
Soós Erika a Gyermekemért Alapítvány élén azon dolgozik, hogy könnyebbé 

tegye a fogyatékkal élő gyerekek és családjuk napjait. Ez alkalommal őt kér-

deztük: jó napot, mi újság?
10. oldal

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Parkoló építésére kötöttek szerződést

Hamarosan indul a táborsorozat

Folyamatban van a Szenthá-
romság tér teljes körű felújítá-
sa, amelyhez kapcsolódóan egy 
másik beruházás is megtör-
ténik, parkolót építenek a Pe-
tő� és a Jámbor Pál utcák sar-
kán lévő épület helyén. Az er-
ről szóló kivitelezési szerződést 
a közelmúltban írták alá Sza-
bó Péter, Paks polgármeste-
re és Balassa Zoltán, a kivitele-
ző SÉD-GÉP K�. ügyvezetője a 
városházán.
– A beruházásban tizenkét férő-
helyes parkolót építenek, mel-
lette járdát térkő burkolattal, 
kialakítanak egy kis zöldterü-
letet utcabútorokkal, valamint 
az érintett területen közvilágí-
tás kiépítése is szerepel a szerző-

désben – tájékoztatott a polgár-
mester. Balassa Zoltán hozzátet-
te, hogy a beruházásban a Pető� 
utca végén lévő csomópont is át-
építésre kerül, új útburkolattal, 
szegélyekkel. Emellett a szerző-
désnek része a csapadékvíz-le-
vezető védelembe helyezése, il-
letve a földhivatal felőli kerítés 
is elkészül.
– A közel 95 millió forint érté-
kű projekt megvalósításával a 
terület szellősebb, beláthatóbb 
lesz, így pedig biztonságosabb 
a gyalogos- és gépjármű-köz-
lekedés. A parkoló megépítése 
azért fontos, mert itt találha-
tó a Paksi Bezerédj Általános 
Iskola és a földhivatal – emel-
te ki Szabó Péter, emlékeztet-

ve arra, hogy már az Anna utca 
felújításakor is �gyeltek a par-
kolási lehetőség biztosítására.
A munkaterület-átadástól nyolc-

van nap áll a kivitelező rendel-
kezésére az építésre, a határidő 
2021. szeptember 3.                 

-gy-

Hat Erzsébet napközis tábori turnusra nyúj-
tott be pályázatot a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ és a Paks Kistérségi Szociális 
Központ az Erzsébet Alapítványhoz, mind-
egyik pályázat sikeres volt – jelentette be 
Szántó Zoltán a városházán tartott sajtótá-
jékoztatón. Az alpolgármester arról is be-
számolt, hogy a nyertes pályázatoknak kö-
szönhetően turnusonként 40-48 fő közöt-
ti létszámmal táboroztatnak paksi általános 
iskolás gyermekeket. Felügyeletüket a kul-
turális központ és a szociális központ mun-

katársai látják el. A programok mellett napi 
négyszeri étkezés is biztosított a táboro-
zóknak.
A programokról Márkus Zalán, a Csengey 
Dénes Kulturális Központ ügyvezető igaz-
gatója tájékoztatott. – Változatos, A, B és C 
hétre lebontott programjaink lesznek, így 
az sem unatkozik majd, aki több turnus-
ra jelentkezett. Lesz kincskeresés, strando-
lás, atomerőmű-látogatás, a digitális isko-
la játékfoglalkozása, kézműveskedés, tár-
sasjáték, zumba, képtárlátogatás, katonai 

bemutató, mozi, érzékenyítő programok, 
íjászgyakorlat, számháború és medinai ki-
rándulás is – összegzett.
Az Erzsébet napközis tábor programot – 
ami nagy népszerűségnek örvend – ne-
gyedik alkalommal valósítják meg Pakson. 
Borbás László, a szociális központ igazga-
tója kiemelte, hogy nincs másik ilyen ma-
gas létszámú gyermektábor a megyében. 
Hozzátette, bízik benne, hogy a jövőben 
is tudnak hasonló tábort szervezni, hiszen 
az önkormányzatnak is szándéka a nyá-
ri gyermekfelügyelet megoldása. A tábori 
munkát a szervezők és közel 40 segítő vég-
zi, ez jelentős humánerőforrás.
– Rendkívüli az együttműködés a Csengey 
kulturális központ és a szociális központ 
között, így tudtuk a sikeresnek bizonyult 
pályázatokat is benyújtani – tette hozzá 
az igazgató. Borbás László arra is felhívta 
a �gyelmet, hogy ha egy gyermek mégsem 
tud részt venni a táborban, időben jelez-
ze a szülő, mert egyrészt a pályázati forrás-
sal el kell számolni, másrészt, ha nem jelez-
nek, akkor egy másik gyermektől elveszik 
a részvétel lehetőségét, hiszen, bár a jelent-
kezés határideje lejárt, a várólistáról beke-
rülhetnek még diákok a július 5-én kezdő-
dő turnusokba. 
Jelentkezni a várólistára a Paks Kistérségi 
Szociális Központban személyesen vagy a 
75/830-480-as telefonszámon lehet.

Sólya E.

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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KözéletKözélet

Ötven koncert öt színpadon

Száznégy pályázat érkezett a hivatalba
Az iparosított és a hagyomá-
nyos technológiával épült la-
kóépületek tulajdonosai eb-
ben az évben is pályázhattak 
energiamegtakarítást eredmé-
nyező beruházásaik támogatá-
sára az önkormányzathoz. A pá-
lyázatok beadásának határideje 
június 9-e volt. Összesen száz-
négy pályázat érkezett, ebből 
iparosított technológiájú lakó-
épületek esetében nyílászáró-
cserére öt, fűtéskorszerűsítésre 
négy. A  hagyományos techno-
lógiájú épületek esetében fűtés-
korszerűsítésre hatvanöten igé-
nyeltek támogatást, emellett je-

lentős volt a nyílászárócserére 
és hőszigetelésre beérkezett pá-
lyázatok száma is.
Szántó Zoltán alpolgármes-
ter szerint ezek az adatok jel-
zik, hogy a nagyobb társashá-
zak többsége korábban már 
élt a támogatási lehetőséggel. 
A  pályázatok népszerűek az 
ingatlantulajdonosok körében, 
ezt mutatja, hogy összesen kö-
zel ötvenegymillió forint érté-
kű igény érkezett be. – A  pá-
lyázati lehetőséggel az önkor-
mányzat egyrészt támogatja a 
háztartások rezsiköltségeinek 
csökkentését, másrészt segít-

ségével mérsékelhető az ener-
giafelhasználás, és ez nagyban 
hozzájárul a városi klímacélok 
és a zöld város stratégia teljesü-
léséhez – tette hozzá az alpol-
gármester.
A pályázatok feldolgozása ösz-
szetett munkát igényel a hivatal 
szakembereitől. Misóczki Ani-
kótól, a polgármesteri hivatal 
pályázati osztályának vezetőjé-
től megtudtuk, hogy először el-
lenőrzik, hogy a pályázati ki-
írásban szereplő kritériumo-
kat teljesítették-e a jelentkezők, 
csatolták-e valamennyi doku-
mentumot. Esetleges hiánypót-

lásra írásban hívja fel a �gyel-
met a pályázati osztály. Akinél 
nincs szükség hiánypótlásra, 
annak kiküldik a befogadásról 
szóló értesítést, ezt követően 
saját felelősségre megkezdhe-
tő a beruházás. A  feldolgozást 
követően az osztály munka-
társai az anyagokat előkészí-
tik az augusztus végén tartan-
dó képviselő-testületi ülésre. 
A  grémium döntését követő-
en a támogatottakat személye-
sen tájékoztatják az elszámolás 
feltételeiről, és megtörténhet a 
szerződéskötés.                                             

Sólya E.

Június 28. és július 4. között várják az ér-
deklődőket a 29. Nemzetközi Gastroblues 
Fesztiválra. A szervezők sajtótájékoztatón 
ismertették a részletes programot Buda-
pesten.

A 29. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál be-
harangozásához egy hangulatos sörözőt vá-
lasztott ezúttal a rendezőbizottság. A feszti-
vál sikerét jól mutatja, hogy hatalmas sajtó-
érdeklődés övezte az idei bejelentést, teljesen 
megtelt a helyiség újságírókkal. A  blues, 
jazz, rock és gasztronómia híveit idén is vár-
ja Paks, de a borbarátok sem maradnak ki a 
sorból, számukra is kiváló ízvilággal készül-
nek a szervezők.
A  zenei előadókat tekintve idén is érkez-
nek igazi „nagyágyúk”. Robben Ford és Bill 
Evans biztosan itt lesz Pakson, de rajtuk kí-
vül Chris Farlowe és a Hamburg Blues Band 
is tiszteletét teszi az atomvárosban. Gárdai 
Ádám szervező elmondta a sajtótájékozta-
tón, hogy nagyon sok előadót az előző évről 
helyeztek át 2021-re, beutazási nehézségek, 
a pandémiás helyzet miatt.
Szó esett arról is, hogy a létszám limitált, az 
ESZI csarnokban például egyszerre 500 fő 
tartózkodhat. A védettségi igazolvány kötele-
ző. Lesz egy új helyszín is, az egykori ASE ét-
terem épületében tartják a klubkoncerteket, a 
hét elején paksi zenekarok mutatkoznak be, 
majd budapesti, valamint külföldi előadók 
veszik birtokba a színpadot. 
Templomi koncertekkel is készültek a szer-
vezők. Régi álmuk válik valóra azzal, hogy 
az 1973-tól működő, nemzetközi hírű, 

Kossuth- és Liszt-díjas magyar népzenei 
együttes, a Muzsikás is fellép. Rajtuk kívül 
akusztikus koncertet ad a TransylMania, 
Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák.
A  kísérőprogramok között is mindenki 
megtalálhatja a kedvére valót. A  kerékpá-
ros és gyalogos túrák mellett, borbarát ta-
lálkozón is részt vehetnek az érdeklődők. 
Az első napon Takler és Ti�án, a másodi-
kon Légli és Eszterbauer borokat ízlelhet-
nek a fesztiválozók. A főzőverseny is tarto-
gat izgalmakat, hat kategóriában hirdetnek 
majd győztest.

A  program fővédnöke Süli János, a pak-
si atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős 
tárca nélküli miniszter. Paks Város Önkor-
mányzata, a Paks II. Zrt., és az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. is támogatják a gastroblues 
fesztivált. 
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója úgy fogalma-
zott, hogy mindig örömmel fogadják a zene-
szerető közönséget, a pandémiás helyzet után 
most kiemelt érdeklődés övezi a fesztivált.                                            

Lovász Krisztián

Fotó: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2021. június 25. n 3



Közélet

Most kell kaszálni a parlagfüvet

Virágos csónak az Atom téren

A  parlagfű elleni védekezésre 
hívja fel a lakosság �gyelmét 
a Paksi Polgármesteri Hivatal. 
Törvényi kötelezettség a par-
lagfű-mentesítés, amelynek a 
leghatékonyabb módja a több-
szöri kaszálás.

Paks Város Önkormányzata 
felhívja a lakosság �gyelmét a 
parlagfű- és gyommentesítés-
sel kapcsolatos feladatok el-
végzésére. A köztisztaság fenn-
tartásáról szóló rendelet értel-
mében az ingatlan tulajdonosa, 
használója köteles gondoskod-
ni az ingatlan gyomtól, gaztól, 
szeméttől, vadon élő bokroktól 
vagy allergiát okozó gyomnö-
vényektől való megtisztításáról, 
a zöldfelületek kaszálásáról, at-
tól függetlenül, hogy az ingatlan 
beépített vagy sem.

A  parlagfű veszélyes gyomnak 
tekinthető, ezért kötelező az el-
lene való védekezés. A  növény 
legintenzívebb növekedési idő-
szaka július, virágpora a legna-
gyobb tömegben július végén 
és augusztusban szóródik, ezért 
az ingatlantulajdonosoknak a 
parlagfű elleni védekezést júni-

us 30-ig végre kell hajtaniuk, azt 
követően pedig a parlagfű virág-
zását, az allergén pollen levegő-
be kerülését folyamatosan meg 
kell akadályozniuk a vegetáci-
ós időszak végéig. A  védekezés 
legcélszerűbb módja a havonta 
legalább 2-3 alkalommal törté-
nő kaszálás.  

Június 30-a után az ingatlan tu-
lajdonosának, használójának is-
merete hiányában is haladékta-
lanul el kell végezni a közérdekű 
hatósági védekezést (kényszer-
végrehajtás). A  védekezés al-
kotmányos alapjogokat is érint, 
így a közigazgatási hatósági el-
járás általános szabályait be-
tartva a védekezés zárt ingatla-
non, telephelyen is elvégezhető. 
A  kényszerkaszálás teljes költ-
ségét a föld használója, tulajdo-
nosa köteles megtéríteni, a köz-
szolgáltató díjszabása szerint.
A  növényvédelmi bírság és az 
élelmiszerlánc-felügyeleti bír-
ság legmagasabb összege száz-
ötvenmillió forint, legkisebb 
összege tizenötezer forint. 
A  költségek meg nem �zetése 
esetén azok adók módjára be-
hajthatók.                             Kohl Gy.

– Ezzel is próbáljuk közelebb hoz-
ni a lakossághoz a teret, élettel 
megtölteni, azon vagyunk, hogy 
otthonosan érezzék itt magukat 
az emberek – mondta Szabó Pé-
ter polgármester annak kapcsán, 
hogy egy új elem jelent meg az 
Atom téren. A  csónak formájú 
installációba színes nyári virágo-
kat ültettek, illetve úgy alakították 
ki, hogy megpihenhetnek, elüldö-
gélhetnek rajta az arra járók. A vá-
rosvezetés a felújítás óta igyek-

szik folyamatosan hangulatosab-
bá, otthonosabbá tenni a teret, 
húsvétkor óriástojások díszítet-
ték, karácsonykor pedig ünnepi 
fények. Ősszel a Paksi Kertbará-
tok Egyesülete lepte meg a lakos-
ságot tökkompozíciókkal. Paks 
polgármestere azt mondta, hogy 
programokat is visznek az Atom 
térre, emlékeztetett, hogy lehe-
tőség van ott nézni a labdarúgó-
Európa-bajnokság mérkőzéseit.

-kgy-
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NYÁRI ELŐZETES
paksi programajánló

LEVENDULA NAP
Városháza előtti tér

2021
Június 26. 

(szombat) 
9.00-14.00 óra

MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA
Paksi Városi Múzeum és 
Atomenergetikai Múzeum

Június 26. 
(szombat) 
16.00 óra

ERŐSEMBER VERSENY - CESA® 
PRÉMIUM STRONGMAN LIGA PAKSI FORDULÓJA
CSDKK parkolója

Július 10. 
(szombat) 

10.00-18.00 óra

KÁVÉ, BOR, PÁLINKA 
FESZTIVÁL

GROOVEHOUSE, STB.

DUNA ÁTÚSZÁS
Duna-korzó

Július 17. 
(szombat) 

ÓVÁROSI KULTURÁLIS ESTEK I.
Július 23.

(péntek)

ROAD SIX SAX ÉS HOT JAZZ BAND

ÓVÁROSI KULTURÁLIS ESTEK II.
Július 24.

(szombat)

THE BIEBERS, PASO 

Pákolitz István Városi Könyvtár és 
a Kincskereső Gyermekkönyvtár közötti köz

Szent István tér 
MEZÍTLÁBAS ÖSVÉNY 
ÁTADÓ
Cseresznyéskert Erdei Iskola

Augusztus 7. 
(szombat) 

GASTROBLUES 
FESZTIVÁL

Június 28. - július 04.

ROBBEN FORD, BIKINI 
ÉS SOKAN MÁSOK

Augusztus 
19-20-21.

Ürgemezei Pihenőpark 

SZENT ISTVÁN 
NAPOK
Ürgemezei Pihenőpark 

NEOTON, BAGOSSY BROTHERS COMPANY, 
BERECZKI ZOLTÁN, NEMAZALÁNY, 
TŰZVIRÁG TÁNCEGYÜTTES ÉS 
ISTVÁN, A KIRÁLY ROCKOPERA (koncert)

FELLÉPŐK:

FELLÉPŐK:

FELLÉPŐK:

FELLÉPŐK:

Sárgödör tér 

FELLÉPŐK:

Július 16.
(péntek)

VÁROS NAPJA

RÚZSA MAGDI, 
MAJKA & CURTIS & NIKA

Szeptember 
03-04.

Atom tér

FELLÉPŐK:



Közélet

Letették az új Duna-híd alapkövét

Támfalépítés az egykori löszomlásnál

Hozzávetőlegesen tizenöt perc-
re csökken a menetidő Kalo-
csa és az M6-os autópálya, va-
lamint Kalocsa és Paks között 
az új Duna-híd megépítésével, 
amelynek ünnepélyes alapkő-
letételét a közelmúltban tartot-
ták. A  beruházásnak jelentős 
gazdaságélénkítő hatása várha-
tó a térségben. 

A 2024 nyarára elkészülő Kalo-
csa–Paks új Duna-híd a husza-
dik híd lesz a Duna magyaror-
szági szakaszán. Az 512. szá-
mú főút 7-es km-szelvénye után 
a Duna felett egy 2×1 sávos, 
a kétoldali hullámtéri részek-
kel együtt összesen 946,2 mé-
ter hosszú, 10 támaszú híd épül. 
A  három rész különböző szer-
kezeti rendszerű, de egy egysé-
get alkot. A beruházásban 25 ki-
lométernyi úthálózat is létesül 
autópálya-kapcsolatot biztosítva 
ezzel Kalocsának. 
Süli János, a paksi atomerő-
mű bővítéséért felelős tárca nél-
küli miniszter, Tolna megye 3. 
számú választókerületének or-

szággyűlési képviselője egyebek 
mellett azt mondta az alapkőle-
tételen, hogy ha Paksról át sze-
retnénk jönni közúton Kalocsá-
ra, akkor mindkét irányban 70 
kilométert kell kerülni, hogy hi-
dat találjon az ember. Ez a beru-
házás ezt a hiányt pótolja. A híd 
hatalmas gazdasági lehetősége-
ket jelent majd a térségnek, húz-
ta alá.
Font Sándor, Bács-Kiskun me-
gye 3. számú választókerületé-

nek országgyűlési képviselője 
kiemelte, hogy a híd megépíté-
sére nemcsak gazdasági szem-
pontból volt szükség, hanem 
azért is, mert jelentős lakossá-
gi igény volt rá. 
Nyul Zoltán, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt. (NIF 
Zrt.) beruházási vezérigazgató-
helyettese elmondta, hogy fel-
avatták a híd építéséhez kapcso-
lódó látogatóközpontot, mely-
nek szerepe, hogy növelje a 

projekt elfogadottságát és infor-
mációkat adjon az érdeklődők-
nek az építkezésről. 
Jelenleg a hídépítési munkák 
előkészítése zajlik a parton (te-
rület-előkészítés, fakivágás és 
bejáróút-építés). Április elején 
megkezdődött a próbacölöpö-
zés. A mederhíd-próbacölöpök 
próbaterhelése lezajlott, mellyel 
párhuzamosan a szárazföldi 
próbacölöp elkészült az 1. híd-
főnél, és az előkészületeket kö-
vetően kicsit később, amint az 
időjárási körülmények megen-
gedték, megtörtént a 10. hídfő-
nél tervezett próbacölöp fúrá-
sa is, olvasható a NIF Zrt. hon-
lapján.
A híd és a hozzá kapcsolódó út-
hálózat kivitelezésének összér-
téke 92 milliárd forint. A fejlesz-
tés az Innovációs és Technoló- 
giai Minisztérium megbízásá-
ból, a NIF Zrt. beruházásában 
valósul meg, a kivitelező a Duna 
Aszfalt Zrt. 
Bővebb beszámolót olvashatnak 
a beruházásról a telepaks.net ol-
dalon.                        Kohl Gyöngyi

Támfalat építenek Paksnál, a 
6-os út mellett 2016-ban történt 
löszfalomlás helyszínén. Ahogy 
azt  Süli János, a Paks II. beru-
házásért felelős tárca nélküli mi-
niszter  a TelePaks televízió köz-
életi magazinjában májusban el-
mondta, a Közép-Duna Menti 
Térségben megvalósuló 32 mil-
liárd forint összértékű, út- és 
hídfelújítást is tartalmazó infra-
struktúra-fejlesztési projektben 
valósul meg a védmű építése. 
Becze Szabolcs, a Magyar Köz-
út Nonpro�t Zrt. megyei igaz-
gatója a beruházás részleteiről 
úgy tájékoztatott, hogy a lösz-
fal felőli oldalon két védmű épül 
88, valamint 200 méter hosz-
szan. – A védmű előregyártott 
szögtámfalelemekből készül, 
amelyeket úgynevezett feszí-
tőpászmákkal rögzítenek. Az 

építmény föld feletti legnagyobb 
magassága meghaladja a három 
métert, a teljes magassága négy 
méter. A védmű és a löszfal kö-
zött burkolt árok, a két védmű 
között és a 200 méteres védmű 
fölötti területen pedig burkolt 
övárok épül. A beruházás so-
rán a 6-os számú főutat kiszélesí-
tik a vasút irányába. Az út tenge-
lyét mintegy 75 centiméterrel át-
helyezik annak érdekében, hogy 
a szögtámfal a megfelelő távol-
ságra, illetve a megfelelő műszaki 
tartalommal épülhessen meg. Az 
út tengelyének eltolásával pár-
huzamosan átépítik és szélesítik 
a 106+982 km-szelvényben lévő 
hidat, és az érintett szakaszon ta-
lálható két buszmegállót áthelye-
zik – összegzett Becze Szabolcs, 
hozzátéve, hogy a Soltút K�. jú-
nius 14-én vette át a munkaterü-

letet. A kivitelező jelenleg a szük-
séges forgalomtechnikai terveket 
készítteti és engedélyezteti, a kö-
vetkező hetekben pedig a �zikai 
munka is megkezdődik. Az épí-
tés ideje alatt jelzőlámpás forga-
lomirányítás mellett félpályán 
engedik a forgalmat, emellett 

sebességkorlátozásra is számít-
hatnak a közlekedők. Az eredeti 
forgalmi rendet a rekonstrukció 
után állítják vissza. A kivitelezés 
várható befejezése 2021. decem-
ber. A beruházás összege megha-
ladja a nettó 1,4 milliárd forintot.                                   

-wph-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka

6 n Paksi Hírnök, 2021. június 25.



KözéletKözélet

Paksi építésügyi kisokos 
Településképi eljárások
Cikksorozatunkban eddig megismerhették 
a településképi előírásokat, az egyes eltérő 
karakterek jellemző településképi követel-
ményeit. A szabályok érvényesülését a tele-
püléskép-védelmi eszközök biztosítják. Paks 
Város Önkormányzata – élve törvény adta 
lehetőségével – településképi eljárások útján 
gondoskodik a településképpel kapcsolatos 
előírások betartatásáról. A településkép-vé-
delmi tájékoztatás segíti az építtetőket a sza-
bályok közötti eligazodásban. Aki építési te-
vékenységet végez, az építés bármely szaka-
szában kérhet szakmai konzultációt a város 
főépítészétől, ahol tájékoztatást kap a vo-
natkozó előírásokról, a településkép szem-
pontjából elfogadható megoldásokról. Sze-
mélyes konzultációra időpontot kell kérni a 
polgármesteri hivatal műszaki hatósági cso-
portjánál a 75/830-521, a 75/830-668 vagy 
a 75/830-515 telefonszámok valamelyikén. 
A főépítész szerdánként tart ügyfélfogadást 
a polgármesteri hivatalban. Célszerű időben 
jelezni a konzultációs szándékot, hogy a kö-
vetkező fogadónapra még tudjanak időpon-
tot adni. Amennyiben az ügyfél nem tartja 
szükségesnek a személyes megbeszélést, a 
konzultáció írásban is történhet. A  szemé-
lyes és írásos konzultáció esetén egyaránt 
el kell küldeni az építési szándékot ismerte-
tő levelet és a rendelkezésre álló terveket a 
telepuleskep@paks.hu emailcímre. A  kon-
zultációról írásos emlékeztető készül, amit a 
konzultációt követő 15 napon belül elkülde-
nek az ügyfélnek. Az egyszerű bejelentéshez 
kötött új lakóházépítési és lakóházbővítési 
szándék esetén kötelező a szakmai konzul-
táció a tervezés kezdeti szakaszában és a be-
jelentés megtétele előtt is. A konzultációról 
készült emlékeztetőt az egyszerű bejelentés-
hez kell csatolni.
Építési engedélyhez kötött építési tevékeny-
ség esetén településképi véleményt kell kér-
ni a polgármestertől. Ez az építésügyi ha-
tósági engedélyezési eljárásokat támogató 
elektronikus rendszerben (ÉTDR) történik 
az építési engedély iránti kérelem benyúj-
tása előtt, amelyhez az engedélyezési terve-
ket kell csatolni. A településképi eljárásban 
a polgármester a város főépítészének szak-
mai véleményét �gyelembe véve hozza meg 
döntését. Ebben az eljárásban nincs kötele-
zően előírva a szakmai konzultáció, mégis 
javasolt az építtetőknek, tervezőknek, hogy 
éljenek a lehetőséggel az esetleges elutasítás 

megelőzése érdekében. Könnyebb a vázlat-
terveket javítani a tervezés kezdeti szakaszá-
ban, mint a véglegesítésüket követően.
A  településképi törvény lehetőséget adott 
az önkormányzatoknak, hogy az építési en-
gedélyhez nem kötött építési tevékenysége-
ket településképi bejelentéshez kössék, így 
garantálva a településképi követelmények 
betartását. Ezen tevékenységek köre tele-
pülésenként változó, ezért célszerű előzete-
sen tájékozódni. A településképi bejelentést 
a településképi rendelet 5. mellékletében 
meghatározott kérelemmel és a tervrajz két 
példányával, illetve leírással, vagy ezek di-
gitális másolatával kell kezdeményezni. Az 
eljárás viszonylag egyszerű, így nem feltét-
lenül kell jogosultsággal rendelkező terve-
ző közreműködése. Olyan dokumentáció-
ra van szükség, melyből az építési szándék 
egyértelműen megérthető. Napjainkban 
napirenden van az energiamegtakarítást 
eredményező munkákra vonatkozó pályá-
zatok elbírálása, ahol egyes homlokzati be-
avatkozások településképi bejelentési kö-
telezettség körébe tartoznak. Utólagos hő-
szigeteléssel járó homlokzatszínezés vagy 
nyílászárócsere esetén elegendő a homlok-
zatokról készült fénykép, a tervezett nyí-
lászáró színének és osztásának leírása, és 
a színkód megadása. A  településképi ren-

delet a földszínek alkalmazását írja elő, 
ezt a színválasztásnál �gyelembe kell ven-
ni, ne rendeljenek meg festéket a főépítész-
szel való egyeztetés nélkül. A településképi 
bejelentési eljárásban a főépítész szakmai 
véleményének �gyelembevételével hozza 
meg döntését a polgármester, a bejelentés 
tudomásulvételéről igazolást állít ki. A kö-
zelmúltban történt fontos változás, hogy a 
reklámok elhelyezését, a rendeltetési mód 
és a rendeltetési egységek számának meg-
változtatását kormányrendelet köti telepü-
lésképi bejelentéshez. 
A  településképi követelmények, a telepü-
lésképi véleményben foglalt feltételek, a te-
lepülésképi bejelentés nélkül vagy a tudo-
másulvétel megtagadása ellenére folytatott 
tevékenységek esetén településképi kötele-
zési eljárás keretében szólítják fel az épít-
tetőt a szabálytalanság megszüntetésére, 
a teljesítés elmaradása esetén településké-
pi bírságot szabnak ki. Ennek megelőzése 
érdekében az építkezők feltétlenül érdek-
lődjenek előzetesen az érvényes előírások-
ról a polgármesteri hivatal műszaki hatósá-
gi csoportjánál.
Ezzel a településképi rendelet, a település-
képi követelmények ismertetésének és egy-
ben cikksorozatunknak végére értünk. 

Vassné Skerlanitz Katalin

Fotó: Babai István/archív
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Vizitben a gasztroenterológián
– Egy magas színvonalú, dina-
mikusan és viszonylag rövid 
előjegyzési idővel működő szak-
rendelés felépítése a legfőbb cé-
lom – mondta dr. Felföldi Ferenc 
belgyógyász, gasztroenterológus 
főorvos 2017-ben, amikor elin-
dult a Paksi Gyógyászati Köz-
pontban a gasztroenterológia. 
A szakrendelést az indulás után 
fél évvel átköltöztették a Deák 
Ferenc utcai rendelőintézet épü-
letébe, mert ott tudtak kialakí-
tani olyan helyet, ahol minden 
minimumfeltételnek megfelel-
ve működhet, az eszközös vizs-
gálatokkal együtt. Az azóta el-
telt időben sikerült megvalósí-
tani az egykor megfogalmazott 
célt: az előjegyzési idő egy-két 
hét, illetve a műszeres vizsgá-
latokra sem kell egy hónapnál 
többet várniuk a pácienseknek, 
de ha indokolt, ennél sokkal 
hamarabb, akár egy napon be-
lül is sorra kerülhetnek. – Erre 
nagy �gyelemmel vagyunk, hi-
szen egyes esetekben a korai 
betegségdiagnózis életet ment-
het – emelte ki Felföldi doktor, 
hozzátéve, hogy mindennek ér-
dekében változtattak a vizsgála-
ti renden. – Míg kezdetben csak 
bizonyos napokon végeztünk 
műszeres vizsgálatokat, most 
minden rendelési napon biztosí-
tunk a szakrendelés mellett erre 
is időt. A  gasztroenterológiát – 
ahol beutalóval és előjegyzéssel 
fogadják a pácienseket a hét első 
négy napján – az emeleten talál-
ják a páciensek. Belépve az ajtón 
egy tágas, barátságos belső váró-
ba jutnak, onnan nyílik a beteg-
vizsgáló, illetve a műszeres vizs-
gálatokra szolgáló helyiség. Az 
endoszkóppal például gyomor-
tükrözésre, vastagbéltükrözés-
re van mód, ugyanakkor terápi-
ás beavatkozásra is, konkrétan 
bizonyos bélrendszeri polipok 
eltávolítására. Több olyan kor-
szerű vizsgálati módszer is el-
érhető a szakrendelésen, ame-
lyeket országos szinten sem sok 
helyen végeznek – tájékozta-
tott dr. Felföldi Ferenc.  Kiemel-

te, hogy a szakrendelés műsze-
rezettsége magas színvonalú, az 
eszközök modernek és jól szer-
vizeltek. Két évvel ezelőtt kap-
tak két új vizsgálófejet. Ezzel a 
fejlesztéssel lehetővé vált a vizs-
gálatok számának növelése, mi-
vel korábban az endoszkópok 
megfelelő módon történő fer-
tőtlenítése – az időkorlát miatt 
– nem tette ezt lehetővé. Egy új 
nagyfrekvenciás vágókészülé-
ket is beszerzett a gyó-gyászati 
központ, aminek használatával 
csökkenteni lehetett az utóvér-
zések kialakulásának a kocká-

zatát a bélrendszeri kinövések 
eltávolításakor. Emellett be-
szerzésre került egy szén-dioxid 
inszu�átor is, amivel csökken-
teni lehetett a vastagbéltükrö-
zések során kialakuló kellemet-
len hasfeszülést. – A  tükrö-
zésektől általában tartanak a 
betegek, de igyekszünk mind 
�zikailag, mind lelkileg a le-
hető legelviselhetőbbé tenni 
számukra az adott vizsgálatot. 
Bár korlátozott módon van rá 
lehetőség, de az esetek jelen-
tős többségében nincs szükség 
semmilyen szedációra. A  be-

avatkozás végén nagyon sok 
páciens megfogalmazza, hogy 
nem is érti, miért félt annyira. 
– Húsz év után itt volt az ide-
je a váltásnak, egy új szakren-
delés felépítése nagy kihívás-
nak és szép feladatnak ígérke-
zett, és az is fontos szempont 
volt, hogy így több időt tölt-
hetek a családommal – idéz-
te fel Felföldi doktor, hogy mi-
ért döntött annak idején Paks 
mellett. Nem volt ismeretlen 
számára a város és környé-
ke, hiszen Bölcskén nőtt fel, 
és a Paksi Vak Bottyán Gim-
náziumban érettségizett. A Pé-
csi Tudományegyetemen diplo-
mázott, majd Szekszárdon kez-
dett dolgozni, szakvizsgázott, 
aztán adjunktusi, majd főorvo-
si kinevezést kapott. Mielőtt el-
jött Paksra, hat évig a megyei 
kórház gasztroenterológiai osz-
tályának osztályvezető főorvo-
sa volt. Három asszisztenssel 
dolgozik a paksi rendelésen, ők 
Szilágyi Hajnalka és Gubik Szil-
via endoszkópos asszisztensek, 
valamint Bencze Patrícia admi-
nisztrátor.                          

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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A beszállítók alkalmasságának 
vizsgálata a Paks II. projektben
A Paks II. projektbe bekapcso-
lódó szervezeteknek, szemé-
lyeknek szigorú minősítésen 
kell átesniük, amennyiben te-
vékenységük érinti a nukleá-
ris biztonságot. Amennyiben 
eredményes az audit, a Paks II. 
Zrt. meghatározott feladatra 
és időtartamra szóló minősí-
tést ad ki – mondta Mittler Ist-
ván, a Paks II. Zrt. kommuni-
kációs igazgatója.

Egy nukleáris létesítménnyel 
kapcsolatosan feladatokat elvé-
gezni – érthető okokból – csak 
a megfelelő kompetenciák, fel-
készültség és jártasság igazolása 
esetén lehetséges. Ez nemcsak 
szükségszerű, hanem az Atom-
törvény és a vonatkozó kor-
mányrendelet alapján kötelező 
is. A Paks II. Zrt. a többi hazai 
nukleáris engedélyes gyakorla-
tának �gyelembevételével a jog-
szabályi kötelezettségnek eleget 
téve saját eljárást alakított ki.
– Alapos szakmai egyezte-
tés után hozzuk meg a döntést, 
hogy egy adott tevékenység ha-
tással van-e a nukleáris bizton-
ságra vagy sem. Ezt követően 
határozzuk meg a követelmé-
nyeket, amelyek teljesítéséről a 
vizsgálat, audit során meg kell 
győződni, amelyek teljesítését 
igazolni kell – vázolta Mittler 
István. – Tulajdonképpen a fo-
lyamat lényege a követelmények 
helyes meghatározása, majd az 
audit során objektív bizonyí-
tékok alapján ezek igazolása – 

mutatott rá a Paks II. Zrt. kom-
munikációs igazgatója. Mind a 
Paks II. Zrt., mind a fővállalko-
zó partnereire vonatkozóan kö-
telező a minősítés. Az eljárások 
során a cég irányítási rendsze-
rének alkalmasságát, a megfele-
lő képzettséggel és tapasztalattal 
bíró munkatársak, valamint az 
eszközök, berendezések, speci-
ális esetben szo�verek meglétét, 
alkalmasságát is vizsgálják.
– Csak meglevő képessége-
ket tudunk elfogadni, terveket 
nem – húzta alá Mittler István. 
Hozzátette: bár korábban is al-
kalmazták, a pandémiás idő-
szakban nagyobb teret kaptak a 

dokumentációátvizsgálási eljá-
rások, amelyek főleg a tervezé-
si, szakértői munkáknál, vagy a 
gyártási, kivitelezési tevékenysé-
gek előkészítő feladatainál alkal-
mazhatók.
– Munkatársaink ez irányú tevé-
kenysége – ugyanúgy, mint a cég 
tevékenységei általában – az Or-
szágos Atomenergia Hivatal fel-
ügyelete mellett zajlik. Ez a ha-
tóság képviselőinek a minősí-
tő eljárásban való személyes 
részvételével, az eljárások do-
kumentumainak vizsgálatával, 
a minősítési tevékenység célel-
lenőrzésével valósulhat meg – 
részletezte Mittler István.

Tekintve a projekt nagyságát, 
ez rendkívül erőforrás-igényes 
tevékenység, amit alapvetően 
a Paks II. Zrt. Minőségügyi és 
Minőségfelügyeleti Osztályának 
munkatársai végeznek. Munká-
jukat erre felkészült, kompetens, 
a hazai nukleáris létesítmények-
ben gyakorlatot szerzett szakér-
tőcsapat segíti.
– A Paks II. által végzett mi-
nősítési tevékenység sajátossá-
ga, hogy szorosan kötődik az 
adott szerződésben meghatá-
rozott tevékenységhez. Az el-
járást a szerződés részletei, fel-
adatspeci�kációja alapján vé-
gezzük, a kiadott minősítés 
pedig a szerződés határidejé-
hez igazodik. Hosszabb időtar-
tamú szerződésnél – az illeté-
kes szakterület javaslata alapján 
– időről időre felügyeleti audi-
tokat hajtunk végre, hogy a tel-
jesítés végéig igazolható legyen 
az alkalmasság és felkészültség – 
zárta gondolatait a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Jó napot, mi újság?

Soós Erika
Korán veszítette el szüleit, ti-
nédzserként a megszokottnál 
nagyobb terhet kellett cipelnie, 
ami megerősítette, de nem tet-
te keménnyé Soós Erikát. Paks 
harminc éve az otthona, majd-
nem ennyi ideje várja vásárló-
it divatüzletében. A  Gyerme-
kemért Alapítvány élén azon 
dolgozik, hogy könnyebbé te-
gye a fogyatékkal élő gyerekek 
és családjuk napjait.

Amikor elárulja, hogy Sztá-
linváros a szülővárosa, általá-
ban meglepetést okoz, s gyakran 
azt hiszik, hogy nem Magyar-
országon született. A  születé-
se után Dunaújvárosra keresz-
telt városról élénk emlékeket 
őriz. Ahogy mondja, proliváros 
volt proli lakókkal, akik �zetés-
től �zetésig éltek. Sokszor éhez-
tek. Erika egy ötgyerekes család 
negyedik gyermeke volt, de va-
lami arra predesztinálta, hogy ő 
legyen mindig a döntéshozó, a 
megoldó. – Sokan ismerték, mi-
lyen kemény a fa tolltartóm – 
emlékszik vissza azokra az idők-

re, amikor a farkastorokkal szü-
letett bátyját ért becsmérlésekért 
vett elégtételt. Nagyon �atal, ti-
zenhét éves volt, amikor ár-
ván maradtak. Mivel a nagyobb 
testvérek már más utakon jár-
tak, tízéves húgának nevelése 
rá maradt. Azt mondja, szeren-
csés volt, mert élete minden sza-
kaszában találkozott olyan em-
berrel, aki nagyon sokat adott, 
segített neki. Sokat segített a 
sport is. – Az egyéni sport meg-
tanít fókuszálni, koncentrálni, 
és kitartásra nevel. Amikor öt-
százszor beugrassz a szivacsgö-
dörbe, és nem sikerül, újra neki 
kell futnod – fogalmaz. Elvégez-
te a kereskedelmi főiskolát és az-
óta is ez a hivatása. Kis kitérőt 
tett a vendéglátás irányába, só-
gora unszolására Pakson, az Új 
hullám sörözőben vállalt mun-
kát. Hamar kiderült, hogy az al-
kohol iránt érzett viszolygását 
nem tudja legyőzni, ezért hat 
hét után búcsút mondtak egy-
másnak. – Érdekes, hogy so-
kan még ma is úgy emlékeznek 
rám, hogy a csaj az Új hullám-

ból, pedig ez volt életem legrö-
videbb munkaviszonya – jegyzi 
meg. Mint kiderült, rövid volt, 
de meghatározó: itt ismerte meg 
férjét, Heizler Jánost, Komit, 
akivel immár boldog nagyszü-
lők, és életre szóló barátságok-
ra is szert tett. Erika �a, Tamás 
informatikával foglalkozik, és 
Dunaújvárosban él. Lánya, Ing-
rid családjával együtt Tolnán la-
kik, de munkája, a fodrászat és 
az edzések továbbra is Pakshoz 
kötik. Édesanyjuk tudatosan ne-
velte önállóságra gyerekeit, ha-
tározott célja volt, hogy nélküle, 
nélkülük is megállják a helyüket 
már �atalon…
Erika életének része a családon 
és a munkán túl a Gyermeke-
mért Alapítvány, amely 2016 óta 
működik, és SNI-s, illetve fogya-
tékkal élő gyermekek terápiás ke-
zeléseit támogatja a paksi járás-
ban. Az elesetteknek nem csu-
pán öt éve nyújtott először segítő 
kezet. A  ’80-as években Duna-
újvárosban lezárták a Vasmű 
utat, hogy lélegeztetőgépekre 
gyűjtsenek a kórháznak. Ez ta-

lán nem, de a ’90-es években az 
Aranyágon keresztül szervezett 
jótékonysági akciója bizonyá-
ra sok paksi számára emlékeze-
tes. Jelentős összeget sikerült ösz-
szegyűjteni, amiből maradt még 
tőke, miután �nanszírozták egy 
dunakömlődi kislány gyógyke-
zelését. Ez lett a bölcsője a Gyer-
mekemért Alapítványnak, ahol 
napjainkban hozzávetőleg húsz 
kisgyermek és rajtuk keresztül 
húsz család életét igyekeznek 
szebbé tenni. – Nagy örömöm-
re az önkormányzat száz száza-
lékban mellénk állt, így sikerült 
májusban új helyre, a járási hiva-
tal szomszédságába költöznünk, 
ahol nemcsak sérült, fogyatékkal 
élő gyerekeket fogadnak a szak-
emberek, de számukra a kezelé-
sek az alapítvány jóvoltából in-
gyenesek – mondja Erika. Már 
készülnek a nyári táborra, ami 
nemcsak a gyerekeknek felüdü-
lés, hanem a szülőknek is, mert 
fogyatékkal élő gyermeket ne-
velni 24 órás feladat az év min-
den napján. Erika álma, hogy 
óvodai ellátást biztosítsanak az 
ilyen gyerekeknek, mert kötelező 
ugyan óvodába járniuk, viszont 
olyan intézményt találni szinte 
lehetetlen, ahol fogadják is őket.
Erikát látva kétség nem merül 
fel, megcsinálják. Szelíd, de na-
gyon határozott, szinte tántorít-
hatatlan. Mint elárulja, nagyjá-
ból ötéves korától nem hajtja az 
a vágy, hogy másoknak megfe-
leljen, csak a saját elvárásainak. 
Problémáival sem terhel senkit, 
inkább megoldja. Gyerekkorá-
ban sem sokat kesergett, amikor 
jöttek sorra egymás után a kihí-
vások. Szépen sorban túljutott 
az akadályokon, amiben, mint 
már említette, segítségére voltak 
az útjába kerülő kiváló emberek, 
mentorok, így Józsi atya, a duna-
újvárosi református lelkész, egy-
kori tanára, Ranschburg Jenő és 
Demján Sándor, akiknek a mun-
katársa volt. – Világéletemben 
hálás leszek nekik – fogalmaz, 
hozzáfűzve, példaképe pedig a 
ferences rendi szerzetes, Böjte 
Csaba, aki mindent – szerete-
tet, hitet, alázatot – képvisel, ami 
számára fontos.

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mesterségekről első kézből
Dr. Fazekas Ferenc régész-muzeológus

Mozaik

– Miért választotta a régész szakmát?
– Gyermekkoromban sok történelmi re-
gényt, könyvet olvastam, érdekeltek a fegy-
verek. Nagyon korán kialakult bennem, 
hogy hadtörténelemmel szeretnék foglal-
kozni. Felvettek a Pécsi Tudományegyetem 
történelem szakára, ahol olyan kiemelke-
dő tanárokkal találkoztam, akik lebilincse-
lően mutatták be az ókor történetét, régé-
szeti kultúráját. Nekik köszönhetően már 
az első félévben tudtam, hogy az ókorral 
szeretnék foglalkozni. A második évben je-
lentkeztem régészeti speciális képzésre is, 
és amikor elindult a pécsi egyetemen az 
önálló régészképzés, felvettek félállásban 
tanársegédnek.
– Ma már tanszékvezető-helyettes, egyete-
mi adjunktus. Milyen út vezetett a dokto-
ri címig?
– Az egyetem elvégzése után a régé-
szet mellett tanítani is szerettem vol-
na. Lussonium kapuját 1999-ben, az első 
egyetemi évemben, ásatási gyakorlat so-
rán léptem át. Kis kihagyással 2011-ig fo-
lyamatosan részt vettem itt az ásatáso-
kon, és egyre többet foglalkoztam a ró-
mai korral, az erőddel. Késő római kori 
témával jelentkeztem a doktori program-
ba, Lussoniumról és a környező térségről 
írtam a disszertációmat, amit 2015-ben 
megvédve szereztem doktori fokozatot. 

– A  paksiak elsősorban a városi múzeum 
révén ismerik Önt és munkásságát.
– 2013-ban megkeresett dr. Váradyné Péter� 
Zsuzsanna igazgató asszony azzal, hogy len-
ne-e kedvem a múzeumban dolgozni. Két 
év helyettesítés után 2016-tól részmunka-
időben régész-muzeológusként, 2021 júniu-
sától teljes munkaidőben, igazgatóhelyettes-
ként (is) dolgozom Pakson. Kitágult a hori-
zont, Lussonium mellett folyamatosan részt 
veszek városi ásatásokon is.
– Melyik áll közelebb a szívéhez, a kutatás 
vagy a tanítás?
– A  kettő nem választható el egymástól. 
A  kutatás azért nagyon fontos, mert min-
den egyes ásatással bővülnek az ismerete-

ink. Ezek eredményei azonban csak úgy vál-
nak hozzáférhetővé, ha átadjuk azt a kö-
zönségnek, pl. tárlatvezetések formájában. 
Másrészt a régészeti ásatások kellenek ah-
hoz, hogy új leleteket, ismeretlen területeket 
találjunk, és az eredményeket publikációk-
ban, előadások formájában a kutatók, majd 
a hallgatók felé közvetítsük. Mindkettőt sze-
retem. Számomra újdonság volt, hogy tudo-
mányegyetemről jöttem, a múzeum csapa-
tához csatlakozva pedig megtapasztaltam a 
gyakorlatban, amit a muzeológia tárgyban 
elméletben tanítottam. Az egyetemen pedig 
a hallgatóknak első kézből tudtam visszaad-
ni, hogy egy városi múzeumban hogy zaj-
lik az élet. 
– Mennyire népszerű a �atalok körében a 
régészet?
– Van igény rá. Ez egy egzotikus szak. Per-
sze a valóság kicsit más, mint az Indiana Jo-
nes-�lmek, erre fel is hívom a hallgatók �-
gyelmét. Nem csak íróasztal mögötti mun-
ka, bár van olyan szegmense is, pl. könyvtári 
kutatómunka, de ez gyakorlati képzés is. 
A  hallgató a terepgyakorlaton megtapasz-
talhatja a „találunk valamit” érzését. Már az 
alapképzés elvégzését követően megjelen-
hetnek a �atalok a munkaerőpiacon: a beru-
házásokat megelőző feltárások kapcsán tör-
vényi előírás a régészeti leletek megmentése, 
és ehhez szükség van régészekre, techniku-
sokra.
– Milyen a „találok valamit” érzés?
– Nagyon szerettem volna egy speciális, 
ezüst ruhakapcsoló tűt, lemez�bulát találni. 
Egy germán nemesasszonyi temetkezés fel-
tárása során rábukkantunk egy tűpárra, és 
az nagyon jó érzés volt. Azt viszont sosem 
gondoltam, hogy a múzeumi és az egyete-
mi közös ásatás során megtaláljuk majd a 
„császárlábat”. Rendkívüli érzés volt, amikor 
nemzetközi körútra kísértem a „császárlá-
bat” a Paksi Városi Múzeum képviseletében, 
és hallhattam a leletre vonatkozóan a külföl-
di kollégák elismerő szavait.
– Kiből lehet jó régész?
– Abból, aki kitartó, szereti az apró dolgok 
lényegét meglátni, szereti az izgalmat, a ta-
lálás izgalmát. Ajánlom ezt a hivatást egyéb-
ként bárkinek, akit érdekel a tárgyközpon-
tú tudomány, vonz a tárgyi emlékek, a min-
dennapok megismerése.                

 Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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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. 

Felújításra vár a Makovecz-templom

Kis faültetők

Pincesorból pincefalu lesz

Elkezdődött a gázprogram

Tábor tető alatt

[…] Mára […] kiderült, hogy 
a Szentlélek templom néhány 
szerkezeti megoldása nem állta 
ki az idő próbáját. Néhány éve 
az atomerőmű szakemberei se-
gítésével kicserélték a tetőablak 
megrepedt üvegtábláit és a vilá-
gítóablak elöregedett szigetelé-
seit. […] Sajnos nem csak ez az 
egyetlen probléma. A harang-
torony alatt és a főépület előtt 
lévő burkolóelemek, járólapok 
sem bírták a fagy megpróbál-
tatásait […]. Hasonló a helyzet 
a templom oldalon lévő két an-

gyalszobor talapzatánál: a mű-
kőborítás kifogástalanul vizs-
gázott, de a betonozás csúnyán 
elvált az elfedendő téglából ké-
szült talapzattól. A fő gondot 
azonban a belső tér falainak 
nedvessége jelenti, ami las-
san kúszik felfelé. […] Az egy-
ház szeretne minden szépség-
hibát – felpúposodott járólapo-
kat, málladozó vakolatot, beázó 
falakat – nyomtalanul eltüntet-
ni a Szentlélek templom pün-
kösdi születésnapjára.

1996. április 12., 8. évf. 14. szám

A millecentenáriumi prog-
ramsorozat keretén belül közel 
kétszáz fát ültettek el Pakson 
április 22-én, a Föld napján. 
Az önkormányzat környezet-
védelmi bizottságának szer-
vezésében lezajlott akcióba a 
környező közművelődési in-
tézményeket is bevonták. Ti-
zenhat helyi iskola és óvoda 
osztozott a fákon, amelyeket az 
intézmények területén ültet-
tek el, egyedül a Vak Bottyán 
Gimnázium döntött úgy, hogy 
a közterületre telepíti a fáit. 

1996. április 26., 8. évf. 16. szám

Régen megfogalmazott álom 
látszik valóra válni azzal, hogy 
a Sárgödör téri pincesort rend-
be hozzák és pincefaluvá alakít-
ják. […] A pincefalu kialakítása 
során nem kis munka áll az ön-
kormányzat műszaki, vagyon-
gazdálkodási osztálya, a város-
építő bizottság és a gazdák előtt. 
[…] A pincesoron, ahol nyolc-

van-, százéves pincék is találha-
tók, már csak a külső esztétikai 
látvány hiányzik, de a szervezők 
bíznak abban, hogy hamarosan 
széppé tudják varázsolni a kör-
nyéket és a paksi boroknak, bor-
kultúrának igazi otthont teremt-
hetnek.  

-seregély-
1996. június 7., 8. évf. 22. szám

A gázprogram ütemezése sze-
rint a Pollack Mihály utcá-
ban kezdődik a vezetékfekte-
tés április 24-én, s a Táncsics-
tömb belső részénél fejeződik 
be május 14-én. A burkola-
tok helyreállítására ezután ke-
rül sor. A paksi polgármeste-
ri hivatal plakátokon értesíti a 
lakosságot, hogy melyik utcá-
ban, mikor számítsanak erre 
a munkára. Dunakömlődön 

szintén április 24-én kezdőd-
nek a vezetékfektetési mun-
kálatok a Hegy utcában, s 
május 14-én fejeződnek be a 
Bartók utcában. […] Herczeg 
József polgármester az ünne-
pélyes pillanatok után boldo-
gan mondta: ennél örömtelibb 
perceket akkor él majd át, ha 
szeptember 30-án meggyújt-
ják a gázfáklyát.

1996. április 26., 8. évf. 16. szám

A  cseresznyéspusztai tábor 
már évek óta fogadja a gyere-
keket, �atalokat a szünidőben. 
Az idei évre szervezett progra-
mok megtartása veszélybe ke-
rült, ugyanis a rendelkezésre 
álló épület tetőszerkezete el-
használódott – életveszélyt je-
lentve az ott tartózkodókra. 

A város képviselő-testülete leg-
utóbbi ülésén 250 000 forintot 
szavazott meg a tető felújításá-
ra. A munkálatok megkezdőd-
hettek, s június 24-én a kivite-
lező átadta az épületet, amely 
színvonalas programoknak ad 
helyet a nyáron.

1996. június 21., 8. évf. 24. szám
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Választott hazában, itt 
a Duna völgyében

Épül-szépül a sétány

A millecentenárium évében

A száz évvel ezelőtti millenium 
előtti és utáni esztendők a mo-
dern kapitalista fejlődés, a pol-
gári átalakulás megalapozásá-
nak, a tőkés gazdasági fejlő-
dés és gyarapodás „aranykora”. 
A könyvtárakban, levéltárakban 
felelhető megsárgult, száz év kö-
rüli paksi újságok – több is volt 
belőlük abban az időben – is ta-
núskodnak erről. Megtalálhat-
juk bennük az egykori polgá-
ri �úiskoláról – Bezerédj iskola 
néven ismerjük ma –, a korabe-
li ma is álló banképületről szó-
ló felvételeket éppenúgy, mint 
a Pusztaszabolcs–Paks vasút-
vonal indóházait, személy- és 
teherkocsijait, mintegy jelez-

vén: a város ez időben kapcso-
lódott be az ország, a Monar-
chia gazdasági, szállítási vérke-
ringésébe. Száz éve millenium, 
ezerszáz éve a honfoglalás –
mindezen események, akár egy 
történelmi időív pillérei alkot-
ják az országban, itt Pakson is, 
az idei millecentenáriumi ün-
nepségek részprogramjait. Ezek 
sorában is kiemelkedett a Szent 
István téri bazársor előtti ese-
ménysorozat. Az a hely, az az 
épület és tér, ahol évszázaddal 
ezelőtt Paks lakói, vezetői, ven-
dégei emlékeztek a honfogla-
lásra, és ahol a mai paksiak is 
ünnepeltek.

1996. május 17., 8. évf. 9. szám

[…] A város sétánya volt itt 
egykoron. Az úton még fel-
fedezhetők az egykori ková-
csoltvas kerítés oszlopnyo-
mai, s ki tudja, mikor láttak 
utoljára hajó-, uszálydrótkö-
teleket a kikötői bakok. […] 
Napról napra épül-szépül-
alakul a gesztenyefasor alat-

ti sétány. A millecentenári-
umi év paksi eseményeihez 
kapcsolódóan, Szent István 
ünnepére avatják fel, veszik 
birtokukba a meg�atalított, 
felújított, megszépített gesz-
tenyefasori sétányukat a pak-
siak.

1996. augusztus 2., 8. évf. 27. szám

A millecentenárium évében ünnepeli századik születésnapját a 
Pusztaszabolcs–Dunapentele–Paks vasútvonal. Ennek tiszteletére 
indult június 10-én útjára az az emlékvonat, mely a már jól ismert 
megállóhelyek – Adony, Kulcs, Rácalmás, Dunaújváros, Előszállás, 
Dunaföldvár, Bölcske – érintésével zakatolt a célállomás, Paks felé. 
Útját mindenütt ünnepi műsorokkal, rendezvényekkel tették em-
lékezetessé. […]                                                                               -Pozbai-

1996. július 26., 8. évf. 26. 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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A zárdához vezető Templom téren és a bazár-
soron évtizedekig működött a piac a katoli-
kus templom körül, ami a főutca forgalmától 
csak részben volt elhatárolt. A végleges meg-
oldásra 1964-ig kellett várni, amikor a Vil-
lany utcában megnyitották a város korszerű 
piacterét. Kialakításához az egykori gettó ud-
varán álló funkcióját vesztett fürdőt és sakter-
házat lebontották. Átadását augusztus 20-ára, 
a szocialista alkotmány ünnepére időzítették.

Időközben a községi tanács megvásárolta és 
könyvtárrá alakíttatta a volt zsinagógát, az 
egykori zsidó iskolából bölcsőde lett, mel-
lette állt tárva-nyitva a vörös vaskapus pia-
ci bejáró. Az udvaron körbe tucatnyi kisbolt 
fala a szivárvány színeiben pompázott. Gyer-
mekkori emlékként megmaradt bennem há-
tul a Népbolt Háztartási Vegyiárú boltja, is-
mertebb nevén a „büdösbolt”. A tér beton-
burkolatot kapott, és betonból készültek az 
árusító asztalkák is. A betonasztalok első sora 
madocsaiaké volt, két sort a paksiak álltak vé-
gig, kettőt pedig a túlsóféliek. A 1970-es évek-
ben visszalátogató paksi zsidók is meglepőd-
tek a változásokon.

A piac kapcsán érdemes megemlékezni 
azokról a bolgárkertészekről, akik a 19. szá-
zad második felében Bulgáriából települ-
tek be Magyarországra. Módszereik, egyes 

eszközeik újdonságnak számítottak, ezért 
az első világháború végéig monopolhelyze-
tet élveztek a zöldségtermesztésben. A csám-
pai Nyesev-família őse, Nyesev Illés 1902-ben 
Dregenováról, egy kis bolgár faluból érkezett 
megélhetést keresni Magyarországra. A csa-
lád egy része Bonyhád környékén telepe-
dett le, a többiek jöttek tovább, és itt, az egyik 
Paks melletti méltóságos úr kertészei lettek. 
A csámpai homokon bakhátas rendszerben, 
árasztással termesztették a zöldségeket, egé-
szen az ’50-es évekig. A palántákat meleg-
ágyban nevelték, és tejfölösdobozokban kí-
nálták a piacon. A 6-os útról nézve látványo-
san sorakozó tucatnyi fóliasátor alatt szinte 
minden zöldségfélét termesztettek: hagymát, 
borsót, karalábét, kar�olt, káposztát, kelká-
posztát, retket, de főleg paprikát, paradicso-
mot. Asztaluk volt már a Templom téri, majd 
a Villany utcai piacon is. (TMN, 1980.08.23., 
3.o.) A rendszerváltás környékén a Villany 
utca is kezdett zsúfolt lenni a kétes minősé-
gű árukkal idetömörült külföldi, főként ro-
mán, lengyel, ázsiai árusokkal. 1990-ben át-
adták a Makona Kisszövetkezet által terve-
zett lakótelepi piactér épületét, ami azonban 
piacként soha nem funkcionált. A túlsóféli 
kofák nem mászták meg a Kishegyet, de még 
a közeli ABC környékén árusítókat sem sike-
rült betelepíteni az épület udvarába. A zsú-
foltság csökkentésére a ’90-es évek elején ki-
alakítottak a Villany utcai piac alatt egy több 
mint száz autónak helyet biztosító parkolót. 

A pénteki piac volt az igazi, a keddi csak a�éle 
előjátéknak tekinthető, a lacipecsenyés vagy 
lángosos előtt viszont mindig sorok kígyóz-
tak reggelente. 1996-ban közművesítés indult 
a téren, és a Villany utcai oldalon a bölcsőde-
épület lebontásával egy többszáz négyzetmé-
ter alapterületű, kétszintes üzletházat épített 
az erre szövetkezett közösség, melyet a bel-
ső oldalon a Németh Söröző épülete köve-
tett. 2000-ben bérlői üzemeltetőváltás során 
a Dunacenter K�.-t a Csimbó Bt. követte kö-
zel húsz éven át. 2002-ben az önkormányzat 
beruházásában elkészült az új, fedett árusító-
tér. A korszerűsítést az motiválta, hogy élel-
miszert csak fedett helyen lehet árusítani. Egy 
vásárcsarnok építése helyett olcsóbb megol-
dás volt, hogy csak az elárusítóhelyeket fed-
ték le, de ezzel együtt kicserélték az asztalokat 
és a térburkolatot is.(TMN,2002.05.08.,1.o.) 
Negyedszázada írták, de ma is időszerű meg-
fogalmazás a paksi piacról: 

dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A Villany utcai piac, csámpai bolgárkertészek

Kép: Terziev Nyesev bolgárkertész árul a Templom téri régi piacon 
(Inotai Imre felvétele, 1959, digitálisan színezve)

Mozaik

„Pakson Putics József, az MSZMP Köz-
ponti Bizottságának munkatársa volt az 
ünnepi szónok. Részt vett az ünnepélyen 
Kerekes Miklós, a megyei pártbizottság 
osztályvezetője. Ezúttal adták át rendel-
tetésének az új piacot, amelyet a lakosság 
összefogásának eredményeként mintegy 
600.000 forintos költséggel létesítettek.” 
(TMN, 1964.08.22.) 

„Az egykori templomudvar ma arról híres, 
hogy ott van a piac. Ahol a híres Szófér és 
Altmann rabbik hirdették a szent tant, ott 
ma barom�t és gyümölcsöt árusítanak. 
Ahol több száz i�ú merült el a Talmud 
tengerében, ott ma piaci árusok kínál-
ják portékájukat... De ha a Tóra kútja ki 
is apadt Pakson, az artézi kút ma is ontja 
friss szennymentes vizét és a paksiak ma 
is járnak a vödrökkel vízért a templomud-
varba mint egykor.” (Új Kelet, 1973.03.09., 
12.o.) 

„Manapság már úgyis vásárolhatunk, 
hogy akár lábunkat sem kell kitenni a la-
kásból. A piac azonban még mindig tö-
retlen népszerűségnek örvend. Kedden és 
pénteken a Villany utcai piacon megfor-
dul a város és városkörnyék sok polgára, 
mert a piacnak olyan varázsa van, amivel 
semmilyen prospektus nem versenyezhet.” 
(TMN, 1995.02.23., 4.o.)
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Tárgy/
történet

2021 áprilisában ajándékozással került a 
Paksi Városi Múzeum gyűjteményébe egy 
szerszámegyüttes. A munkaeszközök külön-
legessége, hogy egy olyan szakma képviselője 
használta, ami a technológiai fejlődés hatásá-
ra teljesen átalakult. Az ajándékozó elmondá-
sa szerint a szerszámok tulajdonosa maka-
dámút-építő mester volt. 
A makadámút-építési technológia Magyar-
országon a 18. századtól a 20. század első fe-
léig elterjedt és népszerű volt. Többek közt 
azért, mert egyszerűen, gyorsan és viszony-
lag olcsón lehetett vele a szekérforgalom-
nak minden időjárási viszony közt jól járha-
tó utat építeni. A több rétegben szétterített, 
egyre �nomabb szemcseméretű zúzott kö-
vet víz permetezésével, hengerléssel tömörí-
tették, kötőanyag nélkül. Szakszerű és rend-
szeres karbantartás mellett tartós és sokáig 
jól használható volt. 
Az utak karbantartásának szabályozása az 
1849-ben, majd 1890-ben hozott rendeletek 
alapján bonyolult rendszerré alakult. Több 
közigazgatási szereplőnek volt beleszólási 
joga, a döntési hatáskörök az alispánra tar-

toztak, a szakmai feladatok végrehajtását pe-
dig az Állami Építészeti Hivatal intézte. Az 
út építését végzők közt elkülönült a kőtörők 
és a kövezők tábora. A kőtörést általában se-
gédmunkások végezték, míg a kövezők idő-
vel szakmunkásokká váltak. Az útmesterek 
és az útkaparók (útőrök) munkájára külön 
utasítások vonatkoztak, tudnivalóikat és fel-
adataikat hatszáz oldalas kiadvány részletez-
te. Az utak gondozása és felügyelete a sza-
kaszmérnök feladata volt. Egy útmesterség 

Forrás: 
http://elsolanchid.hu/konyvek/utmester1903.pdf
https://induljelegyuton.hu/?p=1846
http://mineral.hermuz.hu/kiadv/szakall60/cikkek/06-Gimesi-SzS60-web.pdf
Fehér B. (szerk.): Az ásványok vonzásában. Tanulmányok a 60 éves Szakáll Sándor tiszteletére. Miskolc, 2014, Herman 
Ottó Múzeum és Magyar Minero�l Társaság, pp. 95–103
https://library.hungaricana.hu/en/view/HidakUtak_Megyei_Uttort_tolna/?pg=35&layout=s&query=paks
Karoliny Márton: Tolnai utak. (Bevezető. XII. 1900-tól a közúti igazgatóság megszervezéséig) Szekszárd, 1982, KPM 
Szekszárdi Közúti Igazgatóság

gondjaira bízott út hossza 80-110 km, egy 
útőri szakasz általában 5 km volt. 
A motoros járművek forgalma miatt szüksé-
gessé vált a technológia megújítása, átalaku-
lása, mivel a gyorsan haladó járművek gu-
miabroncsa kiszívta a kőpálya felületén ra-
gasztóanyag nélkül ott lévő apró zúzalékot, 
ezáltal a zúzottkőszemek is meglazultak, ki-
peregtek, a kőpálya váza megbomlott. A vi-
zes makadámutak építése egyre jobban visz-
szaszorult, ideiglenes vagy külterületi jelle-
gűvé vált.
Van egy másik munkaterület is, amelyhez 
tulajdonosa használhatta a szerszámokat: a 
macskakő utak építése. A  visszaemlékező 
örökös szerint több paksi utca építésénél is 
dolgozott, egészen az 1970-es, 1980-as éve-
kig. 
A  macskakő szögletesre faragott, vulkani-
kus eredetű kő, általában gránit, bazalt vagy 
andezit. Neve a német Katzenkopfstein 
(macskafejkő) szóból származik. Bányásza-
ta, formázása  speciális szakértelmet igé-
nyelt, ami általában családon belül öröklő-
dött. A �úk 10-12 évesen a ritzerek mellett 
kezdtek el dolgozni. A  ritzerek feladata az 
útburkoláshoz használt kockakövek hasítá-
sa, méretre darabolása volt, ékek, vésők, ka-
lapácsok, bunkók segítségével. Kis kockát, 
nagy kockát, hosszú kockát, fejkövet farag-
tak. A �atalok kezdetben egyszerűbb felada-
tokat végeztek, mint például a készítés utol-
só fázisában a kövek sarkainak, oldalainak 
egyengetése. Később a nagyobb szakértel-
met igénylő munkákba is beletanulhattak. 
Magyarországon faragott útburkolati köve-
ket 1981-ig készítettek.
A kiskockakő mérete és alakja szabálytalan 
volt, de mivel hullámvonalakból álló mintá-
zattal, kettő-, négy- vagy hatsoros átkötés-
ben rakták le, a különböző méretű köveket 
csaknem maradéktalanul fel tudták használ-
ni. A szabályosabb nagykockakő burkolatot 
egyenes vonalban, általában az úttengellyel 
45 fokos szöget bezárva fektették az ágya-
zatba. A  szakértelemmel készített macska-
kő burkolat nagy szilárdságú volt. A köveket 
nem rögzítették egymáshoz, de egészen szo-
rosan illesztve, nagyon kis rések hagyásával 
fektették le.
Magyarországon 1830-ban Pesten rak-
ták le az első kockakő burkolatot, mely-
hez mauthauseni gránitot használtak. Az 
első kiskockakővel kialakított út 1903-ban, 
Szekszárdon épült. Tolna megye úthálóza-
ta 1924-ig jórészt vizes makadám burkolatú 
utakból állt, 6,7 km egyéb burkolat volt. Kis-
kocka burkolatok Dunaföldvár, Paks, Tolna, 
Szekszárd, Bátaszék, Bonyhád és Dombóvár 
átkelési szakaszain épültek. 

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Fotó: Pupp Edina
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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

Igyekeznek pótolni az elmaradt túrákat
Van mit bepótolni az Atomerő-
mű SE természetjáróinak, hi-
szen a koronavírus-járvány mi-
atti korlátozások sokáig nem tet-
ték lehetővé, hogy a megszokott 
társasággal együtt kirándulja-
nak a hétvégéken. A 2020. no- 
vember 11-én érvénybe lépett 
veszélyhelyzet idején a védelmi 
intézkedések értelmében tilos 
volt nyilvános helyen csopor-
tosulni, rendezvényt szervezni, 
azaz erdőn, mezőn sem túráz-
hattak szervezetten, csoporto-
san. A tiltást 2021. május végén 
oldották fel, azóta szinte min-
den hétvégén van hova kirándul-
ni. Jakab Alberttel, az Atomerő-
mű SE természetjáró szakosztá-
lyának vezetőjével beszélgettünk.
– Beindult az élet, tapasztala-
totok szerint bátran mennek az 
emberek közösen túrázni? 
– Mint sokfelé az országban, ná-
lunk is nagyon vártuk már, hogy 

közösen mehessünk kirándulni. 
Most azon dolgozunk, hogy is-
mét sokan jöjjenek, igyekszünk 
bepótolni a lemaradást, szin-
te minden hétvégén van túránk. 
Eddig természetesen mi is óvato-
sak voltunk, nem szerettük vol-
na, hogy bárki egy túra során be-

tegedjen meg. Azt látjuk, hogy a 
szervezett túrázás kicsit háttérbe 
szorult, inkább kisebb közössé-
gek, családok mennek kirándul-
ni. A családdal legutóbb a Bükk-
ben jártunk.  
– Hány tagja van jelenleg a 
szakosztálynak? 

– Az ASE természetjáró szakosz-
tályában csak túrázó mintegy 70-
80 fő van. Viszont sokan jönnek 
csak egy-egy alkalomra, ugyan-
is minden túra nyílt, nem csak 
tagok jöhetnek. Vannak vizsgá-
zott túravezetőink, akik a Deme-
ter Egyesületben is tagok. A kö-
zel 300 főt megmozgató, országos 
ismertségű Bakancsos Atomkupa 
megrendezéséhez kell 20-30 ön-
kéntes szervező, ehhez a Demeter 
adja a hátteret. Idén augusztus 28-
ra tervezzük, Cseresznyéspusztán 
lesz.      
– Ha valaki kedvet kap a termé-
szetjáráshoz, hol tájékozódjon? 
– A honlapunkon fenn van az 
ütemezés – ez már a második ter-
vezet, év elején még nem tudtuk, 
mit hoz a jövő –, reméljük, hogy 
ezt már tudjuk tartani, és nem jön 
ősszel egy újabb hullám. Legköze-
lebb július harmadikán a Budai-
hegységbe megyünk.               -joko-

Fotó: magánarchívum

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
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Két dzsúdósunk megy az olimpiára
A budapesti világbajnoksággal 
véget ért az olimpiai kvali�káció 
a dzsúdósportban, Pupp Réka 
(52 kg) és Cirjenics Miklós (-100 
kg) révén két ASE-sportoló is 
tagja lesz a magyar csapatnak az 
ötkarikás játékokon. Míg Pupp 
Réka idén kimondottan jó for-
mában versenyezve harcolta ki a 
tokiói részvételt, addig Cirjenics 
Miklós útja sokkal rögösebbre 
sikerült, kontinentális kvótával 
jutott ki Japánba. A két olimpi-
konnal beszélgettünk.

– Hogy értékeled az idei ered-
ményeidet, mennyire vagy elége-
dett? 
– Nagyon elégedett vagyok az 
idei évvel. Persze van hiányérze-
tem, de ez természetes, nem én 
lennék, ha nem lenne. Szerintem 
ez így van rendjén. A vb-n, mi-
vel nem voltam kiemelt, tudtam, 
hogy a nyolcba jutáshoz kiemeltet 
kell vernem. Talán ez volt a legne-
hezebb opció, a japán. Mindent 
beleadtam abba a meccsbe, nincs 

hiányérzetem, nekem ez a legfon-
tosabb. Szerettem volna megver-
ni, sajnos nem sikerült, de bízom 
benne, hogy legközelebb meglesz. 
– A vb-n már a tizenhat között 
összehozott a sors a későbbi vi-
lágbajnokkal. Az olimpián egy jó 
sorsolással kikerülhetők a nagy-
ágyúk a legjobb nyolcig? 
– Az olimpia egy másik téma. Ott 
talán már nem is lehet azt mon-
dani, hogy jó sorsolás. Jön, akinek 
jönnie kell, ott is mindent bele fo-
gok adni, és majd meglátjuk, mi 
lesz. 
– Az egyik portálnak azt nyilat-
koztad: „most pedig úgy érzem, 
bárkit meg tudnék verni”. A �zi-
kai mellett célzottan mentálisan 
is készülsz? 
– Igen, év eleje óta mentálisan 
is készülök, szerintem ez is na-
gyot dobott rajtam. Úgy gondo-
lom, hogy a dolgok összessége 
miatt sikerültek jól a versenyek. 
Az olimpiáig van egy hónap, 
akkor szeretnék készen lenni.                                                                     
Réka július 26-án lép tatamira To-
kióban (– a szerk).

– Az elmúlt években sérülések, 
betegség követték egymást. Mi 
tartotta benned a lelket? 
– Úgy érzem, a riói olimpián 
nem vallottam szégyent, ezért 
a 2017-es budapesti vb-re is 
motiváltan készültem, és csak 
a későbbi győztestől kaptam 
ki. Jöttek az eredmények, 2018. 
januárban, amikor megsé-
rült a csuklóm, harmadik he-
lyen álltam a világranglistán. 
Nem tudtam rendesen dolgoz-
ni, többször műtöttek, ráadá-
sul abbahagyta Bor Barna és 
Csoknyai László. Mentálisan 
is megfeküdtem, és elkezdő-
dött a kvali�káció. Az év végén 
még egy ötödik helyet szerez-
tem Hágában, de 2019-ben fél 
évet nem tudtam versenyezni a 
rehabilitáció miatt. Akkor lett 
megint motivációm, amikor 
visszacsúsztam a világranglis-
tán, úgy voltam vele, hogy sze-
retnék még egyszer kijutni az 
olimpiára. 2020 elején magam-
ra találtam, Düsseldor�an a 
grand slam-en érmet nyertem, 
ha abban az évben rendezik az 
olimpiát, nagy valószínűséggel 
az első tizennyolc között ju-
tok ki Tokióba. Erre jött a ko-
ronavírus-járvány, nyolc hó-
nap bizonytalan felkészülés, 
és szeptemberben elkaptam a 
vírust. Nagy nehezen vissza-
kaptam a sportorvosi engedé-
lyemet, és egy rapid felkészü-
lés után szereztem egy hetedik 
helyet a Budapest Grand Slam-

en. A formám ment lefelé, volt 
egy komoly mélypont, de mire 
kezdtem belelendülni, a csuk-
lóm újra megsérült. Az idei 
év elején még árnyéka voltam 
önmagamnak, az utóbbi két-
három versenyen az eredmé-
nyek ugyan még nem jöttek, 
de meccseket nyertem, javult a 
formám, voltak jó megmozdu-
lásaim, intéseket sem kaptam. 
– A végéhez közeledik a felké-
szülés. Mire elég a hátralévő 
öt hét? 
– Megbeszéltük az ASE-ban, 
hogy ezt az időszakot a jól be-
vált paksi módszerrel – ami 
párszor már eredményes volt 
–, közte kétszer egyhetes kül-
földi edzőtáborral csináljuk 
végig. A régi partnerek és pá-
ran a válogatottból is beszáll-
nak, és ezt Pakson, többek kö-
zött Braun Ákos, Kanczler Ist-
ván, Bor Barna és Csoknyai 
László segítségével végezzük. 
Úgy tudom, Kovács Anti és a 
térdműtéten nem régen átesett 
Hangyási Laci bácsi is vállalják 
ezt a rövid felkészülést. Úgy 
érzem, semmi sincs veszve, a 
világranglista első tizennyolc 
helyezettjének nagy részét már 
sikerült megvernem. A dzsú-
dó nem mérhető sportág, az-
nap dől el (július 29. – a szerk.)
minden, de ahhoz, hogy meg-
lepetést tudjak okozni, olyan 
felkészülés kell, ami erre ké-
pessé tesz.                

Kovács József

Fotók: Babai István/archív
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Új edző az 
ASE-nál

Elkezdték a felkészülést 
a Paksi FC-nél

Sport

Ahogy arról tavasszal már beszámoltunk, 
az április 20-i Naturtex-SZTE-Szedeák el-
leni vereséget követően a klub és Branislav 
Dzunic vezetőedző nem kívánták folytatni a 
közös munkát. A csapat irányítását a szezon 
végéig Jan Pavlik vette át. 
A közelmúltban eldőlt, hogy szlovén szak-
ember irányítja az Atomerőmű SE fér� ko-
sárlabdacsapatát a 2021/2022-es szezonban. 
Szlovákiában idén az év edzőjének válasz-
tották Teo Hojcot, miután a Spisska Nova 
Ves fér� kosárlabdacsapatával a szlovák ku-
pát és a klub története során először a baj-
nokságot is megnyerte. Ez volt a csapat tör-
ténetének legsikeresebb éve. 
A 40 éves szlovén edző 2007-ben hagyta 
abba a pro� kosárlabdázást, játszott a Krka 
Novo Mesto, a Slovan Ljubljana és a Krsko 
and Grosuplje csapataiban. Utánpótlás vo-
nalon kezdte el a szakmát, dolgozott a nem-
zeti U16-os �ú és lány válogatott mellett is. 
Harminchárom évesen már felnőttcsapatot 
irányított, dolgozott a BC Grosbasket, a BC 
Levice és a Sigal Prishtina csapatainál.
– Nagyon izgatott vagyok, hogy Magyaror-
szágon folytathatom a pályafutásomat, hi-
szen azt elmondhatjuk, hogy a magyar baj-
nokság évről évre keményebb és kompetití-
vebb. Kicsit korai lenne még arról beszélni, 
hogy milyen célokkal futunk neki a követ-
kező szezonnak, hiszen még nem tudjuk 
pontosan, hogy milyen kerettel fognak a 
többi csapatok elindulni, de biztos vagyok 
benne, hogy kemény, kiegyenlített szezon 
lesz. Mindent meg fogunk tenni annak ér-
dekében, hogy minél sikeresebbek legyünk 
a 2021/2022-es szezonban – olvasható Teo 
Hojc nyilatkozata a kosarlabda.ase.hu hon-
lapon.                                                            -joko-

Megkezdte a felkészülést a 2021/2022-es 
szezonra a Paksi FC OTP Bank Ligában 
szereplő labdarúgócsapata. A  zöld-fehé-
rek a tikkasztó hőségben elszántan gyako-
rolnak, sorozatban a 16. NB I.-es idényü-
ket kezdik. A játékosok közt egy régi-új ar-
cot máris felfedezhettünk, Kesztyűs Barna 
a Budapest Honvédtól igazolt vissza a Paksi 
FC-be. – Nem szeretem a felkészülési idő-
szakot, főleg a tét nélküli mérkőzéseket, de 
tudom jól, az edzőmeccsek sokat számíta-
nak a csapatépítés szempontjából. Ha azt 
mondanák, hogy holnap kezdődik a baj-
nokság, már húznám is a mezt, és játsza-
nék. Természetes, hogy mindenki eltökélt, 
főleg egy ennyire jól sikerült szezon után. 
A játékosok fejében most az jár, hogy még 
előrébb lépjünk a következő idényben, hi-
szem azt, hogy ezt meg tudjuk valósíta-
ni – mondta. Windecker József is edzés-
re jelentkezett, a futballista ugyan nem új 
szerzemény, sérülésből tér vissza, nyolc hó-
nap külön munka és kőkemény rehabili-
táció után már társaival gyakorol. – Most 
már erre a szezonra szeretnék koncentrál-
ni, egészen pontosan arra, hogy a felkészü-
lést sérülésmentesen tudjam végrehajta-
ni. Nagyon motivált vagyok, vártam már 
a társakkal közös edzéseket, izgatott va-
gyok, szeretnék bizonyítani. De azt is tu-
dom, hogy türelemre is szükség van, nyolc 
hónapot nem lehet hat hét alatt bepótolni. 
Mindent megteszek azért, hogy a vezető-

edző tudjon rám számítani – fogalmazott. 
Amíg a játékosok az elmúlt hetekben pihe-
nőjüket töltötték, a szakvezetés dolgozott, 
Bognár György vezetőedző vezérletével 
összeállították a felkészülési menetrendet. 
A  zöld-fehérek hét edzőmérkőzést ter-
veznek, júliusban egy hetet Szlovéniában 
gyakorolnak. Az új bajnokság július 31-
én kezdődik, akkor a PFC a Mezőköves-
det fogadja. – A mai nappal (június 21. – 
a szerk.) elkezdődtek az edzések, elvárom, 
hogy jó teljesítményt nyújtsanak a trénin-
geken. A gyakorlás során azonnal meglát-
szik mindenki mozgásán, hogy a pihenő-
idő alatt mennyit készült az új szezonra. 
A hat hét elegendő lesz arra, hogy megfe-
lelő erőállapotba kerüljünk, az edzőmecs-
csek száma is ideális. Kérdés, hogy az új 
�úk, Kesztyűs Barna és Kinyik Ákos mi-
lyen pozícióban tudnak majd hasznára 
lenni a csapatnak. Az öltözői hangulatról 
azt gondolom, nem lesz gond, kiváló tár-
saság alkotja a Paksi FC keretét, nagyon jó 
a közeg a Fehérvári úton, nem nagy művé-
szet beilleszkedni ide – összegzett Bognár 
György vezetőedző. A Paksi FC felkészü-
léséről, illetve a játékoskeretben történő 
változásokról minden fontos informáci-
ót megtalálnak a klub hivatalos honlap-
ján. A tervek szerint az első edzőmeccset 
a III. kerületi TVE ellen hazai környezet-
ben játssza a PFC június 30-án 18 órakor. 

Faller Gábor

Fotó: kosarlabda.ase.hu

Fotó: Molnár Gyula
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Helyes megfejtésével két 
belépőt nyerhet a feszti-
válra.

Fotó: Babai István/archív

Milyen élmény várja a közönséget a júli-
us 16-i Kávé, Bor és Pálinka Fesztiválon? 
A  megfejtéseket július 2-ig várjuk a 7030 
Paks, Dózsa György út 51–53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. Elő-
ző játékunk nyertese: Juhász Istvánné


