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A koronavírus-járvány miatt el-
rendelt veszélyhelyzet ideje alatt 
hozott egyéni döntéseiről a kép-
viselő-testület szeptember 8-i 
ülésén számolt be Szabó Péter 
polgármester. Elmondta, hogy a 
képviselő-testület hatáskörében 
eljárva hozott döntéseinek elő-
készítésén a járványhelyzet elle-
nére is folyamatosan dolgozott a 
hivatal. Barnabás István, a Pak-
si Deák Ferenc Egyesület (PDF) 
képviselője a tájékoztatást hi-
ányolta hozzászólásában. Sza-
bó Péter válaszában azt mondta, 
hogy a lakosság tájékoztatása fo-
lyamatos volt, és a döntések előtt 
napokkal kiküldte javaslatait a 
testületnek, ez csak akkor nem 
történt meg, ha a pandémiás 
helyzet miatti, halasztást nem 
tűrő döntést kellett hoznia.
Az interpellációk, kérdések, köz-
érdekű bejelentések között He-
ringes Anita (PDF) az iránt ér-
deklődött Szabó Péternél, hogy a 
hulladékgazdálkodási társulás kö-
vetkező ülésén át tudják-e tekin-
teni a hulladékszállítással kap-
csolatos szerződést. Paks polgár-
mestere arról tájékoztatott, hogy 
legközelebb a Vertikál K�.-vel, 
a Paksi Hulladékgazdálkodási 
K�.-vel és a tagtelepülések pol-
gármestereivel olyan fejlesztés 
érdekében tárgyalnak, amely a 
paksi telephelyet is érinti. Hoz-
zátette: várhatóan döntés szü-
letik a szelektívhulladék-gyűjtő 
edények cseréjéről, és új, kör-
nyezetbarát haszongépjármű-

vek beszerzéséről is. Ahogy el-
hangzott: az ülés után lakossági 
fórumot hív össze a polgármes-
ter. 
A város idei költségvetésének 
első félévi végrehajtásáról szóló 
beszámolót is tárgyalták az ülé-
sen. A polgármester arról tá-
jékoztatott, hogy a bevételi és 
a kiadási előirányzatok június 
30-ig időarányosan teljesültek. 
Barnabás István képviselő a be-
számolóban szereplő Protheus 
Smart Grid projekt megvalósu-
lásának késlekedésével kapcso-
latban emelt kifogást. Szabó Pé-
ter válaszában kiemelte, hogy a 
projekt zárásának folyamatánál 
tartanak.
Módosították a 2021-es költ-
ségvetést kulturális intézmé-
nyek programjaira, illetve a 

Táncsics utcában tervezett jár-
da- és parkolóépítési beruhá-
zásra kapott kormányzati tá-
mogatások miatt.
Döntöttek a Paksi Bóbita Böl-
csőde és Konyha alapító okira-
tának módosításáról. Erre azért 
volt szükség, mert 2021. dec-
ember elsejére módosult az in-
tézmény új, Kápolna utcai te-
lephelyének birtokbavételi idő-
pontja.
Fenntartóként hozzájárult a 
testület a Paksi Pákolitz István 
Városi Könyvtár új intézmény-
vezető-helyettesének megbízá-
sához: Takács Gyula lemondá-
sával 2021. szeptember elsejétől 
Szelpné Virág Ritát, könyvtár 
és történelem szakos bölcsészt 
bízták meg a feladattal. A Pak-
si Települési Értéktár Bizottság 

élére Takács Gyula helyett dr. 
Hanol Jánost, a polgármesteri 
hivatal csoportvezetőjét válasz-
totta a testület. Döntöttek arról 
is, hogy a városépítő bizottság 
munkáját külső tagként – Ko-
vács István, a Mezőföldvíz K�. 
jelenlegi vezetőjének lemondá-
sa miatt – ezentúl Szél Benjá-
min segíti. 
Zárt ülésen döntött a testü-
let a Pro Urbe díj odaítéléséről, 
amelyet 2021-ben Etessy Gábor 
vehet át a Vak Bottyán Tehet-
séggondozó Közalapítványban, 
illetve a Paksi Sportegyesü-
let elnökségében kifejtett tevé-
kenysége elismeréseként.
A képviselő-testületi ülésről 
bővebb beszámolókat találnak 
a telepaks.net oldalon.

Sólya Emma

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Megerősítették a két város kapcsolatát

Városmarketing Gyémánt díj Paksnak

Jó élményekkel tértünk haza – értékelte a pak-
si delegáció zentai útját Szabó Péter. A polgár-
mester mellett a küldöttség tagja volt Szántó 
Zoltán alpolgármester, Ru� Ferenc nemzet-
közi kapcsolatokért felelős referens és Weisz 
Réka i�úsági kapcsolatokért felelős referens. 
– A  zentai csata 324. évfordulóját ünnepel-
ték délvidéki testvértelepülésünkön szeptem-
ber 11-én. A törökök végleges kiűzését eldön-
tő csata évfordulója fontos ünnep partnerünk-
nél, amit idén is képviselő-testületi díszüléssel 
és város napi rendezvénysorozattal tettek em-
lékezetessé. A  díszülésen megerősítettünk a 
Pakson július 4-én aláírt testvérvárosi szerző-
dést – tájékoztatott Szabó Péter. Zenta Pakshoz 
hasonló adottságokkal rendelkező vajdasági 
város, a lakosságszám és az intézményhálózat 
nagysága közel azonos. – A  testvértelepülési 
szerződés egy keretet ad, rajtunk múlik, hogy 
milyen tartalommal töltjük meg – hangsú-
lyozta a szerződés paksi aláírásakor Czegledi 
Rudolf, Zenta polgármestere, kiemelve, hogy 
bízik a sikeres folytatásban. A kapcsolaterősí-
tés azóta már konkrét formát öltött. – Elsőként 

a kulturális és az i�úsági kapcsolatokat szeret-
nénk elindítani a két település között, utób-
bi erős alapja lehet egy testvérvárosi kapcso-
latnak. A többi partnertelepülésünkkel ez jól 
működik, szeretnénk, ha Zentával is így lenne. 
Emellett a gazdasági kapcsolatok erősítéséről 

is tárgyaltunk már – tudtuk meg Szabó Péter 
polgármestertől. A díszülést követően a zen-
tai csata Tisza-parti emlékhelyén megkongat-
ták az emlékharangot és koszorúztak. A Város 
napi  rendezvényen  Paksról fellépett az Ulbert 
Underground.                                                      -dsz-

Városmarketing Gyémánt díjat kapott Paks, 
amellyel nyolcra emelkedett a Magyar Mar-
keting Szövetség évente meghirdetett pá-
lyázatán elnyert elismerések száma, je-
lentette be Szabó Péter sajtótájékoztatón. 
A  polgármester elmondta, hogy a díjat a 
városfejlesztési projektek marketing prog-
ramjai, kampányai kategóriában nyerte 

el az önkormányzat az Atomváros – zöld-
város, elektromos buszok Pakson elnevezé-
sű projekttel. – Pakson 2021. február 1-től 
kizárólag elektromos buszokkal működik a 
városi tömegközlekedés, és egyik fontos ele-
me annak a törekvésünknek, hogy zöldvá-
ros legyen Paks. Az új rendszerben növeke-
dett a járatsűrűség, a város olyan területeit is 

sikerült bevonni a tömegközlekedésbe, amit 
korábban nem, illetve nagy hangsúlyt fek-
tetünk az elektromosbusz-közlekedés nép-
szerűsítésére. Mindezt díjazta a szövetség – 
összegzett Szabó Péter. 
A Városmarketing gyémánt elismerő véd-
jegyet az a pályázó szervezet kaphatja meg, 
amely a pályázat benyújtásával bizonyít-
ja, hogy a meghirdetett kategóriák valame-
lyikében, a pályázati időszakban eredmé-
nyes, az értékelési kritériumoknak megfe-
lelő, a szakmai zsűri által színvonalasnak 
értékelt városmarketing tevékenységet vég-
zett. A Városmarketing gyémánt védjegy, az 
adott évben, adott kategóriában megvalósí-
tott marketing tevékenységet, és nem általá-
ban a szervezetet, pályázót minősíti, olvas-
ható a varosmarketingdij.hu honlapon.
Nem először vett részt, és nyert díjat Paks az 
országos városmarketing versenyen. Ahogy 
korábban is írtunk róla, a város vezetése a 
turisztikai, városmarketing és kommuniká-
ciós csoport létrehozása óta kiemelten keze-
li a városmarketinget. A városra váró fejlesz-
tések, beruházások mellett kiemelten fon-
tosnak tartja, hogy Paks pozitív imázsának 
építésén is dolgozzon, ehhez minél többféle 
marketingeszközt, innovatív ötletet használ-
jon a jövőben is.                                         -kgy-

Fotó: Zenta önkormányzata

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Kiírta pályázatát 
a gazdasági bizottság

A védett épületek 
állnak a fókuszban

Szépkorú köszöntése az Életfa otthonban

Pályázatot hirdet a képviselő-tes-
tület gazdasági bizottsága Paks 
környezetvédelmi programjával 
összhangban a városban műkö-
dő bejegyzett alapítványoknak, 
közalapítványoknak, egyesüle-
teknek és társadalmi szerveze-
teknek. A pályázattal többek kö-
zött a természeti értékek megőr-
zését, gazdagítását és bemutatását 
szolgáló, valamint a helyes hulla-
dékkezelést elősegítő tevékeny-
ségeket, a környezeti nevelést és 
oktatást, az ivóvíz minőségének 
javítását célzó szemléletformáló 
tevékenységeket, a zajterhelések 
hatásainak csökkentését, az al-
lergén növények irtását kívánják 
támogatni. A  pályázatokat egy 

példányban, személyesen a Pak-
si Polgármesteri Hivatal pénz-
ügyi osztályán (II. emelet 203. 
sz. iroda) lehet benyújtani, vagy 
postán elküldeni a Paksi Polgár-
mesteri Hivatal címére (7030 
Paks, Dózsa György út 55–61.). 
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje 2021. szeptember 28-án 
16 óra. A  pályázathoz részletes 
leírást és részletes költségvetést 
kell csatolni. A  teljes pályázati 
kiírás további fontos informáci-
ókkal és a pályázati adatlap átve-
hető a polgármesteri hivatalban, 
vagy letölthető a paks.hu hon-
lapról a lakossági pályázatok ro-
vatban.                                                       

-kgy-

Kiírta a védett értékek fenn-
maradását és felújítását támo-
gató 2021-es második félévi 
pályázatát Paks képviselő-tes-
tületének városépítő bizottsá-
ga. Pályázni lehet a város köz-
igazgatási területén lévő mű-
emléki védelem, helyi egyedi 
védelem alatt álló, vagy he-
lyi védett területen álló ingat-
lanok, épületek, épületrészek 
vagy műtárgyak teljes felújítá-
sának, korszerűsítésének, kül-
ső és az ezzel összefüggő bel-
ső helyreállítás esetén a külső 
homlokzat domináns eleme-
inek leginkább megfelelő ál-
lapot szerinti helyreállításá-
nak költségeihez. Pályázatot 

nyújthatnak be a védett épüle-
tek tulajdonosai, kezelői, vala-
mint a társas tulajdonban lévő 
védett épületek önálló rendel-
tetési egységének tulajdonosai 
önállóan. A pályázatot két pél-
dányban, papír alapon kell be-
nyújtani a polgármesteri hiva-
talba (7030 Paks, Dózsa György 
út 55–61.). A pályázati határidő 
2021. október 31. A részletes 
pályázati felhívás megtekinthe-
tő a paks.hu honlapon a lakos-
sági pályázatok rovatban. A pá-
lyázattal kapcsolatosan a petz.
ildiko@paks.hu emailcímen és 
a 75/830-698-as telefonszámon 
lehet érdeklődni.

Kohl Gy.

Váczi Józsefnét köszöntötte 90. születés-
napján az önkormányzat nevében Sza-
bó Péter polgármester és dr. Hanol János, 
a polgármesteri hivatal turisztikai, város-
marketing és kommunikációs csoportjá-
nak vezetője a Paksi Életfa Idősek Otthoná-
ban. Az ünnepelt köszöntése családtagok 
és az intézményben dolgozók körében tör-
tént. Váczi Józsefné, született Kovács Ka-
talin Pakson látta meg a napvilágot 1931. 
szeptember 16-án. A család a Kosár utcá-
ban lakott, Kati néninek egy húga volt, szü-
leik napszámban, később a konzervgyár-
ban dolgoztak. Az ünnepelt a Vendel-ká-
polna melletti községi elemi iskolába járt, 
majd a nyolc osztály elvégzése után korán 
munkába állt a konzervgyárban. Elmondta, 
hogy nem voltak tehetősek, de tisztességgel 
megéltek a keresetükből, és ami a legfon-
tosabb, hogy megvolt a családi szeretet. Jó 
érzésekkel emlékezik vissza a konzervgyári 
időkre, dolgozott a savanyítóüzemben, tet-
tek el zakuszkát, befőttet, gúlába rakták a 
késztermékeket. Kati néni 65 évesen vonult 
nyugállományba, azt megelőzően néhány 
évig az atomerőműben dolgozott. Váczi Jó-
zse�el 1951-ben kötöttek házasságot, két 
gyermekük született. Kati néni párja tűz-
oltó volt, majd a leszerelése után szintén a 
konzervgyárban dolgozott. Mint sok mun-
katársuk, ők is a Gyár utcában építkeztek, 

ami onnan kapta a nevét, hogy ezt az utcát 
többségében konzervgyári dolgozók lak-
ták be. Férje és �uk már nem lehetnek vele, 
de a lánya napi szinten látogatja az otthon-
ban, négy unokája és négy dédunokája van, 
akik szintén rendszeresen látogatják, vagy 
telefonon keresik. Korábbi betegségei foly-

tán az egészsége megromlott, de járókeret-
tel azért ki tud mozdulni a szobájából. Az 
idő nagy részében tévét néz, újságot olvas, 
ebéd után pedig lepihen kicsit. A hosszú 
élet titkát családi vonásnak tartja, édesap-
ja 94 évet élt.                                     

-gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula
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Vizitben a laboratóriumban
Közélet

Egy átlagos napon 120-160 pá-
cienst fogadnak és körülbelül 
kétezer vizsgálatot végeznek 
a Paksi Gyógyászati Központ 
orvosdiagnosztikai laboratóri-
umában. A vizsgálatok sorában 
lehetnek klinikai kémiai (enzi-
mek, fehérjék, ionok a vérben), 
hematológiai (a vér alakos ele-
mei, azok száma és minősége), 
véralvadási vizsgálatok, vérsejt-
süllyedés, hormonszint-megha-
tározások, allergiavizsgálatok, 
vizeletvizsgálatok, székletvér ki-
mutatása. Minden nap a vizsgá-
latokhoz szükséges minták le-
vételével indul, majd az analízis 
következik, ami igen nagy pre-
cizitást igényel, az utolsó moz-
zanat pedig a leletek validálása, 
azaz hitelesítése. – A  vérmin-
tákat héttől tíz óráig veszik le 
a kollégák, ami nem véletlen, 
ugyanis ez a legideálisabb idő-
szak erre – mondta dr. Sipos 
Katalin, a laboratórium vezető-
je, aki arra is kitért, hogy a vize-
letmintát vihetik is a páciensek, 
ám ehhez kérjenek tőlük vagy 
a háziorvosuktól tiszta, zárható 
vizeletgyűjtő edényt, mert a hi-
teles eredmény érdekében kül-
ső szennyeződésektől mentes 
mintára van szükség. A doktor-
nő megjegyezte, hogy menstru-
áció ideje alatt nem ajánlott a vi-
zeletvizsgálat, mert a mintába 
vörösvértestek kerülhetnek, ami 
téves diagnózist adhat, a vérvé-
telt azonban nem zárja ki. Arra 
is felhívta a �gyelmet, hogy van-
nak olyan vizsgálatok, amelyek 
eredményét nagymértékben be-
folyásolhatja a vizsgálatot meg-
előző napok étrendje, gyógysze-
rek, de akár a �zikai aktivitás is, 
tehát kérdezzék meg a laborvizs-
gálatot kérő orvost, mire �gyel-
jenek a mintavétel előtt, továbbá 
arról is, hogy ehetnek, ihatnak-e 
a mintavétel előtt. A  laborvizs-
gálatra való felkészülést illető-
en az interneten is elérhetők 
megbízható információk – hív-
ta fel a �gyelmet dr. Sipos Kata-
lin, ugyanakkor hangsúlyozta, 
hogy az eredmények elemzésé-

be azonban ne merüljenek bele 
a páciensek, következtetéseket 
pedig végképp ne vonjanak le 
belőlük, a kiértékelést hagyják 
az orvosukra.
A  kiválóan felszerelt laborató-
riumban térítéses vizsgálatokat 
is végeznek – ekkor nem kell 
beutaló –, rutin laboratóriumi 
vizsgálatokat, tumormarkereket, 
allergiavizsgálatokat, hormon-
vizsgálatokat, utóbbiak sorában 
például meddőségi vizsgálatot 
is. A részletekről a térítésköteles 
vizsgálatok szabályzatából lehet 
tájékozódni a gyógyászati köz-
pont honlapján. A  bejelentke-
zéskor jelezni kell a recepción, 

ha valaki ilyen vizsgálatra érke-
zett, és elirányítják.  
Dr. Sipos Katalin vezetésé-
vel heten dolgoznak a labo-
ratóriumban, Kult Berna-
dett és Vidákovics Jusztina 
orvosdiagnosztikai laboratóri-
umi analitikusok, Hajdók Kor-
nélia laboratóriumi szakasz-
szisztens, Péntek Ildikó, Szabó 
Erzsébet és Bartkó Annamária 
laboratóriumi asszisztensek és 
Szabóné Horváth Katalin asz-
szisztens. 
Vidákovics Jusztina úgy tájé-
koztatott, hogy jelenleg min-
den esetben bejelentkezéssel fo-
gadják a pácienseket, időpontot 

egyeztetni a 75/830-729-es tele-
fonszámon lehet hétköznapokon 
9 és 12, illetve 13 és 14 óra között. 
Az időpont egyeztetésekor �gye-
lemmel vannak egyebek mel-
lett arra, ha a páciens várandós, 
vagy krónikus beteg, vagy ke-
moterápiára jár. – Kisgyermek-
kel bejöhet a mintavételre szü-
lő, a csecsemők vérvételéhez van 
babafektetőnk. Ilyenkor előkerül 
a varázsdobozunk, amiben apró 
ajándékok lapulnak – mondta 
Vidákovics Jusztina.
Ha valaki a laboratóriumba ér-
kezik, először a főbejáratnál lévő 
recepción kell bejelentkeznie, 
majd a laboratórium várójában 
lévő ablaknál ismét van egy kis 
adminisztráció, amivel bekerül 
a laborprogramba (kap egy má-
sik számot), azt követően pedig 
már csak várnia kell, amíg szó-
lítják. A  vérvételnél ismét van 
betegazonosítás, ami kötelező. 
A  laborleletek aznapi vizsgála-
tok esetében hétfőtől csütörtö-
kig 14.30-tól 15 óráig vehetők 
át, pénteken 14 és 14.30 között, 
ha pedig régebbiről van szó, ak-
kor minden hétköznap 12 és 14 
óra között. A járványhelyzet mi-
att azt javasolják a pácienseknek, 
hogy kérjék a leletüket emailben, 
ez gyors és kényelmes.

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc (felső kép: korábbi felvétel)

6 n Paksi Hírnök, 2021. szeptember 24.



Látogass el az oszihacacare.hu-ra, 
és találd meg a hozzád legközelebbit!

Lesz
programod

AH_OsziHacacare_IMAGE_205x282_0902.indd   1 2021. 09. 02.   12:40:09



Energiapolitikai Hétfő Este Budapesten

Életvitelről és étkezésről kérdez az erőmű

Atomerőmű

Az atomenergiának ugyanolyan 
megítélés alá kell esnie az Eu-
rópai Unióban, mint a megúju-
ló energiaforrásoknak – hangsú-
lyozta Kovács Pál Budapesten, az 
Energiapolitikai Hétfő Este című 
összejövetelen. A paksi atom-
erőmű kapacitásának fenntar-
tásáért felelős államtitkár az 
Energiapolitika (Enpol) 2000 
Társulat hagyományos rendez-
vényén ezúttal az Európa jövő-
je vitához kívánt információ-
val szolgálni. Járosi Márton, a 
társulat elnöke Energia unió – 
bürokratikus felelőtlenség cím-
mel tartotta meg nyitóelőadá-
sát, majd Klíma és energia, illet-
ve Az EU energiapolitikájának 
következményei témában hang-
zottak el tájékoztatók.
Kovács Pál, az Atomenergeti-
ka az EU-ban című előadásá-
ban azt fejtette ki, hogy az unió 
2050-ig szóló energetikai jövő-
képéről szóló vitában több or-
szág – köztük hazánk – arra hív-
ja fel a �gyelmet, hogy az atom-

energetika fontos tényező. Mint 
kiemelte, szeretnék érvényre jut-
tatni azt az üzenetet, hogy atom-
energia nélkül nem lehet elérni 
a kitűzött klímapolitikai célokat, 
nem lehet garantálni a kibocsá-
tásmentes áramtermelést. – Cé-
lunk, hogy elérjük azt, hogy az 
atomenergia kapjon olyan meg-
ítélést, mint a megújuló energia-

források. Ezt szeretnénk előlen-
díteni. Nem vagyunk egyedül, 
11 ország csatlakozott a kezde-
ményezéshez – mondta. Mint 
mondta, Európa sokszínű, s 
mindig nagyon nehéz feladat 
ilyen sokszínűségből kihozni 
egy konszenzusos megoldást. 
– Mi ezt megértjük, azt viszont 
�gyelembe kell venni mások-

nak, köztük az uniós döntésho-
zóknak, hogy Magyarországnak 
ezek az adottságai, lehetőségei. 
Mi az atomenergia és a meg-
újuló források kombinációjával 
képzeljük el a jövőt. Az atom-
energia viszont meg kell kapja 
azt a pozitív megítélést, amit a 
megújulók – szögezte le. 
Emlékeztetett rá, hogy az Euró-
pai Bizottság Közös Kutatóköz-
pontja röviddel ezelőtt publikál-
ta a témában készült tanulmá-
nyát, amely arra fókuszált, hogy 
az atomenergia milyen szere-
pet tud játszani az EU-klímacé-
lok elérésében. A kutatók arra 
a szakmai álláspontra helyez-
kedtek, hogy az atomenergiá-
nak ugyanolyan megítélést, ez-
zel együtt támogatást kell kap-
nia, mint a megújulóknak. – Ez 
a szakmai állásfoglalás min-
ket segít a taxonómiai rendelet 
megalkotásához fűződő viták 
során – fogalmazott Kovács Pál 
az Enpol 2000 rendezvényén. 

Dallos Sz.

Közvélemény-kutatást végez az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
megbízásából az Energiatudo-
mányi Kutatóközpont, a Medi-
án Közvélemény- és Piackuta-
tó Intézet és a 21 Kutatóközpont 
szeptember közepétől október 
végéig. A kutatás során összesen 
1000 háztartásban vizsgálják az 
életviteli és étkezési szokásokat, 
613 háztartásban a Duna paksi 
oldaláról, 387 háztartásban a ka-
locsai oldalról. Pakson és Szek-
szárdon 100-120 háztartás, míg 
a kisebb településeken 3-4 ház-
tartás került a mintába. A legfel-
jebb félórás interjú során 40 kér-
dést tesznek fel. A  járványügyi 
szabályozások egyelőre lehetővé 
teszik a személyes interjúkat, ha 
ez esetleg változik, akkor telefo-
non készítik majd ezeket. A fel-
mérés természetesen önkéntes 
és névtelen. Eddig 30 évvel ez-
előtti nemzetközi felmérések át-

lagértékeit használták, a most 
induló felmérés célja, hogy ki-
induló adatként szolgáljon bi-
zonyos biztonsági előírások-
hoz kapcsolódó számításokhoz 
és tudományos kutatásokhoz – 
tájékoztatta szerkesztőségünket 
közleményben az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. – Harminc 
év alatt lassan megváltoztak az 
életviteli és fogyasztási szokások, 
mondta Nagy László, az atom-
erőmű Nukleáris Főosztályának 
vezetője, ezért ideje aktualizálni 
az adatokat. – Mindig tudnunk 
kell bizonyítani – erre az atom-
törvény is kötelez –, hogy meg-
felelünk az előírásoknak, és biz-
tonságos technológiát üzemel-
tetünk. Pontosan tudnunk kell, 
hogy a természetes háttérsugár-
záshoz képest kap-e és mekko-
ra többletdózist a lakosság, a szá-
mításokhoz pedig szükség van az 
életmódbeli és a táplálkozási szo-

kások ismeretére – milyen sza-
badidős tevékenységeket végez-
nek, ki mennyit horgászik példá-
ul, vagy mit eszik, és azt honnan 
szerzi be. Normál üzemme-
net esetére is elvégezzük majd a 
számításokat az adatok alapján, 

de az adatgyűjtés az üzemzava-
ri esetek értékeléséhez is szüksé-
ges – tájékoztatott az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. főosztályve-
zetője. A  részletes tájékoztató a 
telepaks.net oldalon olvasható.

-kgy-

Fotó: Paks II. Zrt.

Fotó: Babai István/archív
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Meghirdette idei tanulmányi 
ösztöndíjprogramját a Paks II. Zrt.
A  Paks II. Zrt. ismét meghir-
dette az „Atomenergia – A biz-
tos jövő” Tanulmányi Ösztön-
díjprogramot, amelyre kö-
zépiskolások és egyetemisták 
pályázatait várják. Mittler Ist-
ván, a Paks II. Zrt. kommuni-
kációs igazgatója kiemelte: az 
ösztöndíj az első lépés lehet a 
�atalok számára, ha csatlakoz-
ni szeretnének a projekthez.

Ebben a tanévben is várja a kö-
zépiskolások és egyetemisták 
ösztöndíjpályázatait a Paks II. 
Zrt. Az „Atomenergia – A biz-
tos jövő” Tanulmányi Ösztön-
díjprogramba évről évre több 
egyetem, illetve szakirány hall-
gatói kapcsolódhatnak be. Az 
első alkalommal hét, az elmúlt 
tanévben tizenkettő, idén pedig 
már tizenhárom egyetem alap- 
és mesterképzésben részt vevő 
hallgatói, valamint változatlanul 
a paksi Energetikai Technikum 
és Kollégium (ESZI) diákjai pá-
lyázhatnak ösztöndíjra. – Az 
egyetemek köre a Nemzeti Köz-
szolgálati Egyetemmel bővült, 
illetve ebben a tanévben már 
katasztrófavédelem, építészmér-
nök, vízügyi üzemeltetési mér-
nök szakra járók jelentkezését 
is várjuk – tájékoztatott Mittler 
István. A Paks II. Zrt. kommu-
nikációs igazgatója hozzátet-
te, alapvető cél, hogy felkeltsék 
a �atalok érdeklődését az atom-
energia, a villamosenergia-ipar 
iránt, de az atomerőmű-építés 
és -üzemeltetés nagyon sokré-

tű feladat, sokféle szakterületet 
ölel fel. Az ösztöndíjprogramot 
a szakemberigényhez igazítva 
évről évre formálják, �nomítják.
A már említetteken kívül válto-
zatlanul pályázhatnak bizton-
ságtechnikai mérnöki, energe-
tikai mérnöki, építőmérnöki, 
�zikus, gépészmérnöki, kör-
nyezetmérnöki, mechatronikai 
mérnöki, mérnökinformatikus, 
műszaki menedzser, vegyész-
mérnöki, villamosmérnöki ta-
nulmányokat folytató �atalok. 
– Örömünkre szolgál, hogy na-
gyon nagy az érdeklődés, így 
idén egy kicsit magasabbra rak-

tuk a lécet, azaz jobb tanulmá-
nyi átlaggal lehet jelentkezni – 
mondta el a kommunikációs 
igazgató.
A megjelölt intézmények tanu-
lói 2021. szeptember 30-ig pá-
lyázhatnak a Paks II. Zrt. ösz-
töndíjprogramjára, amennyi-
ben tanulmányi eredményük 
átlaga eléri az előírt szintet és 
pályázatuk megfelel a megha-
tározott kritériumoknak. Az 
ösztöndíjak odaítéléséről, a be-
nyújtott dokumentumok for-
mai és szakmai szempontú elbí-
rálását követően, a Paks II. Zrt. 
bírálóbizottsága dönt. A  nyer-

tes pályázók, amennyiben az 
ESZI diákjai, két féléven ke-
resztül félévente bruttó 75 ezer 
forintot kapnak, ha felsőoktatá-
si intézményben tanulnak, ta-
nulmányaik befejezéséig fél-
évenként bruttó 300 ezer forint 
összegű ösztöndíjban részesül-
nek.
Mittler István kiemelte, az év-
század magyarországi beru-
házásához jelentős számú, jól 
képzett szakemberre van szük-
ség. Az ösztöndíjprogram akár 
már a középiskolai évektől a 
mesterszakos diploma megszer-
zéséig célzott szakmai orientáci-
ót biztosít. A társaság egyéb le-
hetőségekkel is megszólítja már 
az iskolapadban a �atalokat. 
A  további karrierprogramok-
ról, illetve az ösztöndíjpályázat-
ról a Paks II. Zrt. honlapján és 
karrierportálján minden szük-
séges információt megtalálnak 
az érdeklődők, ugyanitt letölt-
hetők a szükséges dokumentu-
mok is.                                          (X)

Forrás: Paks II. Zrt.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Portré

Jó napot, mi újság?

Pupp Ferencné
Arra a kérdésre, hogy mire vá-
gyik, Pupp Szilvi válasza azon-
nal kész: arra, hogy a gyerekek 
megvalósítsák álmaikat. Két lá-
nyuk és a �uk kirepült a csalá-
di fészekből, ami Szilvi és fér-
je, Feri számára még nagyon 
új helyzet, még nem is találtak 
egészen magukra, hiszen az ed-
digi életük róluk szólt. Kétség-
telen, hogy ez a jövőben sem 
fog gyökeresen megváltozni.

Hivatalos nevén Pupp Ferenc-
né, lánykorin Kupeczki Szil-
via Erzsébet 1972 decemberé-
ben Gödöllőn született. Pupp 
Szilvi, ahogy általában isme-
rik, kisgyermekkorában Ma-
docsára került, ott nevelkedett, 
és végezte el az általános isko-
lát. Paksra 1989-ben került. Bár 
eredeti terve az volt, hogy cse-
csemőgondozó lesz, világéle-
tében kereskedelemben dolgo-
zott, pályafutását a Népboltnál 
kezdte, dolgozott a Sirály papír-
boltban, 13 éve pedig a Búto-
rok háza vezetője. Pupp Ferenc-
cel 31 éve alkotnak egy párt, öt 

évnyi együttjárás után kötöttek 
házasságot, ennek 26. évfordu-
lóját ünnepelték idén. Párosuk 
remekül működik, Szilvi a szív, 
Feri a józan ész. Talán nehéz is 
elhinni, de Szilvi lázadó volt, 
nehezen bírta a kötöttségeket 
lánykorában. Most persze már 
teljesen érti édesanyja akkori ag-
godalmait, hiszen három gyer-
mek édesanyja. Réka 25, Noémi 
23, Bence pedig 21 esztendős. 
Könny szökik a szemébe, ami-
kor arról beszél, hogy mindhár-
man kirepültek. Volt már néhány 
hónapos időszak, amikor kettes-
ben maradtak – illetve valójában 
hármasban, mert velük él nagy-
mamája, akiről ők gondoskod-
nak. Akkor – mint nevetve elárul-
ja – edzeni menekült, TRX-ezett. 
Tudja, hogy most is kell valamit 
keresnie, hogy kitöltse a gyere-
kek felnőtté válásával keletkezett 
űrt. – Kertészkedhetnék, de az 
udvart direkt úgy alakítottuk ki, 
hogy ne kelljen – meséli. Azt is 
elárulja, hogy nemrégiben férje 
egy terasszal lepte meg, előzőleg 
pedig egy kerti tóval. Mindegyi-

ket saját kezűleg készítette. – Én 
nem virágot szoktam kapni, ha-
nem ilyesmit – mondja hangjá-
ban bujkáló meleg szeretettel. 
Azt is hozzá teszi, hogy igen, a 
kettejük stabil kapcsolata bizto-
san elengedhetetlen volt ahhoz 
is, amit a gyerekeik eddig elér-
tek. – Ő a legfontosabb az éle-
temben – mondja férjéről. Majd 
hozzáteszi megint csak nevetve: 
a négy legfontosabb egyike. 
Két gyereket biztosan akartak, 
de amikor a második lányka 
után röviddel megérkezett egy 
kis�ú is, nagyon örültek. – Ben-
cénk a legnagyobb király, ő élve-
zi az életet, amiről a lányoknak 
le kellett mondani, azt ő mind 
megéli. Mi pedig örülünk neki, 
így sok mindent tapasztal – me-
séli. 
A két lány – miként az bizonyára 
az olvasók zöme által ismert – él-
sportoló. Réka sportja a dzsúdó, 
Noémié a kajak-kenu. Az élsport 
rengeteg lemondással és bizony a 
sikerek mellett sok-sok buktató-
val és kudarccal is jár, emelte ki 
édesanyjuk. Még egy olyan fan-

tasztikusan sikerült szezonban 
is, amilyen most Rékáé volt, hi-
szen ötödik lett az olimpián. Szil-
vi szerint még egy ötkarikás játé-
kon mindenképpen ott lehet, de 
akár kettőn is. És persze Noncsi 
álma is az olimpia, amiért ő is 
rengeteget küzd, dolgozik. Szil-
vi mintha olvasná, úgy sorol-
ja, hogy melyik versenyen, mi 
hogy történt. De nemcsak a szá-
raz tények élnek benne élénken, 
hanem az általuk korbácsolt ér-
zelmek is, így – nincs mit titkol-
ni – mindketten zsebkendőnkért 
kutatva idézzük fel az emlékezetes 
bronzmeccset. Az eredmény cso-
dálatos, Réka is kiegyezett volna 
egy ötödik hellyel Tokióba indu-
láskor, de vesztett mérkőzés után 
lejönni a tatamiról, kemény do-
log, s ilyenkor szükség van az 
anyai, szülői vigaszra. Mint Szil-
vi felidézi, a testvérek is egy em-
berként álltak mellette, Bence azt 
mondta, aki az olimpiai bajnokot 
legyőzi, az bajnok, Noncsi pedig 
azt, hogy Réka „kivitte az asztalt 
Tokióba, Párizsban pedig majd 
odacsap”.
A kapcsolat szemmel látható-
an nagyon szoros, a Pupp család 
szimbiózisban él, igaz, most már 
nem egy fedél alatt. Réka már-
ciusban saját lakásba költözött. 
Edzője, sportvezetői tanácsolták, 
hogy jót fog tenni neki az önálló-
ság, s lám, igazuk volt. Noncsi az 
ASE kajak-kenusa, de nem Pak-
son, hanem Csepelen edz. Ben-
ce pedig ősszel kezdte meg ta-
nulmányait a Pázmány Péter Ka-
tolikus Egyetemen, terve, hogy 
pszichológus lesz, mellette ő is 
maradt választott sportágánál, az 
amerikai focinál.
A kérdésre, hogy milyen álma, 
vágya, terve van, Szilvi magá-
tól értetődő természetességgel 
azonnal rávágja, az, hogy a gye-
rekek érjék el, valósítsák meg az 
álmaikat. Az unszolásra, hogy 
kivételesen önmagára gondol-
jon, tréfásan jegyzi meg: „meg 
a világbéke”. Ezen aztán hossza-
san elmorfondírozunk, s egyet-
értünk abban, hogy ez ugyan 
tényleg vicc volt, de valóban jó 
volna, ha kevesebb irigység és 
rosszindulat lenne a világban…

Szabó Vanda
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Paksi Hírnök retró

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. 

Félmilliárdot szánnak útépítésre

Kosárlabda-ünnep az ASE csarnokban

Bogesz két világszervezet 
világbajnoka

Kacsa szögre akasztotta kesztyűjét

[…] A tavalyi összeg kétszere-
sénél is többet fordítanak idén 
utakra. Felújítják az Öreghegy 
utcát, ez 175 millióba kerül, 
175 millióért Dunakömlődön 
a Béke utcát, s megépítik a Ká-
polna utcában a körforgalmat, 
s a hozzá tartozó új pályates-
tet a Táncsics utcában. Az elő-
ző két útnál javában folynak 
az előkészületek, elkészültek 
a tervek, megvannak az enge-
délyek. Az önkormányzat ál-

lami támogatást is igénybe kí-
ván venni az útjavításoknál, a 
tervezett utak azonban nem fe-
lelnek meg a kiírásban foglal-
taknak. Ezért a hivatal munka-
társai öt olyan területet jelöltek 
ki, amelyek megfelelnek az el-
várásoknak, s benyújtották a 
pályázatot. Kedvező elbírálás 
esetén az ötvenmilliós önrész 
mellé ötvenmillió forint állami 
támogatást kap a város.         -vt-                     

2005. április 8., 14. évf. 1. szám

Valóra vált a paksi kosárlab-
da-szurkolók álma, a Geszte-
nyés úti sportcsarnokban ren-
dezték a XVI. fér� kosárlabda 
Magyar Kupa négyes döntőjét. 
A  csúcstalálkozón a székesfe-
hérvári Albacomp, a szombat-
helyi Falco-Swietelsky KC és a 
kecskeméti Univer KSE mellett 
a házigazda, a paksi Atomerő-
mű Sport Egyesület szállt harc-
ba a trófeáért. […] a szurkolók 

együtt ünnepelhették a játéko-
sokkal a csapat harmadik Ma-
gyar Kupa aranyát. A kupa-
győztes csapat: Chris Monroe, 
Zvonimir Ridl, Cédric Melicie, 
Jan Pavlik, Czigler László, Lő-
rincz Viktor, Wayne Smith, 
Kiss Zsolt, Mészáros Zalán, és 
a legjobbnak választott Sitku 
Ernő.  

cseri                                             
2005. április 22., 14. évf. 2. szám

Bognár László sporttörténel-
met írt szülővárosában, Szolno-
kon, az Action-Promotion is-
tálló színeiben, a bolgár Kirkov 
Kirkorov ellen. Ő lett az első 
olyan magyar bunyós, aki két 
világszervezetnél, az IBC-nél 
és az IBU-nál is egy időben 
mondhatja magáénak a bajnoki 
címet. A paksi öklöző az elvá-
rásoknak megfelelően, maga-
biztosan, egyhangú pontozás-
sal szerezte meg a bajnoknak 

járó övet, mely vitrinjének ta-
lán legfényesebben csillogó da-
rabja. […] Ezzel a sikerrel le-
hetőség nyílt arra, hogy május-
ban ismét kötelek közé lépjen 
Bogesz, s megszerezze akár a 
harmadik szövetség világbajno-
ki címét. […] A paksi könnyű-
súlyú világbajnok hosszú távú 
szerződést már nem kíván alá-
írni egyik bokszistállóval sem. 
[…]                                              -SJ-                     

2005. április 8., 14. évf. 1. szám

Egy hosszú pályafutás végé-
re tett pontot Kalocsai Zoltán 
a paksi bokszgálán. 1978-ban 
Dombóváron lépett először 
szorítóba. 1985-től Feil Ádám 
edző irányításával már paksi 
színekben ütötte-verte ellenfe-
leit csapatbajnokságokon, egyé-
ni versenyeken. Eredménylistá-
ja egyértelművé teszi, hogy Ka-
csa nem véletlenül lett a hazai 
pro� boksz egyik meghatározó 
egyénisége. […] A paksi boksz-
gála kitűnő alkalomnak kínál-

kozott arra, hogy az általa olyan 
nagyon szeretett hazai közön-
ségétől méltó búcsút vehessen. 
[…] A búcsú rövidre sikeredett, 
mert ellenfele nem volt egyen-
rangú partner a küzdelemhez. 
A közönség felállva köszönt el 
a nagyszerű sportolótól, Pin-
tér Ferenc menedzser serleg-
gel köszönte meg helytállását. 
Így zárult egy 38 éves sportem-
ber 27 éves sportolói pályafutá-
sa.                                                   SJ 

2005. május 20., 14. évf. 4. szám
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– Nagyon nagy élmény volt, 
bár szerintem minden jól mű-
ködött, a szerelés, a hal és én 
is, így viszonylag könnyen 
ment – emlékszik vissza éle-
te eddigi legnagyobb fogására 
Körmöczi Zoltán. […] Azon 
a szeles-esős estén édesapjá-
val ültek a Füzes-tavaknál, mi-
kor késő este vehemens kapás-
sal „vendég” jelentkezett. […] 
– Húztuk-húztuk, de csak nem 
akart vége lenni – idézi fel Zol-
tán, aki szerint egyszerűbb volt, 
mint gondolta. Igaz – mint 
mondja – optimális volt min-
den, és „pro�” segítői voltak. 
[…] A hatalmas harcsa a mér-
legelésnél 67 kilót nyomot, a 

hossza 200, legnagyobb kerü-
lete 90 centiméter volt. […]                                                                        

-vt-                     
2005. április 22., 14. évf. 2. 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

Nagy fogás a Füzesen

Épül a teniszsátor Határidőre elkészül az Öreghegy utca

Utcabál a Hársfa utcában – huszadszor

Évekkel ezelőtt felmerült az 
igény egy fedett teniszsá-
tor építésére. A költségek ma-
gas volta miatt azonban ed-
dig egyik felmerült terv sem 
volt megvalósítható. Végül egy 
poligonváz-szerkezetű sátor 
megépítése mellett döntött az 
önkormányzat, ez fele annyi-
ba kerül majd, mint a koráb-
bi tervekben szereplő épületek. 
[…]A paksi atomerőmű 2003-
ban és 2004-ben úgy rendelke-

zett, hogy iparűzési adójának 
egy részét az önkormányzat 
fordítsa a teniszcsarnok építé-
sére. Ez 48 millió forintot je-
lent, további 15 millió forintról 
pedig az önkormányzat dön-
tött. […] A kétpályás, hőszige-
telt, poligonváz-szerkezetű sá-
tor a szerződés szerint augusz-
tus 18-ig készül el a Paksi SE 
tenisztelepén. […] 

Prg                                              
2005. május 20., 14. évf. 4. szám

Az ütemezésnek megfelelően 
halad az Öreghegy utca felújí-
tása. […] Az utca rekonstruk-
ciójának költsége meghaladja a 
130 millió forintot, a beruházás 
befejezési határideje augusztus 
15-e. […] A kivitelezés néhány 
hete indult, jelenleg a közműépí-
tés zajlik. Az utca alsó szakaszán 
föld alá kerülnek a légkábelek: a 
telefon-, a kábeltévé-, az elekt-

romos vezetékek. A hétvégen-
ként is dolgozó kivitelezők már 
a csapadékcsatorna-kiépítés és a 
vízműbekötések első ütemét be-
fejezték. A munkák során meg-
újul a közvilágítás is. A beruhá-
zás második részeként az egész 
utcában elkészül az új járdasor, 
valamint a szegéllyel ellátott út-
burkolat. […]                                -dal-

2005. június 3., 14. évf. 5. szám

Húsz évvel ezelőtt készült el a 
betonút a Hársfa utcában. Ab-
ból az alkalomból szervez-
tek először utcabált az ott élők. 
A  programból azóta hagyo-
mány lett, évente egyszer kö-
zösen ünnepelnek a szomszé-
dok. […] – Mi tettük le az első 
szennyvízcsatornát társadalmi 
munkában – mesélte el Rácz 
Imre. – A betonutat húsz évvel 
ezelőtt, közösen építettük meg. 
[…] A tavaly elindult városi út-
program része volt a Hársfa 

utca felújítása is. Az aszfaltbur-
kolatot kapott út felavatása sze-
rencsésen összeesett a húszéves 
évfordulóval. […] A  jubileumi 
rendezvény két napig tartott. 
Barátok, rokonok és ismerősök 
ünnepeltek együtt a Hársfa ut-
cában élőkkel. A  hajnalig tar-
tó utcabál másnapján vetélke-
dőkkel, versenyekkel, közös já-
tékokkal tették emlékezetessé a 
rendezvényt. 

dal                                                       
2005. június 17., 14 évf. 6. szám
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Szabadtéri programok szalmabálák között

Szüreti napot tartottak Dunakömlődön
Felvonulással kezdődött a dunakömlődi 
szüreti nap szeptember 18-án. A huszon-
harmadik alkalommal megrendezett ese-
ményen számos programmal várták az ér-
deklődőket. A felvonulásra érkeztek kistrak-
torral, fűnyíró járművel is a helyiek, volt, aki 
szekéren vagy gyalog vonult, de ott volt a 
sorban a bölcskei Guinness-rekorder, Tóth 
Lajos is, aki pusztaötös fogatával vágtatott 
a kömlődi utcákon. A fordulónál a Szarka-
láb Néptáncegyüttes és a Dunakömlődi Fél-
nótás Dalkör szórakoztatta az arra járókat 
és a szüreti menetet, a présházsoron pedig 
a HuMen Brass Band. Az ünneplőket Szabó 
Péter polgármester köszöntötte. Az esemé-
nyen részt vett Spiesz József, a dunakömlődi 
településrészi önkormányzat elnöke is, aki 
arról beszélt, hogy több mint húszéves ha-
gyománya van a rendezvénynek, amely 
megmozgatja a falu apraját-nagyját, már na-
pokkal korábban elkezdik díszíteni a falut. 
A faluház vezetője, a szüreti nap főszerve-
zője Faragóné Kertész Alice volt, aki az „Ősz 
ízei üvegben, tányéron” versenyről tájékoz-
tatott. Elmondta, hogy tizennyolc, több-
ségében fügéből, málnából, csipkebogyó-
ból készített lekvárt, és hat, szilvából, sző-
lőből, répából készített süteményt neveztek 
a résztvevők. A zsűri tagjai sokáig ízlelget-

ték a �nomságokat, mire megszületett a 
döntés: a legjobb lekvárt Gacsályi Erzsébet, 
a leg�nomabb süteményt pedig Hergerné 
Frics Barbara készítette. A szüreti napot kí-
sérőprogramok is színesítették. A faluház-
nál ugrálóvár várta a gyerekeket, de volt a 
könyvtár előtt arc- és hennafestés, valamint 

a CsigaBiga alapítvány jóvoltából kutyaterá-
pia. A faluház melletti téren színpadi műsor 
volt, fellépett Tolvai Renáta énekesnő, Oláh 
Gergő énekes, a HuMen Brass Band, vala-
mint a Tűzvirág Táncegyüttes. A szüreti na-
pot utcabállal zárták a présházsoron.

Sólya E.

Négynapos szabadtéri programsorozatot szer-
vezett szeptember 14. és 17. között a Csengey 
Dénes Kulturális Központ az ASE sportcsar-
nok melletti, szalmabálákkal körbekerített te-
rületen, PaksiBorBála címmel. Az első na-

pon Tóth Emese, a Pro Artis művészeti isko-
la zongoratanára adott klasszikus zenei ízelítőt 
az egészen kicsiknek, majd Kalandok Nigériá-
ban címmel dr. Kondricz Péter egykori nigé-
riai diplomata tartott előadást. A szeptember 

14-i utolsó program Müller Péter Sziámi és 
Szakcsi Lakatos Béla estje volt. Másnap Tóth 
Gábor solymász interaktív bemutatóval vár-
ta az érdeklődőket, majd Babai István és Kövi 
Gergő Hívás című rövid�lmjét mutatták be, az 
alkotókkal Feil Gréta beszélgetett. Utolsó első 
randi címmel gasztroszínházi improvizációs 
előadást láthatott a közönség a KV társulat elő-
adásában. Az estet Szabó Balázs nagy sikerű 
szólóestje zárta. A harmadik napon Hepehupa 
címmel a Kiskalász együttes adott koncertet a 
bálaszínházban, majd a Pakson már jól ismert 
Carson Coma akusztikus koncertje követke-
zett. Szomjas fér�ak sört isznak helyettem cím-
mel kizárólag felnőtteknek szólt az E-Mancik 
Színházi Manufaktúra szókimondó előadá-
sa. Az utolsó napon a Holló Együttes Vásár�a 
címmel adott zenés koncertet, majd Hangácsi 
Márton énekes, dalszerző lépett színpadra. 
Végül ismét egy korhatáros előadást nézhet-
tek meg az érdeklődők: Sebestyén István me-
semondó a bukovinai székelyek mókás mese-
világát tárta a közönség elé. 

-se-

Fotó: Babai István

Fotó: Szép Zsóka
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Mesterségekről első kézből
Badics Viktor pincér
– Miért választotta a pincér 
szakmát?
– Már az óvodában is felszol-
gálósat játszottam, segítettem 
tálalni az óvónőknek. Szek-
szárdon a Hunyadi Mátyás 
Vendéglátóipari Szakközépis-
kolában végeztem 2004-ben, 
azóta pincérként dolgozom. Si-
került elérni a legfőbb célomat: 
Budapesten, ötcsillagos szállo-
dákban szolgálhattam fel.
– Hogyan sikerült ezt elérni?
– Két évig éltem Budapesten, 
ahol a nagy szállodák rendez-
vényeire közvetítőn keresz-
tül keresnek pincéreket a saját 
munkaerő kiegészítésére. En-
gem több ötcsillagos szállodá-
ba is kiközvetítettek, olyan is 
volt, hogy az InterContinentál 
Budapest és a Kempinski Hotel 
Corvinus Budapest hotelekben 
párhuzamosan dolgoztam. Az 
InterContinentálban annyira 
elégedettek voltak a munkám-
mal, hogy egy hét után felaján-
lották, legyek az állandó csapa-
tuk tagja. Éltem a lehetőséggel, 
de mellette máshol is dolgoz-
tam. 
–  Mit várnak el a pincérektől 
egy ilyen neves szállodában? 
– Nagyon szigorúak a szabá-
lyok. Nem lehettünk például 
borostásak, ha valaki így jelent 
meg a munkában, hazaküldték. 
Szmokingban, csokornyakken-
dőben dolgoztunk. Ez akkor 
nagyon tetszett, de most már 
nem szeretnék ilyen kőkemény 
szabályok között dolgozni. 
– Jelenleg az Erzsébet Nagy 
Szállodában dolgozik. Mi a 
feladata?
–  Nyitás előtt másfél órával ér-
kezünk, felkészítjük az étter-
met: összeírjuk a rendelést, fel-
töltjük a hűtőket, előkészülünk 
az aznapi rendezvényekre, terí-
tünk. Ha kitelepülős rendezvé-
nyünk van, akkor már egy hét-
tel előbb elkezdjük a felkészü-

lést. Az ételrendelések felvétele 
a munkánk egyszerűbb része, 
bár nem mindenkinek sikerül 
papír nélkül hét-nyolc asztal 
rendelését felvenni. Ezt nem ta-

nítják az iskolában, a munkánk 
során tanuljuk meg. 
– Kiből lehet jó pincér?
– Szépérzék kell a terítéshez, 
empátia a vendégekhez. Sokfé-

le vendég van, és nem feltétle-
nül kedves mindenki, de ezt is 
tudni kell kezelni. Mindemel-
lett nagyon fontos a nagy mun-
kabírás. A fővárosi szállodákban 
nem engedték, hogy nyolc órá-
nál többet dolgozzunk. Itt tizen-
két-tizennégy órás műszakok 
vannak, de ezt jobban szeretem. 
Otthon vár a család, a ház körü-
li munkát is el kell végezni. Arra 
törekszem, hogy legyen időm 
sportolni, illetve masszázsra jár-
ni, ezek segítenek oldani a fel-
gyülemlett feszültséget. 
– Mit szeret ebben a hivatás-
ban?
– Az elmúlt tizenhét év alatt 
rengeteg érdekes emberrel ta-
lálkoztam, barátságokat is kö-
töttem. A szakmai pályafutá-
som megkoronázásaként három 
éve mestervizsgát tettem, ami-
nek révén tanulókkal foglalkoz-
hatok, segíthetek nekik elindul-
ni a pályán.                               

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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A Deák Ferenc utca 4. szám alat-
ti közbirtokos nemesi kúria sa-
roktelken, utcavonalon áll. Deák 
Ferencnek, a haza bölcsének 
paksi kapcsolata onnan eredt, 
hogy nővére, Jozefa 1808-ban 
Kehidán házasságot kötött Ne-
meskéri Kiss Józse�el, akivel az-
tán Pakson telepedtek le. Rend-
szeresen csak nővére halála után 
járt le Paksra, mivel nagy rokon-
szenvvel viseltetett annak uno-
kái iránt, a Szeniczey gyerme-
kekhez. Egyiküknek, Szeniczey 
Cecíliának (1842–1918) Csapó 
Vilmos juttatta el a Deák-cen-
tenárium országos adatgyűjté-
si felhívását, aki 1903-ban pa-
pírra vetette gyermekkori emlé-
keit Deák Ferencről, a kéziratot 
a Tolna Megyei Levéltár őrzi. 
A visszaemlékezésből nagyrészt 
a rokonszerető nagybácsit, az 
1850-es, 1860-as évek Deákját is-
merhetjük meg, aki évente két al-
kalommal, a vidéki élet jelentős 
ünnepeire (húsvét, szüret) uta-
zott 4-6 hétre Paksra. Szeniczey 
Ferenc és a ház úrnője, Kiss Ka-
talin alkalmazkodtak puritán 
egyszerűségéhez. Ha az idő en-
gedte, kikocsikáztak, s a reggelit 
és az ebédet is a kedvelt hideg-
völgyi présháznál fogyasztot-
ták el, a nagydiófa alatt, a ma-
lomkőből készült kerek asztal 
mellett üldögélve. A jóféle pak-
si gömböcből fogyasztott reggeli 
után gyakran merült el kedvenc 

szórakozásában, a fafaragásban. 
A  gyerekek rajongással várták, 
milyen játékkal készült számuk-
ra, volt, hogy a kisebb fákat te-
leaggatta mandarinnal, narancs-
csal, a bokrokba cukroszacskót 
rejtett. Délutánjait a virágágyak-
kal díszített udvar lombos sze-
derfája alatt, esős időben a kú-
ria árkádos folyosójának fehér 
padján szivarozva töltötte, vagy 
a köréje gyűlt gyerekeket kedves 
adomákkal szórakoztatta. 

Deák mint vendég alkalmaz-
kodott a család napirendjéhez, 
csupán késői lefekvései tűntek 
terhesnek az őt őrző családta-
goknak, akiket olykor kissé fe-
szélyezett, hogy az ország leg-
ismertebb emberét látják ven-
dégül. A helyiek is kíváncsi 
tekintettel fürkészték az ud-
varon, a fehér padon üldögé-
lő, köztiszteletben álló embert. 
Ám a „kedves Oncli” kedé-

lyes személyiségével elfeledtet-
te ezeket az apró kellemetlen-
ségeket. 

Kényelemszeretete miatt ritkán 
mozdult ki a paksi kúriából, 
csupán néhány kedves barát, 
Bezerédj István, Bartal György, 
Sztankovánszky Imre esetében 
tett kivételt. Idősödve egyre in-
kább szemlélődővé vált, utolsó 
paksi tartózkodása pedig – ta-
lán betegsége előrehaladása mi-
att – rezignálttá és búcsúzkodó-
vá sikerült. Életrajzírója szerint 
1868 után lemondott a paksi 
utakról. A családdal való érint-
kezése azonban a betegsége 
alatt sem szakadt meg. A képvi-
selőház tagjaként Pesten élő ke-

reszt�a, Szeniczey Ödön min-
dennapos látogatója volt be-
tegágyánál. A Nedeczky család, 
Jozefa Emma lányának gyere-
kei szintén istápolták a kedves 
nagybácsit. (Levéltári Szemle, 
2003., 4. szám, 29–41. o.) 1918 
gyászos év volt, midőn fél év 
alatt négy Szeniczey testvér ke-
rült sírba: májusban Szeniczey 
Jozefa, júniusban Stefánia, júli-
usban Cecília, majd december-
ben Ödön. 

A kúria Hütter Nándor ke-
reskedőtől a község tulajdo-
nába került, szolgálati laká-
sokat alakítottak ki benne, 
itt élt családjával Tarisznyás 
Gerő főjegyző. 1945 után a 
Földmívesszövetkezet irodája 
is itt működött, és innen hur-
colták el 1949-ben Tarisznyás 
Györgyit. 1965-ben szükségla-
kásokat kialakítva átépítették, 
de az 1970-es évektől a kúria 
állapota romlott.
Hosszas előkészületek után 2015 
végére újjáéledt, teljeskörűen 
megújult, benne a múzeum ál-
landó tárlataként látogatható 
Emléktérben Paks 19. századig 
tartó története elevenedik meg, 
hat helyiségben. Paksiként jus-
son eszünkbe a haza bölcse, ha 
a múzeumba megyünk, ha el-
haladunk kedvelt hidegvölgyi 
présháza előtt, ha végigsétálunk 
a nevét viselő utcán, ha rápillan-
tunk az egykori Nagyvendéglő-
ben működött kaszinó emeleti 
ablakaira, vagy megállunk árká-
dos kúriája előtt, és az emléktáb-
lán elolvassuk intelmét. 
(Folytatjuk)

dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A Szeniczey-kúria és Deák Ferenc kapcsolata

„Na ki tudná közületek meg-
mondani, hogy hívták Herku-
les feleségét? Cilike váltig erősít-
gette: Dejanirának. Deák hun-
cutkodva rásandított, hát kis 
csacska, ha a férje Herr Kules 
volt, hát akkor a felesége nem-
de csak Frau Kules lehetett?” 
Mivel a gyermekek mind jól 
tudtak németül, jót nevettek 
a szójátékon. (Paksi Hírnök, 
1992.12.16.) 

„Eladó ház Pakson. Deák Fe-
renc utca 4. számú házam – 
volt Szeniczey Ferenc-féle ház 
– rendkívül masszív és kényel-
mes úri lakás, gazdasági épü-
lettel eladó.” (Tolnamegyei Új-
ság, 1921.07.09., 2. o.) 

„Minthogy vacsorát nem evett, 
tehát nem is ült a vacsora asz-
talhoz, hanem majd az egyik 
díván sarkában helyezte el ma-
gát, majd fel alá járt körülöt-
tünk, és ha a gyermekek kö-
zül egyik vagy másik sajnálta, 
hogy de kár, hogy Deák bácsi 
ebbül vagy abbul nem eszik, 
mert az milyen jó! »A magam 
orrát is csiklandozza annak a 
jó szaga« mondá, »de hogy kí-
sértésbe ne jöjjek, tehát így se-
gítek a dolgon«, és azzal elővet-
te nagy tarka selyem zsebken-
dőjét, és orrát bekötötte, és így 
sétált ő egy ideig, a gyermekek 
nagy mulattatására.” 

Fotók: képeslaprészlet, özv. Horváthné kiadása (bal), diakép, forrás: Bencze Barnabás ( jobb)
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével egy önkor-
mányzati ajándékcsomagot 
nyerhet.

A megfejtés a Paksi Városi Múzeum 
egyik októberi programjának elnevezé-
se. A megfejtéseket október 1-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. 

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív



Sport

Éremeső az Atomerőmű SE kajak-kenusainál

Két mérkőzés 
két győzelem

Családi nap volt 
a horgászoknál

A csehországi Račicében ren-
dezték szeptember közepén a 
kajak-kenu sport Olimpiai Re-
ménységek Versenyét. Hatal-
mas mezőny gyűlt össze a há-
romnapos regattán, ahol a 2004 
és 2006 között született korosz-
tályok legjobbjai mérték ösz-
sze tudásukat. A részt vevő 35 
ország közül a 72 fős magyar 
küldöttség kiemelkedő teljesít-
ményt nyújtott, 65 érmet, ebből 
25 aranyat lapátolt össze. Sok �-
atalnak ez volt az első nemzet-
közi viadala, ami kiváló lehető-
ség a tapasztalatszerzésre. Az 
Atomerőmű SE kajakosa, Ker-
tész Gréta és a kenus Juhász Ist-
ván azonban már nem csak ta-
pasztalatot mentek szerezni, 
hanem komoly esélyekkel áll-
tak rajthoz.
A 2004-es születésű Kertész 
Gréta a női mezőny legnépe-

sebb távján, 500 méteren egyes-
ben, párosban és négyesben is 
rajthoz állt. Az előfutamokból 
simán jutott tovább a döntőkbe, 
ahol egyesben ezüstöt szerzett, 
párosban és négyesben pedig 
aranyérmet akasztottak a nya-
kába. A következő napon foly-
tatta a szenzációs szereplést, 
200 méteren páros és négyes 
hajóban is aranyérmet nyert.
A még serdülőkorú, 2005-ös 
születésű Juhász István egy hét-
tel korábban az i�úsági világ-
bajnokságon lett negyedik kenu 
négyesben. Csehországban 500 
méteren indult Lugosi Gergely-
lyel a kenu kettesek 500 méte-
res mezőnyében, ahol meggyő-
ző teljesítménnyel jutottak be 
a döntőbe, és meg sem álltak a 
dobogó legfelső fokáig. 
Egy másik hír az ASE kajak-
kenusairól, hogy a napokban 

Koppenhágában rendezett vi-
lágbajnokságon két paksi ver-
senyzőért is szurkolhattunk. 
A  kenu négyesek 500 méteres 
versenyében az Atomerőmű 
SE két húszéves �atalja, Kol-
lár Kristóf és Hodován Dávid 

a tapasztalt Korisánszky Dá-
viddal és Zombori Dominikkal 
egy hajóban – az első helyezett 
ukránok mögött kevesebb mint 
másfél hajóval lemaradva – a 
hetedik helyen értek célba.

-joko-

A magyar válogatott mérkőzései 
miatt előző lapszámunk megje-
lenése óta csak egy bajnoki mér-
kőzést játszott a Paksi FC (PFC) 
labdarúgócsapata az OTP Bank 
Ligában. A hatodik játéknapon 
az MTK Budapest látogatott a 
Fehérvári úti stadionba, a fővá-
rosi együttest 3:2-re múlta felül 
a zöld-fehér gárda. A PFC gólja-
it Ádám Martin, valamint Sajbán 
Máté szerezték, utóbbi kétszer 
is eredményes volt az összecsa-
páson. – Az első félidőben nagy 
fölényben játszottunk, és ren-
geteg helyzetet kidolgoztunk. 
Akár már akkor lőhettem, lőhet-
tünk volna még egy gólt, hiszen 
sok támadást alakítottunk ki. A 
második játékrész elején folytat-
tuk az első negyvenöt perc len-
dületét, jött is a harmadik talá-
lat. Utána azonban kicsit kijjebb 
nyíltunk, az MTK pedig kont-
rákkal könnyen átjött rajtunk. A 
második negyvenöt percre azt le-

het mondani, mint az Újpest el-
len két hete, a három pont meg-
szerzése volt a cél – így értékelt a 
találkozót követően Sajbán Máté, 
aki hat forduló után már öt gólt 
számlál. Sikerével a Paksi FC fel-
jött a tabella második helyére, 
a gárda eddig tíz pontot szer-
zett. Az elmúlt hétvégén a Ma-
gyar Kupában Gyömrőn lépett 
pályára a PFC, az alacsonyabb 
osztályú rivális ellen 9:1-re di-
adalmaskodott Bognár György 
alakulata. A sorozatban a kö-
vetkező játéknapon az NB II.-
es III. kerületi TVE ellen mér-
kőzik idegenben, a találkozót 
október 27-én rendezik, a tét a 
legjobb tizenhat közé jutás. Az 
OTP Bank Liga hetedik fordu-
lójában Zalaegerszegen vendég-
szerepel a Paksi FC, a mérkőzést 
lapszámunk megjelenésével egy 
időben, szeptember 24-én 20 
órakor rendezik.

-fg-

Az elmúlt hétvégén tartotta ha-
gyományos családi napját a Pak-
si Atomerőmű Horgászegyesület. 
Az esemény a pandémia miatt ta-
valy elmaradt, idén azonban szá-
mos újdonsággal szolgált a szer-
vezet vezetősége a tagságnak és 
az érdeklődőknek, az egyik ilyen 
a halgazdaságba történő látoga-
tás volt. – A nevelőtavainkhoz év 
közben csak azok a tagjaink jár-
nak, akik ezen a területen dol-
goznak. A legutóbbi közgyűlésen 
merült fel ez a lehetőség, sokan 
jelezték, hogy megismerkedné-
nek az itt zajló munkával, ezért 
döntöttünk úgy, hogy megvaló-
sítjuk ezt az elképzelést, de Vin- 
cze Bálint kollégánk fotóin ke-
resztül a tórendszer élővilágába 
is bepillantást nyerhettek vendé-
geink – mondta Aradi János, az 
egyesület elnöke. A családi napon 
a gyermekek egy atomerőműves 
tűzoltóautót, egy speciális sugár-
árnyékolt KOMONDOR nevű 

járművet és az egyesület gazda-
ságába vásárolt traktort is megte-
kinthettek, valamint Krizsán Ár-
pád „Állati jó” �zikaóráján is részt 
vehettek, emellett arcfestés, ugrá-
ló- és légvár, továbbá a Kondor-tó 
felett kötélpályás csúszás is volt a 
legkisebbeknek. Az eseményen 
természetesen horgászversenyt is 
tartottak, a megmérettetésen öt 
kategóriában indultak a nevezők. 
Aradi János kiemelte, hogy még 
egy nagy eseményre készülnek 
2021-ben. – Az egyesület életé-
ben a legnagyobb munka a leha-
lászás, ami idén október 3-án kez-
dődik. A tavalyi évhez hasonlóan 
úgy tervezzük, hogy nem helyez-
zük ki ősszel a teljes állományt, az 
egyik tóból csak tavasszal telepít-
jük át a halakat, így jövőre is hosz-
szabb időintervallumban tudnak 
eredményesen horgászni tagja-
ink és vendégeink – összegzett az 
egyesület elnöke.

-efgé-

Fotó: az Atomerőmű SE Facebook-oldala
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Nyolcszázan húztak futócipőt idén
Sport

– A mai nap ünnep mindannyiunknak, hi-
szen újra együtt vagyunk, ami sokáig bi-
zonytalan volt, de megvalósult az idei ren-
dezvény. Kívánom mindenkinek, hogy 
sikerüljön elérnie a kitűzött célt, a rutino-
sabbak érezzék jól magukat, a kevésbé ru-
tinosaknak pedig azt tanácsolom, hogy 
minden frissítőállomásnál frissítsenek, �-
gyeljenek a folyadékbevitelre és az energia-
háztartásukra. Mindenkinek jó futást kí-
vánok – ezekkel a gondolatokkal köszön-
tötte a résztvevőket dr. Kovács Antal, az 
Atomerőmű SE elnöke a 9. Atomfutáson. 
A program az utcai távokkal kezdődött, a 
reggeli órákban a legkisebbek teljesíthet-
ték a 600, 2000 és 3000 méteres távokat, tíz 
órakor pedig a felnőttek következtek, 5, 10, 
16, 23 és 31 kilométeren.
A rekkenő hőség és az aszfalt hőmérsékle-
te nem segítette ugyan a futókat, ám töb-
bek között a paksi főutca, a Szent István 
és a szomszédságában megújult Szenthá-
romság terek, az Öreghegy, a Duna-part, 
a Sárgödör tér, az utcazenészek dallamai, 
a frissítőpontok, vagy a szurkolók biztatá-
sa mind üdítőleg hatottak rájuk, a célba ér-
kezéskor mindenkit kellemes fáradtság töl-
tött el. A délutáni program a terepfutóké 
volt, a brutálKölyök, a brutálAtom light és 
classic is tömegeket vonzott. A program ta-
valy a koronavírus-járvány miatt elmaradt, 
és az idei verseny lebonyolítása is sokáig 
kérdéses volt, ennek ellenére az előzetes el-
képzelések szerint alakult az indulók száma 
a szeptember 11-i eseményen, közel nyolc-
százan húztak futócipőt. – Augusztus kö-
zepéig az volt az érzésünk, hogy az ötszáz 
fős határt sem lépjük át. Országos tenden-
cia ugyanis, hogy harmadára esik vissza a 
különböző sportrendezvényeken a résztve-
vők száma. A bizonytalanságnak sok ösz-

szetevője volt, így nem tudta senki, hogy 
mi lesz szeptemberben, de az utolsó pilla-
natban megindult a regisztráció. Ha min-
denkinek lett volna a versenyzéshez meg-
felelő engedélye, akkor szerintem megle-
hetett volna az ezer fő a rajtnál. Idén azok 
a futók jöttek, akik a szó jó értelmében el-
vetemültek. A bizonytalanok és azok, akik 
kevesebbet futnak, nem jöttek el, amit na-
gyon sajnálok. De a korábbiakhoz képest 
a versenyzők közel fele eljött Paksra, ami 
mindenképpen pozitív visszacsatolás szá-
munkra, és azt mutatja, hogy van igény az 
Atomfutásra – mondta Sche�er István fő-
szervező. A paksi futóverseny egyébként 
országos népszerűségnek örvend, a helyi-
ek mellett sokan jöttek a régióból, de távo-
labbról is, Budapestről, Miskolcról, Győr-
ből. Az utcai távokon a lehető legtöbbet 
mutatták meg a szervezők a városból, a te-

repakadályok pedig idén is embert próbá-
lók voltak. – Gyors pályát szerettünk volna 
összeállítani, ezért kevesebb mászás volt, 
mivel ezáltal sokkal gyorsabb lett egy kör. 
A terepakadályokon történő futásra helyez-
tük a hangsúlyt, de azért tettünk bele egy-két 
csala�ntaságot. A verseny szervezése – úgy 
gondolom – jól sikerült, a támogatók maxi-
málisan teljesítettek, köszönjük az atomerő-
mű, az önkormányzat, az ASE és minden se-
gítő közreműködését. Bár idén kevesebben 
voltunk, de reméljük, jövőre már nem lesz 
járványhelyzet, és a most befektetett mun-
ka kamatozik majd – összegzett az Atom-
futás főszervezője. A hét állomásból álló 
Atom100 sorozat ötödik megmérettetése 
volt a paksi, a következő futóverseny szep-
tember 26-án lesz Baján, majd a program 
zárórendezvénye november 20-án Szekszár-
don.                                                 Faller Gábor 

Fotó: Szép Zsóka
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