
Felkészülten, komplex tudás birtokában lehet igazán eredményes a munká-

ban, mondja Domonkos Tamás, a DC Dunakom Zrt. vezérigazgatója. Ez al-

kalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
11. oldal
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Májusi egyéni döntések
testületi hatáskörben
Frastné Nikl Gyöngyi,  a Paksi Gyógyászati 
Központ ápolási igazgatója Pongrácz Sán-
dor-díjat, Dobó Éva, a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium tanára és Vassné Fritz Mar-
git, a Paksi Napsugár Óvoda óvodapeda-
gógusa pedig Gyermekeinkért díjat vehet-
nek át a már hagyományos városi ünnep-
ségeken, hozta meg a döntést Szabó Péter 
polgármester. Emellett napirenden voltak 
a májusi döntések sorában: a Zentával kö-
tendő testvérvárosi megállapodás, fejlesz-
tések Csámpán, új töltőállomások telepíté-
se az elektromos buszoknak, új naperőmű 
létesítését érintő kérelem, valamint az óvo-
dai csoportok számának meghatározása a 
2021/2022-es nevelési évre. 

A Paks 2020. évi költségvetésének végrehaj-
tásáról szóló beszámoló elfogadása is szere-
pelt a májusi képviselő-testületi döntések kö-
zött, amelyek elfogadásáról Szabó Péter pol-
gármester határozott egyéni hatáskörben 
eljárva. – A rendeletben biztosított előirány-
zatok tették lehetővé a kötelező és az önként 
vállalt feladatok ellátását. Az önkormányzat 
működésének jelentős részét a helyi adókból 
származó bevételek fedezték, a költségveté-
si kiadási főösszeg tavaly 20,5 milliárd forint 
volt – tájékoztatott a városvezető. 
Az egészségügyi alapellátási körzeteket érin-
tően több módosítási kérelem támogatásáról 
is döntött a polgármester. Dr. Juhász Katalin, 
dr. Palkó Ágnes, dr. Grosan Tímea és dr. Vé-
kás Júlia Andrea feladatellátási szerződése-

it módosították a munkájukat segítő egész-
ségügyi szakdolgozók személyében történt 
változás, illetve a rendelési idejük változásai 
miatt. Az előterjesztést további részletekkel a 
www.paks.hu oldalon, az önkormányzat fül 
alatt olvashatják.
– Nem változik a csoportok száma a követ-
kező nevelési évtől az önkormányzati fenn-
tartású óvodákban – erről is határozott a pol-
gármester. Mint elmondta, a Paksi Benedek 
Elek Óvoda székhelyintézményében hat cso-
port, a Hétszínvirág tagóvodájában öt cso-
port, a Kishegyi úti tagóvodájában hat cso-
port működését engedélyezi fenntartóként az 
eddigi álláshelyekkel. Arról is tájékoztatott, 

hogy a Paksi Napsugár Óvoda székhelyintéz-
ményében négy csoport, az Eötvös utcai tag-
óvodájában három csoport, a Dunakömlődi 
tagóvodájában két csoport, a Munkácsy ut-
cai tagóvodájában három csoport indul szep-
temberben, az álláshelyek száma ebben az in-
tézményben változatlanul negyvenhat fő.
49,99 MVA-s naperőművet kíván létesíteni az 
MB Sunissimo Primo K�. a már meglévő kis-
erőművek szomszédságában Csámpán. A be-
ruházáshoz a helyi építési szabályzat módo-
sítása szükséges, a kérelmet a beruházó már 
benyújtotta a hivatalhoz. – Az önkormány-
zat jelenleg csak elvi támogatásáról biztosí-
totta a beruházót, tekintettel arra, hogy a pro-
jekt önkormányzati érdekekkel nem ellenté-
tes, a fejlesztés illeszkedik Paks zöldenergiával 
kapcsolatos céljaihoz, továbbá a környező te-
rülethasználatra tekintettel (naperőművek) is 
támogatható – tudtuk meg Szabó Pétertől.
Részönkormányzati tartalékból a Külső Vá-
rosrészek Településrészi Önkormányzatának 
kerete terhére, a településrész képviselőjétől 
érkezett igény alapján a csámpai településré-
szen megvalósuló fejlesztésekről is határozat 
született. Eszerint megtörténik a csámpai kö-
zösségi ház klimatizálása bruttó 524 ezer fo-
rintból. A ház udvarán a térköves területnél 
meglévő, rossz állapotú kerítéslábazat javításá-
ra, valamint új utcabútorok és játékok telepíté-
sére közel bruttó 1,6 millió forintot biztosíta-
nak, emellett új kosárpalánkot helyeznek ki, és 
egy padot a buszmegállóba, ez utóbbira közel 
bruttó 500 ezer forint áll rendelkezésre.          Ü

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szép Zsóka/archív
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Ü – A külső településrészeken élők kom-
fortérzetének javításáért minden évben tör-
ténnek beruházások, ezekről a lakossági igé-
nyek alapján döntünk – fogalmazott Szabó 
Péter. 
Újabb kiemelt fejlesztési területté nyilvánítá-
sokról is határozott testületi hatáskörben el-
járva a polgármester. Az egyik döntés, amely-
lyel egy időben a településrendezési eszközök 
módosítását is elindította a polgármester, az 
erőmű-építkezés melletti területet érinti, ahol 
a beruházás keretében Egészségügyi Köz-
pont létesülne az atomerőmű bővítésén dol-
gozók egészségügyi ellátására. Az új kiemelt 
fejlesztési területről szóló döntéssel összefüg-
gésben jóváhagyta a tervezési programot, és a 
településrendezési eszközök módosításáról is 
határozott Szabó Péter az Alvég utcáinak ösz-
szekötéséért. – Azért kell foglalkoznunk ez-
zel a témával, mert az atomerőmű-beruházás 
kapcsán megnövekedik a lakosságszám, ami 
hatással lesz a közlekedésre. Az Alvég utcái-
nak összekötésével a Sík sor és a KRESZ-park 
közötti, a 6-os számú főúttal párhuzamos 
szakaszon tehermentesíthető lenne a Főutca 
– tájékoztatott a városvezető. 
Zenta Község Önkormányzata és Paks Város 
Önkormányzata hivatalosan is testvérvárosi 
kapcsolatot létesít. Az erről szóló memoran-
dumot Pakson írják majd alá. – A szerb-ma-
gyar barátság, valamint a két település polgá-
rai közti kapcsolatot erősítése a célunk, töre-
kedve arra, hogy minél több i�úsági csoport, 
szakember, valamint társadalmi szervezet 
cseréje valósuljon meg a jövőben – mondta a 
megállapodásról szólva Szabó Péter. 
A Kishegyi úton található önkormányzati tu-
lajdonú ingatlanon két elektromosautóbusz-
töltőállomást telepít, és az ehhez szükséges 
elektromos csatlakozás kiépítéséhez végpon-
ti töltőket helyez el tervei szerint a Paksi Köz-
lekedési K�. A beruházás megvalósításához 
szükséges tulajdonosi döntést meghozta a vá-
rosvezető. 

Módosította az 1996-ban alkotott, a helyi 
értékek, így az építészeti és a természeti ér-
tékek védelem alá helyezéséről szóló rende-
letét Paks Város Önkormányzata. Ez a ren-
delet tartalmazza többek között a védetté 
nyilvánítás és megszűnés menetét, a védett 
értékek tulajdonosainak kötelező feladatait, 
a védelem fenntartásában az önkormányzat 
közreműködésének mértékét, amely egy-
ben tartalmazza az épített és természeti ér-
tékekre vonatkozó szabályokat. – A 2008-
ban is felülvizsgált rendeletet a jogszabályi 
változások miatt idén ismét megvizsgáltuk, 
a módosítás során megtörtént az időközben 
megszűnt természeti értékek kivezetése, és 
az új, védelemre érdemes értékek bevezeté-
se annak érdekében, hogy a rendelet a va-
lós, aktuális állapotot rögzítse – tudtuk meg.
Paks Város Önkormányzata Pongrácz Sán-
dor-kitüntetéssel ismeri el azok tevékenysé-
gét, akik munkájukkal jelentősen hozzájá-
rultak a település egészségügyi ellátásának 
fejlesztéséhez, ezen a területen kimagasló 
teljesítményt nyújtottak. Az elismerést pá-
ros évben orvosnak, páratlan évben szakmai 

munkát segítő egészségügyi dolgozónak íté-
lik oda. A kitüntetést idén a polgármester 
előterjesztésére Frastné Nikl Gyöngyinek, a 
Paksi Gyógyászati Központ ápolási igazga-
tójának adományozza a képviselő-testület. 
A díjat a Semmelweis-nap alkalmából szer-
vezett városi ünnepségen adják át a tervek 
szerint. 
Az oktató-nevelő munkát végző pedagógu-
sok és pedagógiai szakszolgálati tevékenysé-
get ellátók munkájának elismerésére alapí-
tott Gyermekeinkért kitüntetés idei díjazot-
tainak személyére várta a javaslatokat Paks 
Város Önkormányzata. Javaslatot tehetett 
minden paksi lakos, paksi székhellyel ren-
delkező jogi személy, valamint jogi szemé-
lyiséggel nem rendelkező szervezet. A díjat 
minden esztendőben ketten kaphatják meg, 
az elismeréseket várhatóan a pedagógusnap 
alkalmából rendezett városi ünnepségen 
adják majd át júniusban. Az idei díjazottak: 
Dobó Éva, a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
tanára és Vassné Fritz Margit, a Paksi Nap-
sugár Óvoda óvodapedagógusa.

Dallos Szilvia

Fotó: Szép Zsóka
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Erzsébet-táborokra 
adnak be pályázatot

Már készülnek a strand nyitására

Hamarosan lejár 
a véleményezési idő
Még néhány napig, június 2-ig  
juttathatnak el a polgármester-
hez írásbeli kérelmet, illetve vé-
leményt, javaslatot, észrevételt 
a lakosok, a városban székhely-
lyel, telephellyel rendelkező gaz-
dálkodó szervezetek, civil szer-
vezetek és a helyben működő 
egyházak a Paks, 4710/5 hrsz. 
ingatlanon munkásszállás elhe-
lyezhetősége tárgyában elindí-
tott helyi építési szabályzat mó-
dosításával kapcsolatosan. A té-
mában május 25-én tartottak 
volna lakossági fórumot, ám ez 
elmaradt, helyette a módosítás-
sal kapcsolatos dokumentáció 
véleményezése online formá-
ban történik. A dokumentáció 
a paks.hu honlapon a Hirdet-

mények, közzétételek rovatban, 
valamint személyesen a pak-
si polgármesteri hivatal 226-
os irodájában tekinthető meg. 
A kérelmet papíralapon a hi-
vatal címére (7030 Paks, Dó-
zsa György út 55–61.) szemé-
lyesen vagy postai úton eljut-
tatva lehet benyújtani, vagy 
elküldhető elektronikus levél-
ben a pm.titkarsag@paks.hu 
emailcímre. Akik június 2-ig 
nem jelentkeznek be a vélemé-
nyezési eljárásba, azok annak 
további szakaszában nem ve-
hetnek részt. A felhívás továb-
bi fontos információkkal a vá-
ros honlapján a fentebb említett 
rovatban olvasható.                    

-kgy-

Június 1-én megnyitják a Paksi Ürgemezei 
Strandot az idei szezonra. A Mezőföldvíz 
K�. által üzemeltetett fürdőlétesítmény te-
rületén úszómedence, élménymedence, va-
lamint pancsolómedence, homokos sport-
pályák, büfé, külső élő füves pihenőterület 
áll a vendégek rendelkezésére. Az üzemelte-
tő felkészült a nyitásra.  
Szabó Péter polgármester emlékeztetett, 
hogy a koronavírus-járvány miatt hozott 
védelmi intézkedések részeként tavaly nem 
nyithatták meg a megszokott időpontban 
a fürdőhelyet, viszont júliusban már igen, 
de az elmúlt fürdőszezon így csonka volt. 
Kitért arra, hogy a jelenlegi járványhelyzet 

alapján bizakodhatunk, hogy a teljes sze-
zonban, augusztus 31-ig, üzemelhet a léte-
sítmény, amely ár-érték arányban változat-
lanul a legkedvezőbb a fürdőzők számára 
Tolna megyében. Arra is kitért, hogy idén 
nagyobb fejlesztés nem történt a fürdőhe-
lyen, viszont később, a Paks II. beruházás-
sal összefüggésben tervezett egy korszerű 
uszoda építése kormányzati beruházásban,  
aminek engedélyes tervei már elkészültek, 
és ezzel párhuzamosan szeretnék majd a 
strandot is fejleszteni, élménymedencékkel 
bővíteni. 
Kovács István, a Mezőföldvíz K�. ügyveze-
tője azt mondta, hogy az önkormányzattal 

egyeztetve a beüzemeléshez szükséges mun-
kálatokat elvégezték, megtörtént az épületek 
meszelése, a faszerkezetek kezelése, a gé-
pészet karbantartása és a burkolatjavítási 
munkálatok, illetve nyitás előtt minden esz-
tendőben feladat a medencék tisztítása és a 
zöldfelületek gondozása. Arról is tájékozta-
tott, hogy a fürdőhely használatára vonat-
kozó szabályozást nyitás előtt közzéteszik a 
cég honlapján és a helyi médiában, ahogy a 
jegyárakról szóló tájékoztatót is. Amennyi-
ben a járványhelyzettel összefüggő rendel-
kezések lehetővé teszik, pogramok is lesz-
nek a strandon, tette hozzá.                                   

-gy-

– Az idei évben is a Napközi Er-
zsébet-táborok keretében kíván-
ja megvalósítani a nyári gyermek-
felügyeletet az iskolai szünetben 
Paks önkormányzata – jelentette 
be sajtótájékoztatón Szabó Péter 
polgármester. Ebben az évben is 
a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont és a Paks Kistérségi Szociá-
lis Központ nyújt be pályázatot a 
paksi helyszíneken megvalósítan-
dó táborokra. Egy-egy turnusban 
összesen negyven, paksi lakcím-
mel rendelkező általános iskolás 
gyermeket tudnak fogadni. A ta-
nulók több turnusra is jelentkez-

hettek, az első július 5-én indul, 
az utolsó augusztus 13-án zárul. 
A táborozók felügyeletét a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ és 
a Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont munkatársai látják el, a gye-
rekeknek napi négyszeri étkezést 
biztosítanak ingyenesen. A Nap-
közi Erzsébet-táborra május 28-
ig lehetett jelentkezni a Paks Kis-
térségi Szociális Központban, a je-
lentkezéskor a szülőknek le kellett 
adniuk a hozzájáruló nyilatkoza-
tukat, hiszen ezek a dokumentu-
mok szükségesek a pályázat be-
nyújtásához.                                     -se-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Babai István/archív
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Megemlékezés Pákolitz Istvánról

Megünnepelték a templom felújítását

Pákolitz Istvánra emlékeztek halálának 25. év-
fordulóján. Szántó Zoltán, Paks alpolgármes-
tere, dr. Váradyné Péter� Zsuzsanna, a Pak-
si Városi Múzeum igazgatója és Takács Gyula, 
a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár igaz-
gatóhelyettese koszorúztak a paksi születésű, 
József Attila-díjas író, költő szobránál, a meg-
emlékezésen a költő Pécsett élő �a, i�. Pákolitz 
István és felesége is ott voltak. Pákolitz Ist-
ván 1996-ban bekövetkezett halála után özve-
gye a szülővárosnak, azon belül a városi mú-
zeumnak adományozta férje irodalmi hagya-
tékát, személyes tárgyait, dolgozószobájának 
bútorait. Dr. Váradyné Péter� Zsuzsanna mú-
zeumigazgató azt mondta, hogy a közönség 
számára is látható hagyatékrészt a Pákolitz-
emlékszobában helyezték el, így az egykori 
dolgozószoba berendezését, könyveket, irato-
kat, kitüntetéseket, személyes emléktárgyakat. 
Hozzátette, hogy a teljes hagyaték ennél sok-
kal nagyobb, elsősorban iratanyagból áll, amit 
az adattárban őriznek. Az országos hírnévre 
szert tett író emlékét nemcsak ez az emlékszo-
ba őrzi, az intézmény udvarán áll szobra, ame-
lyet Farkas Pál szobrászművész készített, és 
emlékére minden évben szavalóversenyt ren-
deznek a múzeumban. 2019-ben a költő szü-

letésének századik évfordulójáról is megem-
lékeztek az intézményben, bemutatták Kern-
né Magda Irén Itthon című kötetét, melyben a 
helytörténész Pákolitz István Paksról, a paksi 
barátokról, ismerősökről, eseményekről szóló 
műveiből ad válogatást. Az Öreghegyen utcát 
neveztek el Pákolitz Istvánról, 2003 óta pedig 
nevét viseli a városi könyvtár. Takács Gyula, az 

intézmény igazgatóhelyettese arról tájékozta-
tott, hogy felkérésükre a költő unokája, dr. Véry 
Dalma Luca az édesanyjával, Véryné Pákolitz 
Évával közösen személyes hangvételű audiovi-
zuális előadást készítenek – leginkább közép-
iskolás diákoknak, de minden érdeklődőnek – 
a Pákolitz-életműről, amit közzétesznek majd 
Paks honlapján.                                                    -kgy-

– Jó dolog az Istennek házat 
építeni itt a Földön, ahol ösz-
sze tudnak gyűlni az istenke-
reső emberek és együtt tudnak 
fohászkodni – ezekkel a gon-
dolatokkal köszöntötte a híve-
ket Kutas Attila katolikus plé-
bános a Szentlélek-templom-
ban tartott búcsús szentmisén. 
A felújítás óta első alkalommal 
tartottak összejövetelt az épü-
letben, ahol i�abb Bógár Zsolt 
káplán mutatta be a hálaadó 
szentmisét. Az eseményen Sza-
bó Péter polgármester a he-
lyi értékek megőrzésének fon-
tosságáról és a közösség össze-
tartó, teremtő erejéről beszélt. 
Szavai szerint méltán büszkék 
lehetünk Makovecz Imre im-
pozáns alkotására. – Mi, pak-
siak nem csak az építészet re-
mekét látjuk benne. 1987-ben, 
a kommunista rendszer ide-
jén egy ritkán tapasztalható, 
széles körű összefogás jött lét-

re azért, hogy az ó- és újváros 
határán templom épülhessen. 
Egyedülálló módon fogtak ösz-
sze a Katolikus Egyház, a Paksi 
Városi Tanács, az Állami Egy-
házügyi Hivatal, a Paksi Atom-
erőmű Vállalat elöljárói, veze-
tői, valamint a helyi és környék-
beli mesteremberek. A  paksi 
emberek �zetség nélkül közel 
háromezer munkanapot dol-

goztak a Szentlélek-templom 
építkezésén – idézte fel Szabó 
Péter. A mostani felújítás szin-
tén nagyfokú összefogás ered-
ménye, a logisztikai munkála-
tokban az önkormányzat is részt 
vállalt – tette hozzá a polgár-
mester. Kutas Attila szavai sze-
rint a Makovecz-templom tető-
szerkezetének felújítására már 
nagy szükség volt, ugyanis évek 

óta beázott, rongálva ezzel az 
épület szerkezetét és a berende-
zést. A felújítást több forrásból 
valósították meg: a Makovecz 
építészeti örökség megóvásá-
ra elkülönített pénzügyi alapból 
Magyarország kormánya mint-
egy 150 millió forintot biztosí-
tott, emellett az egyházközség 5 
millió forinttal, az egyházmegye 
pedig 10 millió forinttal járult 
hozzá a felújítás első üteméhez. 
Kutas Attila hozzátette, hogy 
még két nagyobb rekonstrukci-
óra van szükség, amelyek során 
többek között a villamoshálózat 
fejlesztését, belső felújítási mun-
kálatokat kell megvalósítani. 
A szentmiséket a korábban meg-
szokott rend szerint kedd estén-
ként 18 órakor tartják, a vasár-
napi összejövetelek időpontja 
azonban változik, június 20-tól 
délelőtt 10 óra 30 perckor kez-
dődnek az alkalmak.

Weller P. Hanna

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: TelePaks
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Búcsút inthetünk számos 
járványügyi korlátozásnak
Ötmillióan megkapták a koronavírus el-
leni valamelyik oltásból legalább az első 
adagot, így újabb enyhítések léptek életbe. 
Változatlanul érvényes azonban a foko-
zatosság: maradnak olyan korlátozások, 
amelyek alól csak a védettségi igazolvány-
nyal rendelkezők kapnak felmentést. 

Az ötmilliós létszám elérése után feloldották 
a járványügyi korlátozások jelentős részét. 
Megszűnt az éjszakai kijárási tilalom, az üzle-
tek, a vendéglátó helyek és a szabadidős léte-
sítmények nyitvatartási ideje nincs már kor-
látozva. Szabad az egyéni és csapatsport zárt 
helyen és közterületen egyaránt. 
Ismét maszkmentesen szippanthatjuk be a 
levegőt, és a szabályok alapján nem kell már 
ügyelnünk a távolságtartásra, igaz, a bevá-
sárlóközpontokban és a közösségi közleke-
dés során azonban egyelőre marad a más-
fél méteres távolságtartás és továbbra is kö-
telező a maszkviselés. Ez egyébiránt minden 
olyan zárt helyen is kötelező, ahol védettek 
és nem védettek találkozhatnak. A 16–18 
évesek felnőtt kísérő nélkül is mehetnek ét-
terembe vagy moziba, feltéve, hogy ott la-
pul a zsebükben, táskájukban, tárcájukban 
a védettségi igazolványuk. 
Ismét lehet lakodalmat tartani, ám a lét-
számra továbbra is �gyelni kell, legfeljebb 
200 fős lehet a vendégsereg, más családi 
eseményen vagy magánrendezvényen pe-
dig 50 főnél kell meghúzni a határt. Ameny-
nyiben kibérlik az egész vendéglátó helyet, 
vagy van olyan része, ahol a többi vendégtől 
szeparáltan lehetnek, akkor koronavírus el-
len nem védett személyek is részt vehetnek a 
rendezvényen, és az elkülönített részen nem 
kötelező maszkot viselni. Ugyanez a szabá-
lyozás érvényes a szállodai rendezvények 
esetében is, azonban a védettségi igazol-
vánnyal nem rendelkezők kötelesek elhagy-
ni a rendezvény végén a szálláshelyet, kivé-
ve, ha egyébként jogszerűen tartózkodnak 
ott. A házasságkötés szertartása – mindegy, 
hogy egyházi vagy polgári – és a temetés 
nem minősülnek rendezvénynek, így ezek-
re nem vonatkozik a korlátozás, csak a la-
kodalomra. Ha a polgári házasságkötésre 
külső helyszínen, tehát nem házasságkötő 
teremben, polgármesteri hivatalban vagy 
vallási tevékenységre használt helyiségben 
kerül sor, akkor viszont a lakodalomra vo-

natkozó rendelkezéseket kell �gyelembe 
venni. Az egyházi házasságkötés és a teme-
tés (mint vallási közösség szertartása) ese-
tén a védelmi intézkedéseket az egyházak 
határozhatják meg.
A kulturális eseményeket – a zenés-tán-
cos rendezvények kivételével –, a sport-
rendezvényeket, valamint a zárt térben tar-
tott rendezvényeket, illetve a szabadban 
tartott, 500 főnél nagyobb rendezvénye-
ket a koronavírus ellen védettek és a fel-
ügyeletük alatt lévő kiskorúak látogathat-
ják. A szabadban tartott, 500 résztvevőnél 
kisebb rendezvényeken bárki részt vehet. 
A zenés-táncos rendezvényeket életkortól 
és helyszíntől függetlenül kizárólag a koro-
navírus ellen védettek látogathatják. Nem 
minősül azonban annak az a kulturális ese-
mény, amely az adott művészet céljára ren-
delt helyszínen zajlik előre megváltott ülő-

helyekkel, és a néző az előadás alatt köte-
les a székében tartózkodni (mint például a 
színházi előadások vagy komolyzenei kon-
certek).
Ha az 500 főnél nagyobb szabadtéri rendez-
vény sportfesztivál, akkor ott versenyzőként 
a koronavírus ellen nem védett, igazolt spor-
toló is szerepelhet, a szabadidős sportolók vi-
szont csak védettségi igazolvány birtokában. 
Sportrendezvénynek, sportfesztiválnak, kul-
turális eseménynek, családi eseménynek, 
magánrendezvénynek, zenés-táncos rendez-
vénynek nem minősülő, úgynevezett egyéb 
rendezvényekre, beleértve a gyűléseket is, a 
következő szabályok érvényesek: Az 500 fő-
nél kisebb szabadtéri eseményt a koronavírus 
ellen nem védettek is látogathatják. Ameny-
nyiben ennél magasabb a létszám – a sport-
fesztivál kivételével – akkor kizárólag koro-
navírus ellen védettek, valamint a felügye-
letük alatt lévő 18 évnél �atalabb személyek 
lehetnek jelen. Ha zárt térben tartják, – az ott 
foglalkoztatottakon kívül – kizárólag koro-
navírus ellen védettek, valamint a felügyele-
tük alatt lévő kiskorúak vehetnek részt rajta. 
Ha gyűlésen 500 főnél kevesebben vannak je-
len, koronavírus ellen nem védettek is részt 
vehetnek rajta. Ennél több résztvevő eseté-
ben kizárólag koronavírus ellen védettek, va-
lamint a felügyeletük alatt lévő 18. életévüket 
be nem töltött személyek lehetnek a helyszí-
nen. A spontán gyűlés tilos.
Bővebb információt a Magyar Közlöny má-
jus 21-én megjelent, 94. számában olvashat-
nak.                                                                    -ph-

Fotók: Szaffenauer Ferenc (fent), Babai István (lent)
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Vizitben a kardiológián
Vizitben című új sorozatunk-
ban a városban működő egész-
ségügyi alap- és szakellátást 
mutatjuk be. Elsőként a kar-
diológia szakrendelésre láto-
gattunk el, ahol dr. Domonyai 
István tájékoztatott a szakren-
delés működési rendjéről, az 
eszközellátottságról, a vizsgá-
latokról.

– A belgyógyászat is csodálatos, 
de számomra a kardiológia az 
orvostudomány ékszere – mond-
ja dr. Domonyai István főorvos, 
belgyógyász, kardiológus, kardi-
ológiai rehabilitációs szakorvos, 
aki március 2-tól rendel a Pak-
si Gyógyászati Központ kardio-
lógia szakrendelésén. Négy na-
pon fogadja a pácienseket, hét-
főn, kedden és csütörtökön 8-tól 
15.30-ig, pénteken pedig 8-tól 
14 óráig. A szakrendelés beutaló 
köteles és előjegyzéssel működik, 
időpontot a háziorvosok egyez-
tetnek a pácienseiknek. 
– A  már gondozásba vett bete-
gek rendszeresen járnak hoz-
zánk kontrollvizsgálatra, ők már 
jól ismerik a szakrendelés műkö-
dését. Ha új páciens jön, először 
meg kell állapítani, hogy van-e 
kardiológiai szervi rendellenes-
sége. Nyugalmi EKG-vizsgálatot 
és szívultrahang-vizsgálatot vég-
zünk, valamint ha indokolt, ter-
heléses EKG-t is. Utóbbi közben 
az asszisztens monitorozza a pá-
ciens pulzusát, vérnyomását, szív-
ritmusát. Van mód Holter (24 
órás) EKG-vizsgálatra is, ilyen-
kor egy kis eszközt helyezünk 
fel a páciensre, és nyomatéko-
san kérjük, hogy a megszokott 
módon töltse a napját, mert 
csak így ad valós képet az álla-
potáról a vizsgálat. Hasonló esz-
köz a boka-kar index, ami az ér-
szűkület korai diagnózisát segí-
ti. Ha további speciális vizsgálat 
is szükséges, jellemzően a Pécsi 
Szívgyógyászati Klinikára irá-
nyítjuk a beteget – összegzett dr. 
Domonyai István.  
Arról is tájékoztatott, hogy a 
szakrendelés pacientúrájának 

nagy részét szívkoszorúér-be-
tegséggel, primer szívizombe- 
tegséggel, és az ezek következ-
tében kialakult szívelégtelen-
séggel, valamint szívritmus-
zavarokkal küzdők teszik ki, 
vannak több rizikófaktorral és 
ebből kifolyólag igen magas 
kardiovaszkuláris szívérrend-
szeri kockázattal bírók, vala-
mint olyan gondozottak, akik 
valamilyen szívműtéten (ko-
szorúér-áthidaló műtét, szív-
billentyű műtét, speciális rit-
musszabályozó műtét, abláció) 
estek át. – Dr. Bodnár Imre fő-

igazgatóval már beszéltünk ar-
ról, hogy esetleg megvalósít-
ható lenne az ambuláns kardi-
ológiai rehabilitáció, aminek 
keretében a szívinfarktuson, 
szívműtéten átesett páciensek 
utógondozását végeznénk já-
róbeteg-ellátásban, segítve ez-
zel a mindennapi élethez, mun-
kához való visszatérésüket – je-
gyezte meg. 
– A mai gyógyszerek igen haté-
konyak, megbízhatóak, helye-
sen meghatározott gyógyszeres 
terápiával nagyon jó eredmé-
nyeket érhetünk el. Azonban 

szükség van arra is, hogy a bete-
gek kizárólag a felírt gyógysze-
reket az előírt dózisban szedjék 
be. Arra kérjük őket, hogy hoz-
zák magukkal a gyógyszeres 
dobozaikat, mert így juthatunk 
biztos információkhoz arról, 
hogy mit szednek. Életmódta-
nácsokkal is ellátjuk a pácien-
seket, szükség esetén elő tudjuk 
jegyeztetni őket a gyógyásza-
ti központban elérhető diétás 
oktatásra. Nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy a megfele-
lő étrend mellett a rendszeres 
testmozgás is nagyon fontos – 
mondta dr. Domonyai István. 
Arról is beszélt, hogy a jól 
és korszerűen felszerelt ren-
delőben szakmailag maga-
san képzett asszisztensek se-
gítik a munkát, nevezetesen 
Kelpné Argat Mónika kardio-
lógiai szakasszisztens, Meixner 
Gabriella kardiológiai szakasz-
szisztens és Pataki Gáborné 
Kati asszisztens. – Évek óta itt 
dolgoznak, nagyon rutinosak, 
pontosan, megbízhatóan vég-
zik a feladataikat, így minden 
�ottul megy a szakrendelésen – 
húzta alá dr. Domonyai István. 

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferec
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Paksi építésügyi kisokos 
Gazdasági és speciális területek, Sport és 
rekreációs területek karakterek

Óriási átalakuláson, fejlődésen 
megy át városunk az atomerő-
mű bővítése kapcsán. A  Paks 
II. beruházás nemcsak az 
atomerőművi blokkok építé-
sében merül ki, ennek vonza-
taként számos kivitelező vál-
lalkozás jelenik meg telephely, 
speciális műszaki előkészítő, 
gyártókapacitás igényével, ami 
pedig újabb területigényeket 
vet fel. Mindennapi életünkben 
nem érzékeljük, milyen mér-
tékben vesz részt a város éle-
tében az ipari, gazdasági tevé-
kenység. Érdemes megnézni a 
Településképi rendelet (TKR) 
karaktertérképét egy kicsit más 
szemmel, meg�gyelni, hogy a 
térképen lilás-kékes színnel je-
lölt gazdasági karakter a város 
beépítésre szánt területének 

mekkora hányadát foglalja el. 
Meglepő, de a város területének 
több mint a fele ma is gazdasá-
gi jellegű területfelhasználású, 
és jelenleg is folyamatban van a 
helyi építési szabályzat módosí-
tása további területek bevoná-
sa érdekében. Bátran állíthat-
juk, hogy településünk képét 
a jövőben a gazdasági célú be-
építések határozzák majd meg. 
Az ipari és gazdasági területek 
használatából következően a 
lakó- és intézményi területektől 
eltérő jellegű épületek építésére 
jelentkezik igény. A  Település-
képi arculati kézikönyv és a te-
lepülésképi rendelet megalko-
tói indokoltnak tartották tehát 
a Gazdasági területek karak-
terre egyedi településképi kö-
vetelmények meghatározását. 

A nem túl részletes előírások el-
sősorban az utak felőli megjele-
nést, és a növényzettel, fasorok 
létesítésével a takarást, a kör-
nyezeti ártalmak csökkentését 
szabályozzák. Talán a legfon-
tosabb előírás, hogy a területen 
ma igen kedvelt konténer- és 
faház csak ideiglenes jelleggel, 
felvonulási épületként, az épít-
kezés időtartamára telepíthe-
tő, kivéve egyes övezetekben 
az ideiglenes szálláshelyként 
szolgáló, építészetileg megfor-
mált építményt. Érdemes hang-
súlyozni, hogy téves az az el-
képzelés, miszerint a konténe-
rek telepítése hatósági engedély 
nélkül történhet. Minden em-
beri tartózkodásra szolgáló és 
100 m3-nél nagyobb épület épí-
tése építési engedélyhez kötött, 

de az engedély nélkül létesít-
hető építmény esetén is be kell 
tartani az érvényes szabályokat. 
Törekedni kell a gazdasági te-
rületek színvonalas, esztétikus 
formálására, hogy a munkahe-
lyek is élhetőek legyenek, kelle-
mes munkakörnyezetet biztosít-
va városunk polgárainak.
A  gazdasági jellegű beépíté-
sekhez kapcsolódik a telepü-
lésképi rendeletben a Speciá-
lis ipari területek karakter, a 
naperőművek és bányák terü-
letei. Ezekre egyetlen előírás 
vonatkozik, mely szerint a te-
vékenység megszűnése ese-
tén a területet egy éven belül 
rekultiválni kell.
Sokkal kellemesebb és a lakos-
sághoz közelebb álló karakter 
a Sport és rekreációs terület ka-
rakter. Ezek a területek – ahogy 
az elnevezés mutatja – a lakos-
ság kikapcsolódását és egész-
ségét szolgálják. A  legkedvel-
tebb és legnagyobb kiterjedésű 
ilyen terület az ürgemezei sza-
badidőpark, melynek különle-
ges hangulatot ad a mestersé-
ges tó, vannak itt játszótéri ele-
mek, sétányok, �tneszparkok, 
futópálya és mesterségesen lét-
rehozott szánkózódomb. Vár-
hatóan hasonló élményt nyújt 
majd a Duna-parti rekreáci-
ós terület kialakítása az Árvíz 
utca, a Malom árok és a 6-os 
számú főút által határolt terü-
leten. A  tervezés elkezdődött, 
és remény van arra, hogy a 
közeljövőben megvalósul a be-
ruházás.
Ezzel a településképi egyedi 
karakterek bemutatásának vé-
gére értünk. A folytatásban  az 
önkormányzat azon támogatá-
si és ösztönzőrendszerét mu-
tatjuk be, mellyel segítséget ad 
a védett épületek felújításához.

Vassné Skerlanitz Katalin

Fotó: PIP Nonprofit Kft.
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Virágos balkonok és kertek is nevezhetők

Adatgyűjtést végez a statisztikai hivatal
Országszerte mintegy 21 ezer egyéni gaz-
daság részvételével kezdte meg május kö-
zepén a Központi Statisztikai Hivatal 
(KSH) az egyéni gazdaságok összeírását. 
A válaszadók május 25-ig online válaszol-
hattak a kérdésekre, azóta összeírók segít-
ségével, személyesen vagy telefonon tehe-
tik meg.

A Központi Statisztikai Hivatal idén má-
jus 15. és június 15. között végzi az aktuá-
lis mezőgazdasági összeírást. Ennek során 
– a 2020-as agrárcenzus folytatásaként – a 
gazdáknak a használatukban lévő földterü-
letről, továbbá az állatállomány nagyságá-
ról kell adatokat szolgáltatniuk. A kérdő-
ív jelentősen lerövidült a korábbi években 
használtakhoz képest, mivel a KSH ebben 
a felmérésben már felhasználja a Magyar 
Államkincstár egységes területalapú támo-
gatási adatait, így a válaszadóknak azokat 
nem kell megadniuk.
Az összeírásban országszerte mintegy 21 
ezer, matematikai-statisztikai módszer-
rel kiválasztott egyéni gazdaság vesz részt. 
Számukra a válaszadási kötelezettséget 
kormányrendelet írja elő. Az adatokat a 
KSH statisztikai célra gyűjti, kizárólag ösz-
szesítve, név nélkül publikálja.

Az összeírás május 25-ig online zajlott, a 
KSH valamennyi érintettnek május 14-ig 
elektronikus vagy postai úton megküldte a 
belépéshez szükséges kódot. Május 26. és 
június 15. között fényképes igazolvánnyal 
rendelkező összeírók keresik fel azokat, akik 
nem kívántak élni az elektronikus kitöltés 
lehetőségével, velük egyeztetve telefonon is 
adatot szolgáltathatnak az érintettek. 

Az egyéni gazdaságok összeírásával egy-
időben tartja a KSH több mint négyezer ki-
emelt egyéni gazdaság mezőgazdasági tevé-
kenységének felmérését is. Ezeket a gazda-
ságokat felkérő levélben tájékoztatták, nekik 
kötelező az online adatszolgáltatás. 
Az egyéni gazdaságok összeírásának részle-
teiről a www.ksh.hu oldalon találnak továb-
bi információt.                                         Kohl Gy.

Huszonnyolcadik alkalommal 
hirdeti meg a Virágos Magyar-
ország környezetszépítő ver-
senyt a szervezőbizottság és a 
Magyar Turisztikai Ügynök-
ség. Újra várják a települési ön-
kormányzatok jelentkezését. – 
Ebben az évben mozgalmunk 
visszatér eredeti célkitűzései-
hez, így a versenyt elsősorban 
a települési önkormányzatok-
nak hirdetjük meg – közölte 
Guller Zoltán, a Magyar Turisz-
tikai Ügynökség vezérigazgató-
ja. Hozzátette: Tudjuk, hogy az 
elmúlt hónapok a vírus elleni 
védekezésről szóltak, amely az 
önkormányzatoktól is komoly 
erőfeszítéseket követelt meg, 
ugyanakkor azt is látjuk, hogy 
sok-sok településen továbbra 
is szem előtt tartották az élhe-
tő, gondozott közterületek fon-
tosságát. 2021-ben a kétezer fő 

alatti településeken a már meg-
szokott versenyszabályok és bí-
rálati szempontok alapján zaj-
lik majd az értékelés. A kétezer 
lakosnál népesebb közösségek 
egy bemutatkozó anyag bekül-
désével online is nevezhetnek, 

de ha szeretnék, választhatják a 
személyes jelenlétű zsűrizést. A 
rendkívüli helyzetre való tekin-
tettel idén a pályázók tematikus 
nevezésekkel is részt vehetnek a 
megmérettetésen – akkor is pá-
lyázhatnak, ha csak egy parkot, 

teret, iskolaudvart szeretnének 
bemutatni. A két éve megkez-
dett hagyományt folytatva, a 
határon túli magyarlakta tele-
pülések is nevezhetnek a ver-
senybe. A tavalyi sikert kö-
vetően a Magyar Turisztikai 
Ügynökség ismét meghirdeti a 
Virágos balkonok, virágos elő-
kertek versenyt. Ennek kereté-
ben amatőr kertészek egy rö-
vid leírással együtt tölthetik 
fel fotóikat saját kertjeikről, 
balkonjaikról június 15-ig a 
palyazat.viragosmagyarorszag.
hu weboldalon. A nagyközön-
ségnek meghirdetett verseny 
nyerteseiről nemcsak a ne-
ves kertészeti szakemberekből 
álló szakmai zsűri dönt majd, 
hanem idén is elindul a sza-
vazás a Virágos Magyarország 
Facebook-oldalán.                                                          

-kgy-

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István
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Fotó: Paks II. Zrt.

Kedvező változások a projekt 
finanszírozásában

Atomerőmű

Sikerre vezettek a tárgyalások: 
Magyarország számára ked-
vezően módosulnak a Paks II. 
projekt �nanszírozási hátterét 
biztosító hitelszerződés felté- 
telei. Süli János miniszter 
hangsúlyozta, továbbra is bár-
mikor előtörleszthető a hitel, 
a törlesztést pedig elegendő 
2031-ben megkezdeni.

A két új paksi blokk megépí-
tését döntően az Oroszország 
által biztosított hosszú lejá-
ratú hitelből, 20 százalékban 
pedig saját forrásból �nan-

szírozza hazánk. A 10 milli-
árd eurós hitelkeretből min-
dig annyit hívunk le, amennyi 
az adott időszakban felmerülő 
számlák ki�zetéséhez szüksé-
ges. Magyarország eddig min-
den számlát előtörlesztett, így 
Paks II.-vel összefüggésben ha-
zánknak nincs tartozása Orosz-
ország felé – tájékoztatott Süli 
János miniszter annak kapcsán, 
hogy sikeres tárgyalások ered-
ményeként módosulhat a pro-
jekt �nanszírozását biztosító 
hitelszerződés. Erre az Ország-
gyűlés jóváhagyása után kerül-

het sor. A miniszter hangsú-
lyozta, hogy minden beruhá-
zás esetén előzetesen meg kell 
tervezni a �nanszírozást. En-
nek tükrében még jobban ért-
hető, ha egy „projekthitel” nem 
is lesz teljes mértékben felhasz-
nálva, a biztos pénzügyi háttér 
megléte elengedhetetlen. 
– A magyar kormány az orosz 
hitelre biztonsági védőhálóként 
is tekint – emelte ki Süli János. 
Szavai szerint a szerződés elő-
nyös tulajdonságai a kiemelke-
dően hosszú, 30 éves futamidő, 
az előtörlesztés lehetősége pe-

dig garantálja, hogy minden-
kor a legkedvezőbb �nanszíro-
zással valósítsák meg a projek-
tet. – Emellett a rendelkezésre 
tartási díj számítása is rugal-
masabbá válik, számunkra ez 
költségcsökkenést jelent – fűzte 
hozzá. Azt is elmondta, hogy az 
Európai Bizottság 2016-tól kez-
dődően hosszas és mélyreha-
tó vizsgálatokat folytatott a be-
ruházással kapcsolatban, majd 
mindegyik eljárásban kimond-
ta, hogy a beruházás az európai 
uniós joggal teljes összhang-
ban valósul meg. Ugyanakkor a 
projektre jelentős hatással vol-
tak ezek a vizsgálatok, ezért is 
vált szükségessé a hitelszerző-
dés átütemezése.
A Paks II. projektért felelős mi-
niszter arra is kitért, hogy a kü-
lönféle energiatermelő módok 
értékelését, besorolását illetően is 
bízik a kedvező fordulatban. Az 
Európai Bizottság az úgynevezett 
Green Taxonomy (zöld rend-
szertan) rendeletről szóló jogsza-
bályban fogalmazza meg, hogy 
mely beruházások, gazdasági te-
vékenységek járulnak hozzá leg-
inkább az Európai Unió környe-
zetvédelmi célkitűzéseinek az el-
éréséhez. A bizottság égisze alatt 
működő Közös Kutatóköz-
pont (Joint Research Centre, 
JRC) néhány hete összefogla-
ló tanulmányában megerősítet-
te: az atomenergia ugyanolyan 
fenntartható, mint az éghajlat-
politikai uniós rendszertan-
nak megfelelő többi, alapvető-
en megújuló energetikai tech-
nológia, azaz az atomenergia is 
felkerülhet az „uniós zöldlistá-
ra”. – A független uniós szakér-
tők számos olyan, az atomener-
gia előnyeit tudományos ala-
pon igazoló megállapítást tettek, 
amit mi, atomenergiát alkalma-
zók korábban is kommunikál-
tunk – összegezte Süli János.                                        

 (X)
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Portré

Jó napot, mi újság?

Domonkos Tamás

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Szereti a Dunát, a veterán jár-
műveket, a sportot, feltöltő-
dést ezen felül a családi, baráti 
körben eltöltött idő jelent szá-
mára. Domonkos Tamás, a DC 
Dunakom Zrt. vezérigazgató-
ja szerint felkészülten, komp-
lex tudás birtokában lehet iga-
zán eredményes a munkában. 
Einsteinnel egyetértve vallja, 
hogy értékesnek kell lenni in-
kább, mint sikeresnek.

Múlt év óta áll a város üzemel-
tetéséért felelős DC Dunakom 
Zrt. élén Domonkos Tamás. 
A  felkérés – azon túl, hogy 
megtisztelő volt – örömöt is je-
lent számára, mivel szereti Pak-
sot, s így immár munkaköri kö-
telességként tehet érte nap mint 
nap. – Több okból szeretem a 
várost. Itt ismerkedtem meg 
a feleségemmel, itt nőttek fel 
a gyermekeim, itt van sok ba-
rátunk, családtagunk, itt kez-

dődött a Dunán a sport, a víz 
szeretete is – mondja. A Duna 
partján családdal, barátokkal 
töltött idő, sütögetés, sátrazás 
számára felér bármelyik tenger-
parti nyaralással. A történeti hű-
séghez hozzátartozik, hogy nem 
tősgyökeres paksi, Ajkáról ér-
kezett ide szüleivel. Ahogy tré-
fásan megjegyzi, ott majdhogy-
nem eltévedne, hiszen kétéves 
volt a költözéskor. Szeretnek 
utazni, színházba menni, kon-
certekre járni, vagy családdal, 
barátokkal csak kicsit beülni va-
lamelyik étterembe. Véleménye 
szerint a minőségi együtt töltött 
idő sokat segít abban is, hogy 
később újult erővel vágjunk 
bele az előttünk álló kihívások-
ba. Gyermekkori álma volt egy 
veterán autó, ami sok munka 
eredményeként már a garázsá-
ban áll. Sőt néhány éve már egy 
felújított veterán motor büszke 
tulajdonosa is. Tamás rendsze-

resen úszik, fut, biciklizik, teni-
szezik, időnként triatlon- és fu-
tóversenyeken is indul. Ha tehe-
ti, nyáron búvárkodik, télen síel. 
Külön öröm, hogy gyakorta �-
ával együtt sportolnak. – Gye-
rekeim úgy nyilatkoznak, hogy 
Pakson szeretnének majd letele-
pedni, ami nagy öröm nekünk, 
hiszen mindig is arra töreked-
tünk, hogy minél bizalmasabb, 
családiasabb légkört teremtsünk 
magunk körül – fűzi hozzá. Fe-
leségével, Barbarával két gyer-
meket nevelnek, lányuk, Domi-
nika már egyetemista, az ELTE 
jogi karán tanul, �uk, Benedek a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium-
ban tanul. 
A  munkára térve nem titkol-
ja, hogy az elmúlt egy év nem 
volt egyszerű számukra, szin-
te minden területen szerkezeti 
és személyi átalakítások történ-
tek. – Talán elmondhatom, hogy 
mára egy kiváló emberi és szak-

mai csapatot tudtam összehoz-
ni. Azt meg tudjuk, ha jó a csa-
pat, akkor az eredmény is előbb-
utóbb meg fog jönni – fogalmaz, 
ennek kapcsán hozzáfűzve, hogy 
a város üzemeltetése nagy és egy-
ben speciális feladat, mert erről a 
munkáról mindenkinek van vé-
leménye, s ráadásul mindenki-
nek más a gondja, látásmódja, 
igénye. 
Domonkos Tamás úgy gondol-
ja, Paks nagy lehetőséget kí-
nál a következő években, de ez-
zel élni is kell tudni. – Cégünk-
nek a városüzemeltetés terén is 
egyre nagyobb kihívásokkal kell 
szembenéznie. Fontos, hogy aki 
Paksra jön akár csak látogató-
ba is, rendezett körülmények fo-
gadják, és jól érezze itt magát – 
jegyzi meg. Ahogy az életben, 
úgy a munkában is arra törek-
szik, hogy konstruktív legyen, 
hogy komplexen tekintse és old-
ja meg a feladatokat. Ennek szel-
lemében végezte felsőfokú ta-
nulmányait is, a Gödöllői Szent 
István Egyetemen szerzett gé-
pészmérnöki diplomáját mun-
kavédelmi, tűzvédelmi szak-
mérnök, illetve minőségügyi 
mérnök diplomákkal egészítette 
ki. Ezek – mint mondja – szak-
mailag összekapcsolódnak, ve-
zetőként jól hasznosítható tu-
dást, látásmódot adnak, különö-
sen a minőségügy. 
Azt megelőzően, hogy a DC 
Dunakom Zrt. vezérigazgatója 
lett, a Paksi Dunamenti Zrt. ter-
melési igazgatójaként, illetve a 
Dunamelléki Szövetkezet elnök-
helyetteseként dolgozott. Vállal-
kozóként munkavédelemmel, 
tűzvédelemmel, munkavédelmi 
szakértői tevékenységgel, veszé-
lyesanyag-szállítással, iparvéde-
lemmel, gépész szakmai okta-
tással, szakmai vizsgákon vizs-
gabizottsági feladatokkal, illetve 
mérnöki tanácsadással foglal-
kozik. – Mindegyik feladat kicsit 
más, máshogy nehéz, más mi-
att jó, de nagyon élvezem, hogy 
több területen is tudok tevékeny-
kedni, hiszen az egyik esetben 
megszerzett tudás és tapasztalat 
nagyban segíti a többi feladat el-
látását is – összegzi.

Szabó Vanda

 Paksi Hírnök, 2021. május 28. n 11



A kormány 1896-ban nagyszabású rendezvé-
nyekkel emlékezett a honfoglalásra. Városunk 
sem maradt el az örömünnepléstől: 

Az erdészeti felügyelőség már tavasszal felhí-
vással élt, hogy köztéri emlékfák ültetésével 
is örökítsék meg az évfordulót, amihez a töl-
gyet, a hársfát és díszkertekbe a tiszafát aján-
lották. Pakson május elején a felekezeti iskolák 
növendékei emlékfákat ültettek, pl. az evangé-
likusok a temetőben, a reformátusok a temp-
lomuk előtt és az iskola udvarán. E napokban 
városszerte megjelentek a házakon a lobogók, 
az emlékünnep napján nem volt ház a főut-
cán, melyen ne díszelgett volna nemzeti zászló. 
Május 9-én minden iskola haza�as ünnepélyt 
rendezett, a diákok szavalataikban, dalaikban 
egyforma büszkeséggel vallották meg magyar-
ságukat. A főünnepély május 10-én volt, kora-
beli tudósításokból óráról órára rekonstruál-
hatók a jeles nap történései. Hajnali öt órakor 
minden templomban félórán át harangoz-
tak. Nyolc órakor a város díszközgyűlést tar-
tott, ahol Szluha István, a kerület országgyűlé-
si képviselője díszmagyar ruhában jelent meg. 
Testületi határozatot hoztak, hogy Paks főbb 
utcáit jeles magyarokról nevezik el, Szent Ist-
ván (Piacz) tér, Kossuth Lajos (Mészárszék) 
utca, Deák Ferenc (Malom) utca, Vörösmar-
ty (Milka) utca, továbbá Eötvösről, Széchenyi-
ről, Pető�ről, valamint hogy az átépítés alatt 
álló polgári iskola díszes épületét, mint a tele-
pülés millenniumi alkotását, márvány emlék-
táblával örökítik meg. Kilenc órakor hálaadó 
istentiszteletet tartottak minden templomban, 
melyeken a hatósági elöljárók, testületek, diá-
kok, egyesületek stb. vettek részt. Ezen a na-
pon még a puritán reformátusok is díszbe öl-
töztették templomukat. Sofer Zusman főrabbi 
zsinagógai beszédében kiemelte, hogy:

Ahogy a többi egyházi vezető, ő is imádkozott 
a hazáért, a királyért, a megye és a város elöljá-
róiért. Az istentiszteletek után tizenegy órakor 

a bazársor tetején felállított tribün körül talál-
kozott a lelkesült közönség, a tűzoltóság sor-
fala biztosította a tömeget, amikor Popovits 
Gyula főjegyző haza�as beszédével megnyi-
totta az ünnepélyt. 

(Száz évvel később, 1996-ban a millecentená-
riumi ünnepségeket a szimbolikus bazárso-
ri tribün újraalkotásával tették meghitté.) Ez-
után a környező utcákat felölelő körmenet 
indult egy csapat zászlós, lovas bandérium ve-
zetésével. A felvonulás délben ért vissza, és is-
mét a Piac téren fölállított tribün körül csopor-
tosult. Az ünnepi beszédet a köztiszteletnek 
örvendő, volt országgyűlési képviselő, Petrich 
Ferenc mondta. Az ősz haza� élénk színek-
kel idézte fel a nemzet ezeréves történelmét, 
beszédét, melyet a király és a haza éltetésével 
zárt, nem egyszer nagy éljenzés kísérte. Ez-
után a közönség java része a Büttl-féle vendég-
lőbe sietett, hogy a tizennégy órakor kezdő-
dő banketten részt vehessen. A kedélyes lako-

ma – mely alatt cigányzenekar muzsikája szólt, 
amit egymásra licitáló tósztokkal szakítottak 
meg – este hét óráig tartott, de egyes csopor-
tok azon túl is mulattak még. Nyolc órakor a 
gőzhajózási állomás közelében látványos tűzi-
játékot rendeztek, amit a Duna-korzón nagy-
számú közönség nézett. A millenniumi prog-
ramot kilenc órakor jól sikerült bál zárta, amit 
a kaszinó tágas, feldíszített tánctermében tar-
tottak, de a kertben is egész éjjel folyt a viga-
lom olcsó beléptidíj mellett. A millenniumi 
év során elkészült a Nemzeti Bank Hirschin-
ger építész tervezte egyemeletes épülete, a pol-
gári állami �úiskola épülete, és év végére be-
futott az első menetrend szerinti személyvonat 
a paksi vasútállomásra. A millenniumi króni-
kás pedig váteszi érzékkel jósolt fejlődő jövőt 
Paksnak:

dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
Millenniumi ünnepség – 125 éve történt

Paks, Bazársor, 1896. május 10. (korabeli fotó, forrás: Polgár András)

Mozaik

„Paks község képviselő-testülete magasztos 
lelkesedéssel, egyhangúlag elhatározta, hogy 
május 10-én millenniumi ünnepélyt tart.” 

„A bazár tetején egy zászlókkal, virágok-
kal, az ország és a társországok czímereivel 
díszített és »Ezeresztendő« felirattal ellá-
tott gyönyörű szónoki emelvény volt felál-
lítva, melynek tervezésében és elkészítésé-
ben legfőbb része volt városunk ezermes-
terének, Hörl dunagőzhajózási társulati 
főnöknek és Sanek polg. isk. rajztanárnak.” 
(Tolnamegyei Közlöny, 1896.05.17., 4.o.) 

Fotó: magánarchívum

„a magyar jelszava: a béke, béke a Kárpát 
bérczétől az Adriáig. A magyar nemes szí-
vében a gyűlölet, az antisemitismus nem 
kap termékeny talajra sem a jelenben, sem 
a múltban.” 

„Városunk történetében ez volt egy új, egy 
szebb korszaknak hajnalpírja, mert hiszen 
minden téren az egyes gyérülő régiek he-
lyét mindinkább új emberek foglalják el, 
mi természetesebb tehát, mint az, hogy az 
új emberekkel együtt más, jobb szellem is 
kezd mindinkább tért hódítani, mely, ha 
kissé megerősödik, Paks város nem, mint 
eddig volt, utolsó, hanem első községe lesz 
egész Tolnavármegyének. (Tolnamegyei 
Közlöny, 1896.05.17., 4.o.)
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Mozaik

Tárgy/
történet

A  római hadsereg fegyverzete az Imperium 
Romanum történelme során folyamatos fejlő-
désen, változásokon ment keresztül, ez a gya-
logos és lovaskatonák fegyvereire és felszerelé-
sére egyaránt igaznak tekinthető. A hadsereg 
fegyverzetét a római császárkor korábbi szaka-
szában (Kr. u. 1-2. század) a formációharc és 
a nehézfegyverzetű gyalogos harcmodor hatá-
rozták meg, ami a hadsereg különböző egysé-
geinek (légiók, gyalogos segédcsapatok) hadi 
felszerelésén és összetételén is meg�gyelhető. 
A késő római időszakban a (nehéz)fegyverze-
tű gyalogság súlyának csökkenése �gyelhető 
meg, míg a lovasság – elsősorban a nehézlo-
vasság – szerepe jócskán megnőtt.
A nehézfegyverzetű gyalogság harci eszkö-
zei elsősorban távolsági (hajítófegyver) és 
közelharci támadó- (rövid kard, tőr) és vé-
dőfegyverekből álltak. A  védőfegyverek a 
katona testének több területét védelmez-
ték: a fejet zárt sisakharanggal, nyakszirtvé-
dővel rendelkező és arcvédő lemezekkel el-
látott bronz sisak, a törzset hajlított, edzett 
vaslemezekből összeállított, szíjak segítsé-
gével, bronz zsanérok és csatok útján ösz-
szekapcsolt szegmens páncél óvta. A  kato-
nák védelmét a testpáncélzattól független 
pajzs tovább fokozta. A  korai időszakban 
hatszögletes formájú, a peremei felé enyhén 
meghajlított, fémmerevítőkkel ellátott pajzs 
(latinul scutum) volt a jellemző, a késői csá-
szárkorban azonban előbbi helyébe az ová-
lis, illetve kerek alapformák léptek. A  fa-
deszkákból összeillesztett pajzs közepén egy 
kerek alakú kivágás helyezkedett el, ennek 
két oldalára egy-egy fém fegyveralkatrész 
került, a pajzsfogó és a pajzsdudor. A pajzs 
felületének belső oldalán a pajzs testéhez 
hozzáillesztett téglalap formájú, kiszélesedő 
végű pajzsfogó helyezkedett el. A pajzsfogó 

és a pajzsot megragadó kéz védelmét szol-
gálta a pajzs külső felületére kerülő, kidom-
borodó pajzsdudor (latinul umbo). A  ró-
mai kori pajzsdudorokat általában bronz-
ból domborították vagy vasból kovácsolták, 
külső megjelenésüket tekintve félgömbös 
vagy kúp formájúak voltak.
A  Lussonium (Paks-Dunakömlőd, Bottyán-
sánc) római tábornak feltárásai során jelenté-
keny számú római fegyver és katonai felszere-
lés – közöttük pajzsok fém részei: pajzsdudo-
rok, pajzsfogó és pajzsveretek – került elő.
Az első, pajzsra utaló fémleletek (pajzsdudo-
rok, pajzsfogó és pajzsveretek) az erőd észak-
keleti részén egy nagyméretű tárológödörben 
– több tucat tárgy társaságában – láttak nap-
világot, 1988-ban. A  teljesen ép alkatrészek 
közül kiemelkedik egy magas, kúpos (cukor-
süvegre emlékeztető) palásttal, alacsony ol-
dalfallal, széles, enyhén dőlt karimájával ren-
delkező pajzsdudor (átmérő: 20,5 cm, magas-
ság: 11,5 cm). A pajzsközép belső oldalán egy 
hosszúkás, rombikus végű, félköríves átmet-
szetű pajzsfogó (hossza: 18 cm) volt. A  re-
konstruálható kerek pajzs külső peremét 7 
db háromszög formájú pajzsveret (átmérő: 

4,5-4,9 cm) díszítette, ezeket vaskos szegek-
kel erősítették fel a pajzslapra.
Egy további vas pajzsdudor a 2009. évi 
feltárások alkalmával, egy, a tábori főút-
ba beleásott gödörből került elő, alakja az 
előzőhöz hasonló, alacsony kúpos forma 
(átmérő: ca. 15 cm, magasság: 7 cm). E da-
rab azonban kevésbé szerencsés állapot-
ban maradt fenn, erősen sérült, jól látha-
tó, hogy a csúcs és a karima egyes részei is 
hiányoznak.
A  Lussoniumból előkerült pajzsalkatré-
szek (pajzsdudor, pajzsfogó, pajzsveretek) 
formai jegyeiket, valamint hasonló lelete-
ket �gyelembe véve a késő császárkor vé-
gére (Kr. u. 4-5. század fordulója) tehetőek. 
A kúpos pajzsdudor alapvetően nem római 
forma, hanem a barbár területek fegyver-
anyagára jellemző, e típus nagy valószínű-
séggel barbár közvetítéssel jutott el a késő 
római hadseregbe, amelyet az ott szolgáló 
barbár zsoldosoktól a késő római hadsereg 
gyalogos egységei is átvettek. A  két pajzs 
feltehetőleg a lussoniumi tábor utolsó idő-
szakából származik s az itt állomásozó ka-
tonák fegyverzetének része lehetett. A  le-
letek funkcióját tekintve meglepő, hogy 
földbe rejtve, egy-egy tárológödörből szár-
maznak – lehetséges, hogy egykori tulajdo-
nosaik ásták el őket, de az sem zárható ki, 
hogy az erőd lakossága gyűjtötte össze más 
tárgyakkal együtt a védőeszközök fémma-
radványait. Hogy mi késztette őket erre, ar-
ról legfeljebb feltételezésekbe (ellenséges 
támadás?, deponálás?) bocsátkozhatunk.
A cikkben bemutatott védőfegyverek meg-
tekinthetők a Paksi Városi Múzeum állan-
dó tárlatának helyet adó Paksi Metszet Ré-
giségtár című kiállítási egységében.

dr. Fazekas Ferenc

Fotók: Paksi Városi Múzeum
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Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök harmincadik évfolyamában van. A jeles évforduló alkalmából az idén megjelenő lapszámok mindegyikében 
ízelítőt adunk ebben a rovatunkban abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva 
nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma. 

Nem szórakozik, csak 
a labdarúgásnak él

Néhány napja vehették birtokukba

Óriási fogás! Készül a támfal 

Németországban rendezték 
meg azt a nemzetközi i�úsá-
gi labdarúgótornát, amelyen 
a magyar 18 éven aluli vá-
logatott is részt vett. A tor-
nán részt vevő magyar kor-
osztályos válogatottban he-
lyet kapott Éger László, Paks 
NB II.-es csapatának játéko-
sa is. […] – A barátnőmnél 
voltam, amikor édesapám te-
lefonált, hogy siessek haza, 
mert levelem érkezett az 
MLSZ-től. Levélbontás után 
megtudtam, hogy meghívást 
kaptam az i�úsági váloga-
tottba. Mondanom sem kell, 
hogy a szívem a torkomban 
dobogott. Nagyon örültünk 
az egész családdal, percekig 
nem tértem magamhoz. […] 
Egyébként ez volt a negyedik 

meghívásom a válogatottba. 
[…] Nagyon remélem, hogy 
nem ez volt az utolsó váloga-
tottságom. Rajtam nem fog 
múlni, én mindent a labdarú-
gásnak rendelek alá, nem já-
rok szórakozni, mint koráb-
ban, az edzéseken keményen 
dolgozom. […]

   1995. június 30., 7. évf. 26. szám

Birtokba vették a paksi dzsú-
dósok az új edzőtermüket, 
ahol már javában folyik a fel-
készülés Atlantára. Edzés előtt 
negyed órával a volt laktanya 
udvarán álló felújított épület 
előtt már néhányan álldogál-
nak, Hangyási mester megér-
kezését várják. Belépek, friss 
festékszag csapja meg az or-

romat, mindenhol makulát-
lan tisztaság és rend uralko-
dik. A fal mentén bordásfalak 
sorakoznak, egy polcon pedig 
az elnyert serlegek díszlenek. 
Az edzés hat órakor kezdődik, 
lassan mindenki átöltözéshez 
készülődik. 

Préházi Ildikó
1995. augusztus 4. 7. évf. 31. szám 

– Álmaim egyik legnagyobb 
halát fogtam meg a hétvégén – 
mondta lapunk érdeklődésé-
re Bukta Ferenc paksi polgár, 
aki a Kondor-tónál egy ötven-
egy kilogrammos, több mint 
kettőméteres harcsát fogott. 
A hal villantóra jött, és mint-
egy félórás fárasztás után sike-
rült Kern Ferenc horgásztárs 
segítségével kiemelni. – Gatyá-
ra vetkőztem és úgy húztam 
ki a négyfokos vízből, de úgy 
gondolom, megérte – folytat-
ta a boldog horgász, aki azt is 
elmondta: a harcsa kilenc ki-
logrammos fejét preparálja és 
trófeaként őrzi majd, húsát pe-
dig elfelezték Kern Ferenccel. 
[…] 

1995. november 17. 7. évf. 46. szám

Csaknem hétmillió forint-
jába kerül a paksi önkor-
mányzatnak a Kálvária teme-
tő támfalának megépíttetése. 
[…] A támfal műszaki átadá-
sa ezen a héten lesz, ám ez-
zel még nem fejeződnek be 
ezen a területen a munkák. 
A falon még a kerítéselemek 
is a helyükre kerülnek, s a ké-
sőbbiekben a tér rendezésé-
re is sor kerül. Ez utóbbi még 
több millió forintjába kerül 
az önkormányzatnak. A tám-
fal megépítése előtt a domb 
oldalában húzódó pincejára-
tokat is fel kellett tárni, hogy 
azután egy angol licenc alap-
ján gyártott habbetonnal ki-
töltsék a pincéket. 
1995. szeptember 22., 7. évf. 38. szám
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Egy paksi orvos megbokrosodott

Indul a gázprogram Pakson és környékén Ha itt lesz a gáz

Paks a Marson − Városunkról nevezték 
el a Mars egyik kráterét

Iskolaavató
Közismert emberre hasonlíta-
ni akár kellemes dolog is lehet, 
ám dr. Barok József paksi orvost 
az ország manapság legnépsze-
rűtlenebb politikusával, Bokros 
Lajos pénzügyminiszterrel té-
vesztették össze a közelmúltban 
a pesti utcán. Szerencséjére dr. 
Barok Józsefet fejlett humorér-
zékkel áldotta meg a sors, s így 
mosolyogva emlékezik a tör-
téntekre, pedig a szituáció akár 
kínosabb fordulatot is vehetett 
volna. – Hivatalos ügyben jár-
tam a Szent István Kórházban, 
onnan távozva a Nagyvárad té-
ren arra lettem �gyelmes, hogy 
egy 60 év körüli testes öregúr 
félig oldalról, félig hátulról kö-
zelít felém botjával hadonász-
va, s közben obszcén kifejezé-
sekkel tarkítva megállásra szólít 
fel. […] Az első pillanatokban fel 
sem fogtam, hogy mindez ne-
kem szól, eltelt néhány másod-
perc, mire rádöbbentem, hogy 
hasonlóságunk miatt összeté-
vesztett az öregúr a pénzügy-
miniszterrel. […] Sokan észre-
vették mások is a hasonlóságot, 
s többen kérdezték, miért nem 
változtatok a külsőmön. […] Én 
vagyok az idősebb – tudtom sze-
rint két évvel –, ezért tehát ala-
kítsa át a külsejét Bokros Lajos, 

ha őt zavarja a hasonlóság. […] 
− Nyilvános szereplést nem 
vállalnék sem vele, sem helyet-
te, de személyesen szívesen ta-
lálkoznék a pénzügyminiszter 
úrral. Tanácsokat, recepteket 
ugyan nem tudnék adni, kí-
váncsi lennék azonban, vajon 
mentalitásunk is hasonlít-e. 
[…] Barok doktor persze első-
sorban nem a pénzügyminisz-
terre, hanem önmagára, a pak-
si közéletben is szerepet válla-
ló emberre akar hasonlítani, s 
hogy sikerrel, erre is van egy 
sztorija: − A minap Pakson, az 
ÖMV-kútnál tankoltam, ami-
kor hozzám lépett egy fér� ezek-
kel a szavakkal: „Ne haragudjon, 
hogy megszólítom, de annyi-
ra hasonlít arra a paksi orvos-
ra, aki hasonlít Bokros Lajosra!”                             
Rákosi Gusztáv
   1995. július 28., 7. évf. 29−30. szám

Az idei fűtési szezonban még ugyan nem, 
de jövőre már bizonyosan – a minden szem-
pontból kényelmesebb – földgáztüzelés-
re térhetnek át Paks, Dunaföldvár, Bölcske 
és Madocsa otthonaiban. Augusztus 25-én 
ugyanis a négy település polgármestereinek 
aláírásával megjelent az a pályázati felhívás, 
amelyben nyílt, kétfordulós versenytárgya-
lást hirdettek meg a gázprogram megvalósí-
tására. […] A héten a paksi polgárok és la-

kóközösségek is kézhez kapták már azt a tá-
jékoztató, felmérő lapot, amely „nyilatkozat” 
részének visszaküldésével jelezhetik szándé-
kukat az önkormányzatnak: igénybe veszik 
vagy sem a leendő gázvezeték-hálózatról a 
szolgáltatást. Lakásonként a közműfejleszté-
si hozzájárulás mértéke 80 ezer forint, ami-
nek 15 százalékát, ha még 1995-ben be�ze-
tik, visszatérítik (ez 12 ezer forint). […]

1995. szeptember 1., 7. évf. 35. szám

[…] A 80 ezer forintos közműfejleszté-
si hozzájárulás csak a bekötés lehetőségét 
teremti meg, azaz a ház előtt az utcán ott 
a vezeték, amire a hozzájárulás be�zeté-
se után a fogyasztó ráköthet. Itt mindjárt 
el kell oszlatnunk egy, a városban elterjedt 
félreértést: csak azoknak kell a 80 ezer fo-
rintot be�zetniük, akik be kívánják vezet-
ni a földgázt! […]                                         R.G.

1995. szeptember 8., 7. évf. 36. szám

A Nemzetközi Csillagásza-
ti Unió hivatott arra, hogy az 
égitestek névadója legyen, s az 
a gyakorlat, hogy híres embe-
rek nevét használják fel egy-
egy bolygó, kráter vagy te-
rület megjelölésére. A Mars 
esetében – úgy tűnik – a név-
adók kifogytak a hírességek-

ből, s így már a világ kisebb vá-
rosairól is neveznek el újabb 
krátereket. […] A városunk 
számára érdekes hírt közlő 
Blikk című újság a névadást 
úgy kommentálja, hogy ettől 
a perctől kezdve Paks városa 
világegyetemszerte híres. 

1995. szeptember 8., 7. évf. 36. szám

− Végre méltó körülmények kö-
zött tanulhatnak alsó tagozatos 
kisdiákjaink − mondta Németh 
Lászlóné igazgató szeptember 
4-én a Bezerédj Általános Iskola 
új épületszárnyának ünnepélyes 
átadásán. − Köszönet az előző 
és a mostani önkormányzatnak, 

köszönet az értő és érző gon-
dolkodásnak, köszönet a ter-
vezőnek, kivitelezőnek és min-
denkinek, aki tett azért, hogy a 
szomszédban álló polgári isko-
la elkészültének centenáriumán 
újra iskolát avathatunk. […] 

1995. szeptember 8., 7. évf. 36. szám

Paksi Hírnök retró

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Mesterségekről első kézből
Lenkeyné Teleki Mária református lelkész
– Hogyan lett lelkész?
– Tradicionálisan vallásos csa-
lád vett körül gyermekko-
romban, az édesapám törté-
nete révén meghatározó volt 
a református hit, a református 
gyökerek. Középiskolás korom-
ban amolyan kamaszos bosz-
szantásból mondogattam is az 
édesanyámnak, hogy lelkész le-
szek, de valójában orvosi pályá-
ra készültem. Az érettségi után 
egy belgyógyászati klinikán dol-
goztam, ahova minden nap be-
kopogtatott a halál. Ott ért a fel-
ismerés: nem mi irányítunk, 
nem a mi emberi kezünkben 
van az élet. Ekkor kezdtem Is-
ten felé fordulni, és hallani az Ő 
hangját és hívását. A klinikán is-
merkedtem meg egy bencés di-
ákkal, akivel többször elmentem 
Pannonhalmára; ebben a szer-
zetesi közösségben mindig érez-
tem Isten valóságos jelenlétét és 
szeretetét, ami szinte kézzelfog-
ható volt. Azt éreztem: ilyen sze-
rető Isten kell nekem, ezt az Is-
tent én is szeretném komolyan 
megismerni. A református gyö-
kerek mélyek és meghatározóak 
voltak, így egy református gyü-
lekezetben leltem lelki otthonra 
Pécs-Belvárosban. Isten felé for-
dulásom egyre erősebbé vált, el-

engedtem az orvosi pályáról szó-
ló elképzelésemet, és a teológiára 
helyeztem a hangsúlyt. A másik 
ember mellé állás, a kísérés a lel-
készi hivatásnak is része.
– Mikor kezdett lelkészként 
dolgozni?
– Harmadéves teológus vol-
tam, amikor ösztöndíjra ment 
a pécsi kórházlelkész. Ebben 
az évben a Pécsi Egyetemen át-
hallgató voltam, így félállás-
ban engem jelöltek ki a helyére. 
Meghatározó időszaka volt az 
életemnek. A betegek nyitottak 
voltak Isten szavára, és szere-
tettel fogadták a derűs és �ata-
los szolgálataimat. Két évig ott 
szolgáltam, közben befejeztem 

Budapesten a teológiát. Sziget-
várra kerültem segédlelkész-
nek. A piros farmernadrágom-
ban, a piros rúzsommal meg-
éltem a feltétlen elfogadást az 
idős gyülekezeti tagok részéről 
is, én voltam az ő „lelkésznő-
jük”. Sokat foglalkoztam gyere-
kekkel, vittem őket táborozni; 
akadt, aki nem járt még a Ba-
latonnál. Azt éreztem, hogy Is-
ten küldött közéjük, mert szük-
ségük van arra, amit képviselek. 
Helyemen éreztem magam. Ez 
nagyon meghatározó volt a pá-
lyám kezdésében. Húsz éve ér-
keztünk a férjemmel Paksra, a 
gyülekezet tagjai rögtön elfo-
gadtak, „körbeszerettek”. 

– Kiből lehet jó lelkész?
– Kálvin szerint a legfontosabb 
az Isten és önmagunk ismerete. 
Vallom lelkészként, hogy nagy 
hangsúlyt kell fektetni Isten, ön-
magunk és az emberek meg-
ismerésére. A mély spirituális 
kapcsolat megléte nagyon fon-
tos. Rugalmasnak kell lennünk, 
alkalmazkodnunk a kihívások-
hoz. Mindig meg kell tudni 
úgy újulni, hogy a mérce Jézus 
Krisztus legyen. Fontos, hogy 
egészséges istenképet közvetít-
sünk az emberek felé, és tisztá-
ban legyünk a határainkkal. 
– Melyek a lelkészi hivatás szép-
ségei és nehézségei?
– Ez egy nagyon sokszínű és 
összetett hivatás, melyben rejlik 
a nehézsége és az áldása, öröme 
is. A mélységeiből, kihívásai- 
ból sokszor az emberek keveset 
látnak, mert nehéz láttatni. Ott 
vagyunk a gyülekezetben, fog-
lalkozunk az óvodától a közép-
iskoláig a gyerekekkel, közben 
szolgálunk az idősek otthoná-
ban, aztán beteget, haldoklót kí-
sérünk, temetünk, vigasztalunk.  
Sokszor nincs, vagy kevés idő 
van a lelki kimosakodásra és be-
mosakodásra. Talán ebben van a 
legnagyobb nehézsége. Ugyan-
akkor ez a hivatás meggazdagí-
tó az ember számára, hiszen élet 
fakad belőle.
– Mit szól a család ehhez a sok-
rétűséghez?
– Ha most kezdeném, van, amit 
másképp csinálnék: amikor ada-
tik, akkor csak anya lennék, csak 
a gyermekeimmel foglalkoznék, 
hiszen Isten első körben a há-
zam népét bízta rám. 
– Mennyire népszerű ez a hiva-
tás?
– Kevés, de elégséges hallgató 
van a négy teológián. Ez egy két 
igenes hivatás. Két igenre van 
szükség. Egyfelől Istentől, más-
felől önmagunktól. 

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Sport

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

Vízre tehették hajóikat a vitorlázók

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

Kicsit akadozva, de a vitorlá-
zók is megkezdték a szezont, 
az Atomerőmű SE Vitorlás SC 
hajói már a Balaton vízén vár-
ják a versenyeket, kiránduláso-
kat. A kezdésről, a programok-
ról László Zoltán elnököt kér-
deztük.
  
– A vírus miatt nem egyszerű 
az élet, hogy indult az idei éve-
tek? 
– A korlátozások miatt a ha-
gyományos vitorlásbál elma-
radt, majd a versenynaptárun-
kat is módosítani kellett. Május 
elején lett volna az Atom Kupa, 
de csak május végén rendezzük 
meg. A kikötői belépés szabá-
lyozása miatt a nagy- és kisha-
jók karbantartása is nehezebben 
indult. Az első versenyre május 
közepén került sor, a hagyomá-
nyos évadnyitó nagyhajós ver-
senyen már vettek részt hajó-

ink. Lássuk be, az időjárás sem 
kedvezett, áprilisban a megszo-
kottnál hidegebb volt, így ta-
lán könnyebben elviseltük, hogy 
nem lehetünk a vízen. A koro-
navírus-járvány miatt a Pün-
kösdi Regatta megrendezése is 
változott. Hagyományosan há-
romnapos a verseny, első nap 

Balatonföldvárról Keszthelyre 
vitorlázik a mezőny, vasárnap a 
Keszthelyi-öbölben vannak kü-
lönböző versenyek, majd hétfőn 
Ábrahám-hegynél van a befutó. 
Ez most vasárnapra korlátozó-
dott, Balatonföldvár–Ábrahám-
hegy–Fonyód–Balatonföldvár 
útvonallal.                                                                     

– Milyen feltételekkel lehet ha-
jóra szállni? 
– A koronavírus elleni védett-
ségről a hajó kapitánya nyilat-
kozik, hogy minden rendben, 
de azt kérjük a tagjainktól, hogy 
csak azok legyenek a hajón, akik 
védettségi igazolvánnyal rendel-
keznek. Ez természetesen csak a 
nagyhajókra vonatkozik. A ki-
kötőben szabadtéren engedé-
lyezett a tartózkodás, egyéb 
korlátozás nem igazán van. Ta-
valy elmaradt az iparági ver-
seny, idén szeptemberre tervez-
zük. Úgy tűnik, hogy teljes nya-
runk lesz, és ez ősszel sem fog 
változni.
László Zoltán még elmond-
ta: Már korábban elkezdték az 
edzéseket Fadd-Domboriban 
a kisebbeknek, lányoknak, fel-
nőtt nőknek az ASE szervezé-
sében, és új hajóval is gyara-
podtak.                                         -joko-

Fotó: asevsc.hu
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Sport

A bajnoki szezont értékelte 
Haraszti Zsolt ügyvezető
A Paksi FC mérkőzésein 140 találat szüle-
tett, 76 gólt lőtt és 64-et kapott, 50 pontot 
szerzett az OTP Bank Liga 2020/2021-es 
szezonjának végén a zöld-fehér klub lab-
darúgócsapata, amely a 4. helyen végzett. 
A Paksi FC ezzel története második legjobb 
eredményét érte el, korábban a 2010/2011-
es szezonban, az akkor még 16 csapatos baj-
nokságban második lett. A koronavírus-jár-
vány miatt a mérkőzések döntő többségét 
nézők nélkül rendezték, de a szurkolókban 
így is pozitív visszhangot váltott ki a pak-
si futballisták teljesítménye. Pedig az idény 
nem indult jól, a negyedik fordulót követő-
en egy ponttal az utolsó helyen állt a PFC. 
– Szerintem akkor senki nem gondol-
ta volna, hogy a negyedik helyen végzünk 
majd – kezdte a szezon értékelését Harasz-
ti Zsolt. – Nehéz heteket éltünk, nem volt 
minden kerek, gondjaink, belső problémá-
ink voltak, ezért úgy éreztük, változtatnunk 
kell. Ha ott és akkor nem lépünk, egészen 
biztos, hogy hosszú távon nem lett volna ki-
�zetődő. Abban a helyzetben, amiben vol-
tunk, mindenképpen egy olyan edzőt sze-
rettünk volna szerződtetni, aki a támadó-
futballt képviseli, és kellő önbizalmat hoz a 
csapathoz. Hogy ez ilyen jól sikerült, meg-
mondom őszintén, engem is meglepett, 
ugyanakkor azt is vallom, sokan alulérté-
kelték eddig Bognár Györgyöt. Mi nem es-
tünk ebbe a hibába, tudtuk, hogy felkészült 
és jó szakember – tette hozzá az ügyvezető, 
aki azt is elmondta, hogy a koronavírus- jár-
vány miatt novembertől ismét üres lelátók-
kal folytatódott a bajnokság,  pedig ősszel 
egy elég komoly létszámnövekedés indult 
meg a szurkolók részéről. – Az első buda-
foki vendégszereplésünk alkalmával ismét 
százötven-kétszáz paksi szurkoló volt a ven-
dégszektorban, ilyet eddig csak az Európa-
liga-selejtezőkön és a dunaújvárosi mér-
kőzésünkön éltem át. Azt gondolom, most 
ismét olyan szintre emelkedett a paksi lab-
darúgás, ami az egész országban eladható. 
Mindig úgy voltak velünk, hogy tisztelik, 
becsülik, hogy csak magyarokat foglalkozta-
tunk, viszont nem tudunk az alvégből kikec-
meregni, hát, idén szép választ adtunk erre 
is – emelte ki. A játékoskeret kialakításával 
kapcsolatban az ügyvezető elmondta, reális 
esély van arra, hogy Hahn János távozik a 
csapattól. – Egy ilyen szezonnal, huszonkét 

góllal és válogatott behívóval a háta mögött 
biztos befutnak majd megkeresések iránta. 
Számolunk ezzel, annak ellenére, hogy aján-
lat még nem érkezett, de tudjuk, hogy sok 
külföldi csapatnál szóba került a leigazolása. 
A következő hetekben egyébként mindenki-
vel egyeztetünk. Erős a játékoskeretünk, de 
– mint ilyenkor általában – változások biz-
tos várhatók. Ha a lépéseinkkel mindig csak 
egy kicsit erősödünk majd, abból baj nem le-
het. Cél, hogy minél több saját nevelésű �atal 
kapjon lehetőséget. Debreceni Ákos, Szend-
rei Ákos és Vas Gábor személyében három 
U18-as válogatottunk van, és mindhárman 
komoly tehetségek. Több-kevesebb játék-
perccel mindannyian bemutatkoztak már 

az NB I.-ben. Kívánjuk, hogy minimum 
ugyanolyan pályát járjanak be, mint Szabó 
János vagy Böde Dániel. Az elmúlt tizenöt 
évben húsz saját nevelésű játékosunk mutat-
kozott be az első osztályban, többen közü-
lük korosztályos és/vagy felnőtt válogatott-
ságig is eljutottak. Jelenleg minden korosz-
tályban van minimum három-négy olyan 
labdarúgónk, akik tehetségesnek, ígéretes-
nek nevezhetők. Ebből adódóan tehát hosz-
szú távon mindig lesz egy-egy olyan, saját 
nevelésű labdarúgónk, akinek reális lehe-
tősége nyílik bekerülni a felnőtt csapatba – 
összegzett a klubvezető, aki arról is beszélt, 
hogy gazdaságilag stabil lábakon áll a Paksi 
FC. – Mostanra sokkal nagyobb a szórás az 
NB I.-ben, mint 2011-ben volt, amikor oda-
értünk a második helyre. Akkor úgy szá-
moltuk, ötszörös volt a szorzó a nagy klu-
bok javára, most ez van már közel tíz is. Tu-
domásul kell tehát venni, hogy nyílt az olló, 
ugyanakkor nem akarunk panaszkodni. Mi 
arra a gazdasági háttérre, amit elő tudunk 
teremteni, már beálltunk. Jövőképünk pe-
dig továbbra is a magyar játékosok piacában 
rejlik, természetesen a saját utánpótlásunk 
mellett – húzta alá. A következő szezonnal 
kapcsolatban Haraszti Zsolt elmondta, hogy 
a mostanihoz hasonló játékfelfogású PFC-t 
szeretne látni a pályán, sokgólos, szórakoz-
tató és eredményes futballt. Természetesen 
már szurkolók előtt, akikkel közösen örül-
hetnek a győzelmeknek.  

Faller Gábor

Fotók: TelePaks (fent), Molnár Gyula (lent)
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Remek szezon az U16 mögött
Sport

Az utóbbi években fokozott �gyelmet for-
dít az Atomerőmű SE fér� kosárlabda-szak-
osztálya az utánpótlás-nevelésre. Ennek a 
munkának már megvannak a jelei, az U16-
os bajnokságban az „A” döntőről a �úk egy 
hosszabbításban elvesztett mérkőzés miatt 
maradtak csak le. Jan Pavlik szakosztályve-
zetővel, a csapat edzőjével beszélgettünk.
 
– Mi a csapat legfőbb jellemzője? 
– Talán az, hogy a 2005/2006-os korosz-
tályt felvonultató mezőny leg�atalabb csa-
pata. A  mérkőzésekre nevezett tizenkét játé-
kos közül átlagban három tizenhat éves sze-
repelt, a többiek mind 2006-os születésűek, 
a mieink közül páran még csak ezután töl-
tik be a tizenötödik életévüket. Amit még ki 
kell emelni, hogy a csapatengedélyben szerep-
lő tizenöt játékos közül csak hárman nem sa-
ját nevelésűek. Az alapszakasz, majd a ráját-
szás után következett az úgynevezett kereszt-
játék a Zalaegerszeg ellen. Itthon tizenhárom 
ponttal nyertünk, ott a rendes játékidőben ti-
zenhárom ponttal kikaptunk, a hosszabbítás-
ban pedig a hazaiak nyertek. Az „A” döntő ne-
künk egy kisebb álom lett volna, hiszen ebben 
a korban nagyon sokat számít egy év korkü-
lönbség, ami magasságban és �zikai fejlettség-
ben is megmutatkozik.     
– Hogyan értékeli a „B” döntőt? 
– Kikaptunk a PVSK-tól, majd négy ponttal 
nyertünk az Oroszlány ellen, végül a Debre-
centől kaptunk ki négy ponttal, és a hatodik 
helyen végeztünk. Abból a szempontból jobb 
volt a „B” döntő, hogy mind a három találko-
zón végig partiban voltunk, szoros meccseket 
játszottunk. Ez a �úk fejlődése szempontjából 
sokkal jobb, mintha harminc-negyven pon-
tos vereségeket szenvednek az „A” döntőben, 
az nyomot hagyott volna bennük. Úgy vé-
lem, a jövő a miénk, a következő U16-os baj-

nokságban már az „A” döntőt, akár a legjobb 
négyet meg lehet célozni. Büszke vagyok rá-
juk, nagyon jó dolgokat produkáltak, képe-
sek voltak felvenni a versenyt az idősebbekkel. 
A keretből tízen maradnak U16-osok, sajnos 
az utánuk jövő korosztályban kevesen van-
nak, de három bonyhádi �ú Paksra jön tanul-
ni, ők csatlakoznak a csapathoz. Lesznek any-
nyian, hogy versenyhelyzet alakuljon ki a csa-
paton belül. A kiöregedők öten felkerülnek az 
U18-ba, és ha összetesszük őket a szekszárdi 
GYKSE-vel, akkor ott is jó csapat lesz. Az U20-
as keretben kevesen vannak, de ott már játsz-
hatnak a tizennyolc évesek. Alakul, hogy is-
mét felkerüljön pár játékos a felnőtt csapathoz. 
Az az átjárhatóság, hogy U18, U20, Bonyhád 
NB I/B, és végül a felnőtt nagycsapat, bizto-
sítja, hogy tudjuk versenyeztetni őket. Fontos, 
hogy a húszéves korosztályból kiöregedő játé-
kos is játéklehetőséghez jusson, mert ha a fel-

nőttek között csak öt percet kap, az kevés, ezért 
jó nekünk az NB I/B. Most szembesülünk az-
zal, hogy mennyire nem mindegy, hogyan ke-
zeljük az utánpótlást, óriási a kereslet irántuk. 
– Elhangzott a bajnokság végén, hogy a jö-
vőben több �atalt akarnak foglalkoztatni. Ez 
mit jelent? 
– Jelenleg Pajor, Pupp, Verasztó, Kalmár és 
úgy néz ki, hogy az ismét egészséges Sza-
lai azok, akik huszonhárom éven aluliak, te-
hát játszhatnak az „A” csoportban és Bonyhá-
don is. Tervezzük, hogy hozunk még három-
négy hasonló korú játékost, hogy a nagycsapat 
edzésein tizenhat-tizenhét játékos legyen egy-
szerre. Sérülés, betegség esetén mindig legyen 
legalább tíz-tizenkét játékos, hogy lehessen 
gyakorolni az egymás elleni játékot. Remé-
nyeink szerint a mostani U16-os csapatból né-
hány éven belül felkerülhet pár játékos a na-
gyok közé.                                              Kovács József

Fotó: ase.hu
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Helyes megfejtésével strand-
bérletet nyerhet a Mezőföldvíz 
K�. felajánlásában.

Fotó: Babai István/archív

Mi a víz világnapjának idei szlogen-
je? A  megfejtéseket június 4-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53. cím-
re, vagy emailben a paksihirnok@gmail.
com-ra. A név mellé telefonszámot is ké-
rünk.
Előző nyertesünk: Bezzegné Nikl Éva


