Leendő paksi játékostársaid-
dal játszottál már együtt?
A csapattársaim közül senki- 
vel nem játszottam még együtt, 
kizárólag ellenfélként ismerem 
őket. Úgy gondolom, hogy tu-
dunk eredményesen együtt-
működni a társaimmal, és jó 
csapat lesz az Atomerőmű SE. 
Várom a következő szezont.

Kovács József
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Szurkolói ankét a bajnoki rajt előtt

– Az edzőmeccseink közül többet megnéz-
tem, és azt mondhatom, hogy a csapat teljesít-
ménye több mint biztató – mondta a 2017/18-
as bajnokság indulása előtt tartott szurkolói 
ankéton Bognár Péter, a Paksi Sportegyesü-
let labdarúgó szakosztályának elnöke. Három 
győzelem és két vereség a mérlege a Paksi FC 
labdarúgócsapatának az új szezon felkészülési 
mérkőzésein, a kétnapos szombathelyi Király 
Kupán első helyezést ért el a gárda.
A zöld-fehérek alapozása Telkiben zajlott, az-
tán edzőmeccseken csiszolták a már megszer-
zett tudást és az új elemeket. Közben a szak-
mai stáb a keret megtartásán, illetve megerősí-
tésén is dolgozott. 
– Több pontot szeretnénk gyűjteni, mint ta-
valy. Azt ígérjük, hogy a maximumot próbál-

juk nyújtani a pályán, azok fognak játszani, 
akik jól dolgoznak. Voltak korábban is rossz 
periódusaink, de a csapat mentális erejét mu-
tatja, hogy ezekből kijöttünk, és végül szép 
eredményt értünk el, ami nálam pontszámban 
nem ugyanaz, mint helyezésben. Ha 45 pont-
nál többet gyűjtünk, akkor sem biztos, hogy 
az elég lesz az ötödik pozícióhoz. Az együtte-
sünknek van respektje, amit szeretnénk továb-
biakban is megőrizni. A törekvésünk nem vál-
tozik, mindig jobbak, és jobbak akarunk lenni. 
Reméljük, hogy ez ebben az évben sikerült is? 
– fogalmazta meg gondolatait Csertői Aurél a 
Paksi FC vezetőedzője. 
– Nehéz volt megtartani a játékosainkat, a 
háttérben több klub is komolyan érdeklő-
dött a meghatározó futballistáink iránt. Vé-

gül mindenki a Paksot választotta, ami nagy 
eredmény. Kapust mindenképpen akartunk, 
Verpecz István személyében minőségi hálóőr 
érkezett. Védekező középpályást is szerettünk 
volna. Kiszemeltjeink közül az egyik külföld-
re, a másik pedig más magyar csapathoz szer-
ződött, de úgy gondolom, hogy ezt a hiányt 
tudjuk majd pótolni. Nikházi Márk velünk ké-
szül, ha egészséges, pár héten belül szerződést 
kap tőlünk. Fiatalokat is igazoltunk, akik egy-
előre alacsonyabb osztályban, kölcsönben erő-
södnek, egy-két év alatt szeretnénk őket felépí-
teni – tájékoztatott Haraszti Zsolt, a PFC K� . 
ügyvezetője. 
A Paksi FC az előző szezont az előkelő 5. he-
lyen zárta, az eredményt természetesen a szur-
kolók is megsüvegelik. A bajnoki rajtra ők 
is izgatottan készülnek, és a korábbihoz ha-
sonló játékot várnak a csapattól. - A nagy 
játékosmozgás nem tesz jót egyik csapatnak 
sem. Örülök, hogy sikerült együtt tartani a tár-
saságot, a � atalokat nyugodtan be lehet majd 
építeni. Minden meccsen itt vagyok, szurko-
lok nekik – mondta Weller Lajos, az együttes 
drukkere. Az OTP Bank Liga 2017/18-as küz-
delemsorozata július 15-én kezdődött, a Pak-
si FC  2:2-es döntetlent játszott az Újpest ellen. 
Az összecsapást követően átadták a munkate-
rületet és megkezdődött a lelátók bontása, a 
stadion építése. A kivitelezés 2018 végéig tart. 
Bérleteket már lehet váltani a mérkőzésekre, 
amiről bővebb információt a www.paksifc.hu 
honlapon találnak.

Faller Gábor

T EM E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., a Szentháromság téren – a Földhivatalnál

Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka

Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

Fotó: Molnár Gyula
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BÉKÉS
MEGYEI
HELYSÉG

ÁMBÁR

ZSÍRKŐ

INDIÁN
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ATYJA
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺ L

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy az OTP Bank 
7030 Paks, Dózsa György út. 33. szám alatti bank�ókjának 

átalakítási munkálatai befejeződtek, 2017. július 24-től 
megújult �óki belső térrel várjuk Önöket. 

A bank�ókban ki- és be�zető ATM is üzembe helyezésre került. 
Jöjjön el, és próbálja ki bankunk legújabb szolgáltatását!

Fiókunk nyitva tartása: 
hétfő: 07:45-17:00, kedd: 07:45-16:00, szerda: 07:45-16:00

csütörtök: 07:45-16:00, péntek: 07:45-16:00

Megfejtésével egy 10 alkal-
mas strandbérletet nyerhet!

A sorok közt a paksi strandon zajló ren-
dezvények nevét rejtettük el. A megfejtése-
ket július 28-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51-53. címre. 
E-mail: szerkesztoseg@paksihirnok.hu.  
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Gratulálunk előző játékunk nyertesének,
Nagy Ágnesnek.


