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A képviselő-testület októberi ülésén tet-
te le képviselői esküjét Antóni József János-
né, aki a listás képviselői mandátumáról a kö-
zelmúltban lemondott Szabó Ferenc (Fidesz–
KDNP) helyét tölti be. Az új képviselő átveszi 
Szabó Ferenc bizottsági feladatait is a hu-
mánpolitikai, a jogi és ügyrendi, valamint a 
dunakömlődi településrészi bizottságokban.
Az ülésen Szabó Péter polgármester ar-
ról számolt be, hogy nemrégiben ülésezett a 
Paks és Környéke Hulladékgazdálkodási Ön-
kormányzati Társulás. Megvitatták, szüksé-
ges-e a Vertikál Nonpro�t Zrt.-nek és a Pak-
si Hulladékgazdálkodási K�.-nek fejlesztést 
végrehajtani a hulladékgazdálkodási telepen. 
A társulás úgy döntött, hogy azt a fejlesztést is 
vizsgálja, amelynek eredményeként megtör-
ténne a szelektívhulladék-gyűjtő edényzetek 
cseréje, a szükséges forrás már rendelkezésre 
áll. Szabó Péter felhívta a �gyelmet arra, hogy 
november 4-én lakossági fórumot tartanak a 

városházán, amelyen részt vesznek a hulla-
dékgazdálkodási cégek képviselői is. Hozzá-
tette, hogy a választókörzetekben is tartaná-
nak hasonló fórumokat, amelyek megszerve-
zéséhez kérte a képviselők segítségét.
Heringes Anita (PDF) képviselő kifogásolta, 
hogy nem vették napirendre korábban a sze-
métszállítás kérdését, és nem hívták meg az 
ülésre a hulladékgazdálkodási cégek vezető-
it. Szabó Péter azt mondta, a Vertikál Non-
pro�t. Zrt. nyitott a problémák megoldására, 
de ajánlatos megvárni a lakossági fórumokat, 
utána meghívni a cégek képviselőit, és akár a 
közszolgáltatási szerződés módosításáról is 
tárgyalhatnak.
Az önkormányzati vagyonnal való gazdál-
kodásról szóló rendelet módosítása is napi-
renden volt. A polgármester úgy tájékozta-
tott, hogy a szokásos önkormányzati ügy-
menet során számos alkalommal történtek 
olyan, vagyongazdálkodáshoz kötődő meg-

állapodások, amelyeknek volumene nem in-
dokolta, hogy testületi hatáskörben döntse-
nek róluk. A PDF kérte, szerepeljen a ren-
deletben, hogy a polgármesternek az egyéni 
hatáskörben hozott döntéseiről rendszere-
sen be kell számolnia a testületnek. Szabó 
Péter azt mondta, hogy az önkormányzati 
törvény egyébként is kötelezővé teszi a pol-
gármester számára a beszámolót. 
A 2. számú gyermekorvosi körzet ellátá-
sa dr. Bátai Mária nyugállományba vonu-
lása okán március óta a Paksi Gyógyásza-
ti Központ közreműködésével, helyettesí-
téssel történt. Dr. Bátai Mária praxisjogát 
megvásárolta dr. Szabó-Nemes Judit, aki-
vel 2022. január 1-jével köt az önkormány-
zat feladatellátási szerződést. 
Döntöttek a zöldítési program folytatásá-
ról. A tavalyi Ezer fát Paksra program után 
2021-ben mintegy 13 ezer cserjét és bokrot 
telepítenek a közterületekre, 55 millió forint 
értékben, együttműködésben a PIP Non-
pro�t K�-vel és a DC Dunakom Zrt.-vel. 
A testület ingatlantulajdon-szerzésről is tár-
gyalt, ami a tervezett új városközpont és egy 
új lakóövezet kialakítását szolgálja. Érintett 
a volt konzervgyár és a Táncsics park terüle-
tének egy-egy része, illetve a Pollack Mihály 
utca északi oldala. A kormányzati támoga-
tásból biztosított pénzügyi fedezet a Paks 
fejlesztése című projekthez rendelkezésre áll, 
lehívása folyamatos.
Zárt ülésen döntöttek arról, hogy Grószné 
Hoós Katalin, a Paksi Bóbita Bölcsőde kis-
gyermeknevelője veheti át a Segítő Kéz ki-
tüntetést. Az elismerést 2003 óta kétévente 
adják át a szociális munka napja alkalmából 
tartott városi ünnepségen. 
Bővebb összefoglalók a telepaks.net olda-
lon.

Sólya Emma
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Az aradi vértanúk emlékére

Közélet

A testületben Antóni József Jánosné

– Minden nép és nemzet, mely-
nek ezredéves történelme van, 
hordoz szívében jót és rosszat, 
örömöt és bánatot, gyarapodást 
és sebeket egyaránt. S ezzel mi, 
magyarok sem vagyunk másként 
itt, a Kárpát-medencében. Büsz-
kén emlékezhetünk történel-
münk számtalan dicső, nemes, 
büszke pillanatára, amikor ma-
gyar népünk megmutatta lelkét, 
eszét vagy szívét a jóban, igaz-
ban. De sajnos vannak gyászos 
történetek is nemzetünk történe-
lemkönyvében, melyben az aradi 
13 vértanú története különösen 
is fájó a mindenkori magyarság 
számára. Nemcsak azért, mert 
a Habsburgok egy tisztán a sza-
badságvágytól fűtött, hazánknak 
egy jobb, modern korszakot ki-
nyitni akaró forradalmat vertek 
le, hanem azért is, mert a szabad-
ságharc vezető tisztjeivel ember-
telenül, cinikusan, minden em-
beri méltóságot mellőzve bántak 

el – ezekkel a gondolatokkal nyi-
totta beszédét Szabó Péter pol-
gármester az október 6-i meg-
emlékezésen.
Arról is beszélt, hogy ma különö-
sen fontos elgondolkodni azon, 
mit üzen számunkra a 13 ara-
di vértanú ünnepe, különösen 

néhány hónappal a választások 
előtt. – Először is azt, hogy a lé-
lek szabadsága és félelemmentes 
bátorsága nélkül nem lehet em-
berhez méltó, értékes életet élni. 
Másodszor, hogy a haza szerete-
te csak azokban élő, akik képesek 
magukat, önös érdekeiket, akár 

életüket is megtagadni saját né-
pükért, nemzetükért. 2006 őszén 
pontos képet kaphattunk arról, 
hogy milyen az a miniszterel-
nök, aki félelemből és hatalom-
féltésből rátámad saját nemzeté-
re. Harmadszor pedig az aradi 13 
példája mindörökre felkiáltójel 
marad abban is, hogy az ember 
szabadsága nem külsőségekben, 
az emberi normákkal szembe-
menő cselekedetekben teljesedik 
ki, hanem azokban a döntések-
ben és cselekedetekben, melyek-
kel példát ad méltóságáról, igaz, 
tiszta emberi értékeiről – összeg-
zett a polgármester.
A városháza nagytermében meg-
tartott megemlékezésen közre-
működött Racskó Eszter (ének). 
A megemlékezés után koszorúz-
tak a Kálvária temetőben álló em-
lékkeresztnél.
Bővebb összefoglalót olvashatnak 
a megemlékezésről a telepaks.net 
oldalon.                                        -kgy-

Antóni József Jánosné váltotta a képviselői 
székben a közelmúltban mandátumáról le-
mondott Szabó Ferencet. A Fidesz–KDNP 
új képviselője az októberi testületi ülésen le-
tette esküjét.
 
– A választási ciklus közel félidejében lett kép-
viselő. Milyen főbb irányvonalak mentén kí-
ván dolgozni?
– Pont két évvel ezelőtt volt a helyhatósági vá-
lasztás, a hatos körzetben indultam, és néhány 
szavazattal maradtam alul. Az akkor megfo-
galmazott terveimet illetően nincs változás. 
Iránymutató Paks városának hétéves gazda-
sági programja, amit még Süli János ország-
gyűlési képviselőnk polgármestersége idején 
terveztek meg és indítottak el. A benne fog-
laltakat évekre lebontva, a költségvetés isme-
retében lehet megvalósítani. Erre az évre már 
sok ötletem nem lehet, hiszen a költségvetés 
adott, viszont a következő években szeretném 
a választáskor megfogalmazott elképzelései-
met a költségvetésben viszontlátni.
– Mit tart elsődleges képviselői feladatának? 
– Listás képviselőként nincs képviselői kere-
tem, de ez nem akadályoz meg abban, hogy a 
város egész területét érintően fejlesztési célo-

kat javasoljak az önkormányzatnak. És mivel 
Paks az én városom, ezért természetesen min-
denkinek rendelkezésére állok, akinek a város-
sal kapcsolatos kérdése, észrevétele van. Kép-
viselői fogadóórám is lesz, az időpontja még 
egyeztetés alatt van. 
– Vannak-e olyan területek a városban, ame-
lyekre kiemelt �gyelmet szeretne fordítani?   
– A hatos körzetre – ahol annak idején elin-
dultam a választáson –, illetve a hármas szá-

múra – ahol lakom –, szeretnék kiemelt �-
gyelmet fordítani. A hatosban folytatásra vár a 
központi park felújítása a második ütemmel, 
illetve a kulturális központ teljes körű rekonst-
rukciója. Nagy feladat a Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola épületének szintén tel-
jes körű felújítása. Az intézményben tavasz óta 
folynak a felmérések, az egyeztetések a pro-
jektről, készülnek a tervek. Reményeim sze-
rint a közeljövőben elindulhat a felújítás, ami-
nek nyomán 21. századi igényeknek megfelelő 
iskolába járhatnak majd a gyerekek. Az intéz-
mény vezetőjeként ez különösen fontos szá-
momra. A hármas választókörzetben sok a fel-
újítandó utca, és a víziközmű-hálózat rendbe-
tétele is szükséges.
– Szabó Ferenc bizottsági feladatait is to-
vábbviszi. Ez nem ismeretlen terület Önnek, 
hiszen a ciklus elejétől dolgozik a humánpoli-
tikai bizottságban külső tagként. 
– A dunakömlődi településrészi, a humánpoli-
tikai, valamint a jogi, ügyrendi és pénzügyi bi-
zottságokban dolgozom. Zajlik az ismerkedés 
a grémiumok vezetőivel, tagjaival, munkájuk-
kal. A humánpolitikai bizottság munkáját már 
jól ismerem, viszont a másik kettő tevékenysé-
gét még fel kell térképeznem.                          -kgy-
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Közélet

Több új gyalogátkelőt alakítanak ki 

Nyitott Paks – tájékoztatópontok
A város hat intézményében 
nyíltak meg azok a tájékozta-
tópontok, amelyekben a har-
madik országból érkező kül-
földi állampolgárok kaphat-
nak információt, például a 
város tömegközlekedéséről, 
kulturális programjairól és a 
helyi szolgáltatásokról. 

Paks Város Önkormányzata a 
PIP Nonpro�t K�.-vel konzor-
ciumban mintegy 586 millió fo-
rint támogatást nyert a Nyitott 
Paks projekt megvalósításra. 
A konzorcium a Menekültügyi, 
Migrációs és Integrációs Alap 
által kiírt A helyi szintű igazga-
tás és az ellátórendszerek kapa-
citásfejlesztése című felhívásra 
nyújtott be pályázatot.
– Október elejétől hat informá-
ciós pontot nyitottak meg a vá-
rosban a projekt részeként – tá-
jékoztatott Szántó Zoltán, Paks 
alpolgármestere. A városházán, 
a Paksi Járási Hivatalban, a Pak-

si Rendőrkapitányságon, a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ-
ban, a Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtárban, valamint a 
dunakömlődi könyvtárban ve-
hetik igénybe az ideérkező har-
madik országbeli állampolgárok 
az információs pontok szolgál-
tatásait.
Tájékoztató füzetek, szórólapok 
és különféle kiadványok érhe-

tők el mindegyik Nyitott Paks 
ponton, több ezek közül orosz 
nyelven tájékoztat, például a 
PIP Nonpro�t K�. Informáci-
ós Központjáról. Az informáci-
ós pontokon dolgozók felvilá-
gosítást tudnak adni a helyi in-
tézményekben igénybe vehető 
szolgáltatásokról is.
Paks alpolgármestere kiemelte, 
hogy a tájékoztatópontokkal az 

ideérkezők beilleszkedését segí-
tik, illetve várhatóan az év végé-
től már tolmácsszolgáltatást is 
igénybe vehetnek. 
A Belügyminisztérium által 
nyújtott támogatásból a Paks 
Város Önkormányzatára eső 
támogatási rész mintegy 386 
millió forint. A megítélt támo-
gatást az önkormányzat He-
lyi Integrációs Akció Program 
kidolgozására, érzékenyítő és 
kulturális rendezvények szer-
vezésére, fordítási és tolmácso-
lási tevékenységekre, mobil in-
formációs pultok kialakítására, 
valamint nyelvi képzések meg-
valósítására fordítja.
Paks Város Önkormányzata nem 
csak a Nyitott Paks állomásain 
keresztül tájékoztatja a külföld-
ről érkezőket. A paks.hu honla-
pon is folyamatos a fordítás, van 
egy orosz nyelvű aloldal, ame-
lyen minél több információt sze-
retnének közzétenni.

Lovász Krisztián

Új zebrákat létesítenek a város két pontján, a 
munkaterületek átadása október 11-én meg-
történt. Az egyik helyszín a Tolnai és a Kö-
lesdi utak kereszteződése. Leber Ferenc al-
polgármester, a hetes számú választókörzet 
képviselője azt mondta, hogy ebben a keresz-
teződésben eddig nagyon nehéz volt átkelni az 
úttesten. A probléma megoldására minden le-

hetőséget számba vettek, végül a Magyar Köz-
út Nonpro�t Zrt. döntése nyomán a csomó-
pontban zebrákat alakítanak ki középszigettel, 
aminek révén jelentősen megnövekszik a köz-
lekedésbiztonság.
Istlstekker Tibor a DC Dunakom Zrt. képvi-
seletében úgy tájékoztatott, hogy a munkate-
rület-átadástól számítva száz nap áll rendel-

kezésre a kivitelezésre. A közúton átvezetett 
gyalogátkelőhely kialakításához a déli olda-
lon lévő árok új nyomvonalra kerül, így tud-
ják biztosítani a gyalogosforgalom rávezetését 
az átkelőre, illetve a közvilágítást is korszerűsí-
tik. A kivitelezés során összesen 213 négyzet-
méter járda épül, a déli oldalon 80, az északin 
pedig 25 méter hosszú és két méter széles sza-
kasz, térkő burkolattal.
A másik érintett terület a Táncsics Mi-
hály utca és Táncsics köz csomópont (Paksi 
Gyógyászati Központ és autóbusz-pályaud-
var között), ahol két új zebra létesül. Ulbert 
Sándor, a kettes számú választókörzet önkor-
mányzati képviselője azt mondta a munkate-
rület-átadáson, hogy ez egy igen forgalmas 
terület, nagyon fontos a gyalogátkelőhelyek 
kialakítása, és bízik abban, hogy ezáltal biz-
tonságosabbá válik a közlekedés.
Az egyik átvezetés keleti-nyugati irányban a 
másik észak-déli irányban létesül, a beruhá-
zás egyik fő szempontja, hogy a buszpálya-
udvart gyalogosan biztonságosan lehessen 
megközelíteni. A zebrák kialakításával a köz-
világítást érintő munka is együtt jár, ez lesz a 
kivitelezés nagyobb szelete.                           -kgy-
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Közélet

Szépkorút köszöntött a polgármester

Kilencvenedik születésnapján 
köszöntötték Nász Jánosnét

Elkészült 
a támfal

Kern Jánost köszöntötte 90. élet-
évének betöltése alkalmából az 
önkormányzat nevében Szabó 
Péter, Paks polgármestere. Kern 
János Pakson született 1931. ok-
tóber 15-én. Szülei a Tolnai úton 
laktak, ott töltötte a gyermekko-
rát. Édesapja kovács volt, abban 
az időben még tizenhárom dol-
gozott Pakson. Öten voltak test-
vérek, hárman élték meg a fel-
nőttkort. Nagyapja, Molnár Já-
nos községi bíró volt Pakson 
az 1920-as években, ami a mai 
polgármesteri tisztségnek felelt 
meg. Jani bácsi a községi elemi 
iskola elvégzése után kőműves-
nek tanult. Kétéves katonaidejét 
Veszprémben töltötte. 1954-ben 
kezdett dolgozni a Paksi Építő-
ipari KTSZ-ben, ahol 37 évig 
munkálkodott. Jó érzéssel gon-
dol vissza azokra az évekre, mert 

sok emblematikus paksi építke-
zésen otthagyta a keze nyomát. 
Részt vett az új katolikus plé-

bánia építésében, a Kosár utcai 
társasházak kivitelezésében, a 
Makovecz-féle piactér épületé-

nek munkáiban. Az utóbbi át-
adásakor a Makovecz Imrétől 
kapott névre szóló, gravírozott 
üvegpoharat kedves emlékként 
őrzi. A szövetkezet keretében a 
paksi járás más településeire is 
jártak dolgozni: Györkönybe, 
Nagydorogra, Bikácsra, Szed-
resbe. Szabadidejében szeretett 
horgászni, motorozni, míg volt 
szőlőjük, borászkodott is. A ma 
már retró darabnak számító 
Simson Star motorja még meg-
van. Jani bácsi nem nősült meg, 
a Tolnai úti ikerház egyik felé-
ben lakik, a másikban a húga és 
annak lányáék, akik a minden-
napokban a segítségére vannak. 
1992-ben vonult nyugállomány-
ba, tíz éve betegeskedik, már ne-
hezen mozog, a legszívesebben 
tévét néz, rádiót hallgat, újságot 
olvas.                                        -gy-

Nász Jánosné, született Vin-
kovics Piroska Endrődön látta 
meg a napvilágot 1931. októ-
ber 19-én. A szülei földműve-
léssel foglalkoztak, később Né-
metkérre költöztek, ott töltötte 
hat testvérével a gyermekko-
rát. Huszonnégy évesen, 1955-
ben ment férjhez Nász József-

hez, akivel Gyapán szolgála-
ti lakást kaptak, miután férje 
állatgondozóként elhelyezke-
dett az ottani állami gazda-
ságban. A �atalkorában kapott 
gyermekparalízisből nem tu-
dott teljesen felépülni Piros-
ka néni, emiatt továbbtanulni 
sem, így háztartásbeliként ott-

hon nevelte �ukat és lányukat. 
Szeretett férjét korán, 1980-
ban veszítette el, ezután �a tá-
mogatta. 2011-ben költözött a 
lányához Paksra. Nagy bána-
ta, hogy a lábai gyengék, ha le 
tudna menni a lakásból, min-
dennap körbesöpörné a társas-
házat. Öt unokája és hat déd-
unokája van, akik látogatják, a 
mindennapokban a lánya és az 
egyik unokája vannak a segít-
ségére. Régen sokat varrt, hor-
golt, de ma már gyengék hozzá 
az ujjai. Szenvedélyes rejtvény-
fejtő, újságokat, magazinokat 
olvas, szereti a híreket, legyen 
az közélet vagy bulvár, kíván-
csi a nagyvilág történéseire. A 
tévében a legszívesebben soro-
zatot, híradót néz, olykor rá-
diót hallgat. Nász Jánosnét 90. 
születésnapja alkalmából Sza-
bó Péter polgármester köszön-
tötte az önkormányzat nevé-
ben.

-kgy-

– Az udvar végében volt egy kö-
rülbelül húszméteres sáv, amit 
omlásveszély miatt nem használ-
hattak, illetve a löszmagaspartról 
esőzésekkor sár és omladék jött 
le az udvarra. A támfal megépí-
tésével a dunakömlődi tagóvoda 
visszakapta az eddig kerítéssel el-
zárt területet – mondta Szabó Pé-
ter polgármester. Spiesz József, a 
nyolcas választókörzet képviselő-
je, a dunakömlődi településrészi 
önkormányzat elnöke azt mond-
ta, hogy a szülők nagyon örül-
nek annak, hogy a beruházás ré-
vén bővült a tagóvoda udvarának 
területe. Hozzátette, hogy kialakí-
tanak még egy övárkot, ami szin-
tén segít megakadályozni a legna-
gyobb esőzések idején is a víz, sár 
lezúdulását a dombról. A kivitele-
ző Alisca Bau Építőipari Zrt. ha-
táridőre megépítette a támfalat, a 
beruházás értéke közel bruttó 35 
millió forint volt, amiből 13 mil-
liót pályázati úton biztosított a Jö-
vőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány.                                  -kgy-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

A képalkotó diagnosztikai vizs-
gálatokkal igen alaposan vizs-
gálható a test bármely területe, 
szerve. Ez alkalommal a rönt-
gent, az ultrahangot, a tüdőszű-
rést és a csontsűrűség-vizsgála-
tot (DEXA) mutatjuk be, ezek 
érhetők el ugyanis a Paksi Gyó-
gyászati Központban.
Dr. Kun Gábor  radiológus szak-
orvos teljes állásban dolgozik a 
röntgenen és az ultrahangon, dr. 
Lukácsi Katalin radiológus fő-
orvos heti három napot az ult-
rahangon. A röntgen és az ult-
rahang is beutalóköteles, és je-
lenleg – a koronavírus-járvány 
miatt – mindkettő előjegyzés-
sel működik. Küldhetnek be-
teget vizsgálatra házon belül a 
szakrendelésekről, illetve elő-
fordulhatnak sürgős esetek, így 
megeshet, hogy valamennyit 
várakozni kell az előjegyzéskor 
kapott időponthoz képest, ami 
ezért tájékoztató jellegűnek te-
kintendő. Dr. Kun Gábor fel-
hívta a �gyelmet, hogy ha valaki 
nem tud megjelenni az előjegy-
zett időpontban, vagy időköz-
ben okafogyottá válik a vizs-
gálat, mindenképpen jelezze, 
hogy bejegyezhessenek helyette 
másik pácienst. Azt is elmond-
ta, hogy az ultrahanglelet gya-
korlatilag azonnal készen van, 
de a röntgenleletre sem kell so-
kat várni, azokon a napokon le-
het némileg hosszabb ez az idő, 
amikor egyedül van. 
Dr. Lukácsi Katalin azt mond-
ta, hogy hasi ultrahang esetén a 
vizsgálatot megelőző legalább öt 
órában ne egyen a páciens, kis-
medencei ultrahang esetén pe-
dig egy órával a vizsgálat előtt 
igyon meg fél liter buborékmen-
tes folyadékot, hogy telt legyen 
a húgyhólyagja. Ha éhgyom-
ri vizsgálatról van szó, a tea és a 
kávé fogyasztása is mellőzendő. 
A rendszeresen szedett gyógy-
szerek bevehetők a vizsgálatok 
előtt. 
Néhány hónappal ezelőtt meg-
újult a röntgenrészleg, az új gé-
pek jobban kezelhetők, köny-

nyebben forgathatók, és lénye-
gesen jobb képminőséget adnak, 
kisebb sugárdózis mellett. Olyan 
speciális mellkasfelvétel is ké-
szíthető, amely három képet tud 
adni: teljes mellkas, csak csonto-
zat, csak lágyszövetek. A rönt-
genben a felvételek elkészítése 
a röntgenasszisztensek feladata, 
a leletezés viszont az orvosé, az 
ultrahangon más a helyzet, ott a 
teljes vizsgálati folyamatot az or-
vosok végzik el.
A röntgenben dolgozó asszisz-
tensek kérése, hogy röntgenvizs-
gálat, tüdőszűrés, DEXA, nyaki 
és pajzsmirigy ultrahang- vizsgá-

lat esetén ne viseljenek a pácien-
sek a vizsgálandó testrészen ék-
szert, a legjobb, ha eleve otthon 
hagyják. 
Röntgen- és ultrahangvizsgálat-
ra ajánlott laza, könnyen felhúz-
ható, le- és felvehető ruhadara-
bokban érkezni.
A tüdőszűrésre – ami tulajdon-
képpen egy röntgenvizsgálat – 
beutaló nem, viszont előjegyzés 
szükséges. A tüdőszűrés 40 év 
felett ingyenes, a 18-40 évesek-
nek 1700 forintba kerül. A nap-
pali tagozatos diákok is men-
tesülnek a díj meg�zetése alól, 
csak vigyék magukkal érvé-

nyes diákigazolványukat vagy 
hallgatóijogviszony-igazolást. 
A tüdőszűrésre kapott időpont 
szintén tájékoztató jellegű. A le-
letkiadás nem azonnali, a vizs-
gálatok után egy héttel telefo-
non lehet érdeklődni, vagy a 
leletek letölthetők az EESZT-
rendszerből. 
A gyógyászati központban a 
DEXA (denzitometriás vizsgá-
lat), közismert nevén a csontsű-
rűség-vizsgálat is elérhető, ami 
néhány percig tart, és teljesen fáj-
dalommentes. Előtte ehet, ihat, 
valamint beveheti a gyógyszereit 
a páciens. Ez a vizsgálat kizárólag 
szakorvosi beutalás esetében té-
rítésmentes, egyébként 3000 fo-
rintba kerül. 
A szakrendelésen kiválóan kép-
zett, összeszokott szakdolgozói 
team végzi a feladatokat: Ros-
tás Henriett röntgencsoport-
vezető, képi diagnosztikai asz-
szisztens, Bognár Andrea és 
Gálosi Ferencné képi diagnosz-
tikai asszisztensek, Ömböli 
Anita radiográfus, Tar Niko-
lett CT-MR szakasszisztens, 
Kákonyi Gáborné asszisztens 
(radiográfus asszisztensnek ta-
nul).                                                     

Kohl Gyöngyi

Vizitben: képalkotó diagnosztika

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

Jelentős infrastruktúra-fejlesztés társul 
a Paks II. beruházáshoz
Az ellátásbiztonságot garantáló 
Paks II. beruházáshoz jelentős 
infrastruktúra-fejlesztés társul. 
A beruházási terület elérését, a 
munkaerő- és áruszállítást elő-
segítő közút-, illetve vasútfej-
lesztés, amelynek már látható 
eredményei vannak, csak egy 
kis szelete a feladatoknak – tá-
jékoztatott dr. Becskeházi Atti-
la államtitkár.

A biztonságos, gyors, kényelmes 
megközelíthetőség az eredmé-
nyes gazdaságfejlesztés alapja, de 
elengedhetetlen feltétele a sikeres 
beruházásoknak is. Különösen 
igaz ez egy olyan komplex, nagy 
volumenű beruházásra, mint a 
Paks II. projekt. 
– Minden nagyberuházáshoz, 
így a Paks II. projekthez is szük-
ség van infrastruktúra-fejlesz-
tésre, amibe beletartozik a köz-
úti, a vasúti és vízi közlekedés 
fejlesztése, sőt bizonyos esetek-
ben még a légi közlekedésé is, hi-
szen komoly mennyiségű árut 
és nagyszámú munkavállalót 
kell mozgatni – fogalmazott dr. 
Becskeházi Attila, a paksi atom-
erőmű kapacitásának fenntartá-
sához kapcsolódó infrastruktú-
ra-fejlesztésért, innovációért és 
lokalizációért felelős államtitkár. 
– A 185 milliárd forintos költség-
gel tervezett közútfejlesztési pro-
jektet a szakterületet felügyelő 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztériummal együtt készítettük 
elő és hajtjuk végre. Ennek első 
szakasza megvalósult, a Pakson 
és a környékben élők már élvez-
hetik ennek eredményét. Sokkal 

jobb minőségű lett a közlekedés, 
könnyebben, hamarabb elérhe-
tők a települések – részletezte az 
államtitkár. Elmondta, hogy az 
orosz beruházó és az alvállalko-
zók számítanak a vasúti szállítá-
si lehetőségre. A Mezőfalva–Paks 
vasúti szárnyvonal felújítása már 
meg is történt. A vízi útvonal is 
szóba jöhet mind a személy-, 
mind az áruszállítás esetén, így 
ennek érdekében is történnek 
lépések: a beruházás közelében 
lévő magánkikötők elérhetősé-
gét javítva megépül az odaveze-
tő út is. 
Becskeházi Attila a Paksot te-
hermentesítő, úgynevezett nyu-

gati elkerülő útról elmondta, 
hogy számos egyeztetés és több 
lakossági fórum eredményeként 
kijelölték a nyomvonalat, folyik 
a tervezés. Cél, hogy a belvárost 
minél jobban tehermentesítsék, 
a területet és a lakosságot meg-
kíméljék a szállítási forgalomtól. 
A beruházásra érkezők között 
lesznek, akik évekig maradnak, 
mások csak néhány hónapig, és 
gondolni kell a leendő üzemel-
tetőkre is. Ezeket �gyelembe 
véve szükséges a lakhatási felté-
teleket biztosítani. A beruházást 
irányító menedzsment tagjai 
családostól érkeznek, számukra 
végleges lakások épülnek. Mi-

vel helyben veszik majd igény-
be a különféle szolgáltatásokat, 
több területet érintően szükség 
lesz fejlesztésre. Összesen mint-
egy 1500 végleges lakás épül, az 
első, mintegy százlakásos min-
talakótelep, a Liget lakópark 
el is készült. – Ami az ideérke-
zők többségét illeti, őket köny-
nyűszerkezetes, úgymond kon-
ténerszállásokon helyezzük el. 
Senki ne értse félre, ezek ma-
gas komfortfokozatú, teljes köz-
művel ellátott lakóparkok lesz-
nek, ahol a megújuló energiát is 
szeretnénk majd hasznosítani. 
Ilyen szálláshelyeket a beruhá-
zási terület közelében alakítunk 
ki, első szakaszban háromszáz 
férőhelyet. Munkaerő-szállítás-
ra ebben az esetben nem lesz 
szükség, csupán a hatos úton 
történő átkelést kell megolda-
nunk – részletezte Becskeházi 
Attila. Az államtitkár hozzáfűz-
te, hogy ezekhez és egyéb más 
beruházásokhoz kapcsolódóan 
jelentős közműfejlesztés is zaj-
lik.                                                 (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Ők vehettek át Céggyűrű kitüntetést

Közösségi munka – ezúttal óvodakerítést 
festettek a Paks II. Zrt. munkatársai

Atomerőmű

Harmincadik alkalommal adták át az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. legrango-
sabb elismerését, a Céggyűrű kitüntetést. 
Ennek az elismerésnek az adja a varázsát, 
hogy mögötte a kollégák javaslatai állnak, 
az ő aláírásaik teszik becsesebbé. Ebben az 
évben ötvenhat munkatársra érkezett ja-
vaslat, így ez alkalommal sem volt köny-
nyű helyzetben a kuratórium, hiszen min-
den esztendőben húszan vehetik át a kitün-
tetést kiemelkedően jól végzett munkájuk 
elismeréseként.
Céggyűrű kitüntetésben részesült 2021-
ben Ágh Mária, Bagi Zoltán, dr. Körmöczi-
Lakatos Andrea, Egyed József, Fekti Lász-
lóné, Hesz Ádám, Imre János, Kiss Gábor, 
Kohlmann Béla, Mátyási László, Mittler 
László, Nyitrai János, Orosz József, Páskuly 
Gyula, Potyondi Ágnes, Ragoncsa Ist-
ván, Takács Miklós, Tóth Zoltán Sándor, 
Turánszki Larisza, Varga László.
– A kiemelkedő egyéni teljesítmények el-
ismerése mindig a vállalati kultúránk ré-
sze volt. Fontosnak tartjuk megőrizni ezt 
az értéket, hiszen ezeken a kitüntetéseken 

keresztül tudunk egyrészt példát, irányt 
mutatni azoknak a kollégáknak, akik még 
nem részesültek ilyen elismerésben, illet-
ve azokat a kollégákat, akik a kitüntetettek 

közé kerülnek, tovább motiválni, visszajel-
zést adni nekik arról, hogy jó úton járnak 
– nyilatkozta Pekárik Géza vezérigazgató a 
díjátadón.                                                -kgy-

A nyári kalocsai önkéntes 
program után most Duna-
szentgyörgyön végzett társa-
dalmi munkát a Roszatom, a 
JSC ASE, a Paks II. Zrt. és az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
írják a paks2.hu honlapon.

– Közösségünktől cseppet sem 
áll távol az önzetlenség, több 
jótékonysági akciót szervez-
tünk már – mondta Mittler Ist-
ván kommunikációs igazgató. 
A Paks II. Zrt., az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt., a JSC ASE és 
a Rosatom Central Europe K�. 
közös akciósorozatának máso-
dik állomásaként szebbé vará-
zsolták Dunaszentgyörgyön a 
Csodakert Óvoda és Mini Böl-
csőde, valamint a Csapó Vilmos 
Általános Iskola környezetét a 
részt vevő cégek munkatársai. 
Az önkéntesek október 14-én 
csípős őszi időben dolgoztak: 

kerítést festettek és virágokat ül-
tettek.
Nyáron Kalocsán egy idősek 
otthonában szerveztek hasonló 
akciót: padokat, kerítést újítot-

tak meg, virágot ültettek, kerti 
beszélgetősarkot alakítottak ki. 
Az önkéntesség évéhez kapcso-
lódva a Roszatom Közép-Euró-
pai Regionális Központjának kez-

deményezésére vállalták a közös-
ségi munkát a Paks II. projektben 
részt vevő cégek, írják a Paks II. 
Zrt. honlapján. 

-ph-

Fotó: Tolnatáj Televízió

Fotó: Paks II. Zrt.
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Mozaik

Csengey közelről – a névadóra emlékeztek

Környezetvédelmi konferencia Pakson

– Politikai és írói munkássága 
alapján büszkén viselheti a mű-
velődési központ Csengey Dé-
nes nevét – emelte ki beszédé-
ben Szántó Zoltán, Paks alpol-
gármestere azon az ünnepségen, 
ahol Márkus Zalánnal, a kultu-
rális központ igazgatójával le-
leplezték az intézmény 30 éve el-
hunyt névadójának emléktáblá-
ját. – A Csengey közelről – és mi 
most itt vagyunk című háromna-
pos programsorozat célja az volt, 
hogy minél jobban megismer-
hesse a lakosság Csengey Dénes 
szekszárdi születésű író, politi-
kus sokrétű tevékenységét. Ezért 
pályatársak, barátok, családtagok 
együttműködésével valósult meg 
a rendezvény – mondta Lampert 
Marianna szervező. A sorozatban 
kiállítást nyitottak, ahol Csengey 
Dénes személyes tárgyait, példá-

ul farmerkabátját, cigarettásdo-
bozát, kávéscsészéjét, írógépét, 
kéziratait mutatják be, valamint 
róla készült fotókat, és azokat a 
plakátokat, amelyek írásaiból ké-
szült �lmeket, színházi előadáso-

kat hirdettek. A palettán szerepelt 
még Cseh Tamás és Csengey Dé-
nes Mélyrepülés című monodrá-
mája Tóth András előadásában, 
amit kötetlen beszélgetés követett. 
Bartusz-Dobosi László A kétség-

beesés méltósága című monográ-
�áról Bőhm Gábor egyetemi ad-
junktus beszélt, majd olvasósze-
mináriumot tartottak, ahol Nehéz 
a lélegzetvétel címmel Csengey 
Balázzsal, Csengey Dénes �ával 
beszélgetett Dicső Zsolt. – Utolsó 
éveiben édesapám sokat utazott 
országos és kulturális ügyek mi-
att. Ünnep volt számomra, ami-
kor otthon volt, így az emléke 
erőteljes maradt. Küldetés szá-
momra munkásságának, gon-
dolatiságának megismertetése – 
emelte ki Csengey Balázs, édes-
apja hagyatékának gondozója. A 
rendezvénysorozatot Beck Zoltán 
és Szűcs Krisztián zárta, Csengey 
Dénes és Cseh Tamás több mint 
harminc éve �ókban álló szerze-
ményeiből adtak koncertet a kul-
turális központ színpadán.              

-se-

Legyen szívügyünk a Föld!  címmel környe-
zetvédelmi konferenciát tartott az ÖKO 
Munkacsoport Alapítvány és a Paksi Iparos 
és Vállalkozói Kör az Erzsébet Nagy Szállo-
dában. A rendezvény fő témája a körforgá-
sos gazdaság volt, az előadásokban megje-
lent többek között a körforgás, a fenntartha-
tóság,  a biomimikri és a kék gazdaság. 

A szakmai napon Süli János, a paksi atomerő-
mű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter, a 
konferencia fővédnöke köszöntőjében kiemel-
te, hogy már kisgyerekkorban el kell kezdeni 
a környezettudatosságra nevelést, hogy a tár-
sadalom minden szintjén megjelenjen a szép, 
tiszta környezet és a természet védelme iránti 
igény. Beszélt arról is, hogy az atomenergia je-
lentősen hozzájárul a környezet megóvásához, 
illetve hogy Paks állítja elő a legolcsóbb villa-
mos energiát. A rezsicsökkentés garanciája a 
Paks II. beruházás, mondta Süli János, hozzá-
téve, fontos cél, hogy Paks ne csak atomváros, 
hanem zöld város is legyen. 
Szabó Péter, Paks polgármestere köszöntő-
jében azt mondta, hogy a város elkötelezett 
a környezetvédelem mellett, amit az ÖKO 
Munkacsoport Alapítvány támogatása, az 
elektromos buszok számának növelése, a zöl-
dítési programok és a hulladéklerakó-telep-
hely tervezett fejlesztése igazolnak. A város-

vezető kiemelte, hogy a környezetvédelem 
szempontjából is fontos a vállalatok és az ön-
kormányzat közötti jó együttműködés. Szabó 
Péter arról is beszélt, hogy Paks önkormány-
zata sokat tesz azért, hogy a városban minél 
több legyen a zöldfelület, ezért folytatják a 
zöldítési programot. Idén ötvenötmillió fo-
rint értékben tizenháromezer cserjét és bok-
rot ültetnek el a településen a PIP Nonpro�t 
K�. támogatásával.

– A konferenciával minél szélesebb társadal-
mi réteget kívántunk megszólítani, ezért a 
hallgatóság soraiban ültek országos és önkor-
mányzati döntéshozók, pedagógusok, hulla-
dékgazdálkodási mérnökök, civil szerveze-
tek képviselői, mert mindenkinek van dolga 
a körforgásos gazdasággal kapcsolatban – 
mondta a rendezvényről Jantnerné Oláh Ilo-
na, az ÖKO Munkacsoport Alapítvány elnö-
ke, főszervező.                                      Gyimóthy Éva 

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Portré

Jó napot, mi újság?

Komáromi Lilla

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Miközben területi képviselő-
ként vetőmag-értékesítéssel fog-
lalkozik, növényvédelmet oktat 
és vizsgáztat, és neveli két lányát, 
aközben a Magyar Növényvédő 
Mérnöki és Növényorvosi Ka-
mara újdonsült főtitkáraként 
szakmája elfogadtatásán szeret-
ne dolgozni Komáromi Lilla.

A paksi közvélemény akkor �-
gyelhetett fel Komáromi Lillá-
ra, amikor az MDF színeiben 
elindult a 2006-os országgyű-
lési választásokon. Édesapja a 
párt alapítótagja volt, az ő ösz-
tönzésére vállalta a jelöltséget. 
Húszas évei végén járt akkor. A 
választások után a párt akkori 
elnöke megcsillantotta előtte 
a lehetőséget, hogy tevékeny-
kedhet a politikában, de Lil-
la maradt a kaptafánál, és egy 
műtrágya-forgalmazó cég te-
rületi képviselője lett. Ha nem 
is a legmélyebb bugyraiba, de 
betekintést nyert a politiká-
ba, ami nem vonzotta, viszont 

sokat tanult, tapasztalt az idő 
alatt.
Nagydorogon és Kajdacson ne-
velkedett, a megélhetést a család-
nak a kárpótlásban visszaszerzett 
földek nyújtották. Imádta, imád-
ja a természetet, olvasás helyett 
szívesebben bogarászott kint. 
Büszkén meséli, hogy nagyma-
mája egykori alsórácegresi birto-
kán van a Lázár Ervin-mesékből 
ismert négyszögletű kerekerdő. 
Hiába a nagymértékű vonzódás, 
mégsem volt teljesen egyértelmű 
a pályaválasztás, tanítóképzőbe 
és Keszthelyre, a Georgikonra is 
jelentkezett. Azt mondja, az iste-
ni gondviselés döntötte el, hogy 
végül növényorvos lett. Édesapja 
által katolikus családba született, 
de saját elhatározásából reformá-
tusnak keresztelkedett, jelenleg 
viszont a katolikus egyháznál szí-
nesíti a diákmiséket vasárnapon-
ként zenei szolgálattal. Azt vallja, 
hogy a Biblia – ha azt megfelelő-
en olvassák – egész életre követ-
hető utat, értékrendet ad. 

Az otthon érzése kerítette hatal-
mába, amikor belépett a Georgi-
kon Egyetemre, azt érezte: „Meg-
érkeztem!” – Ez olyan, mint ami-
kor találkozol egy fér�vel és 
érzed, hogy ő az igazi, de nem 
tudod megfogalmazni az okát – 
magyarázza. A növénytermesz-
tő mérnöki diploma megszer-
zése és egy év pihenő után visz-
szament a mesterképzésre, majd 
annak elvégzése után Ausztri-
ában bébiszitterkedett, hogy a 
szükséges nyelvvizsga is megle-
gyen. Azóta – eltekintve a gye-
sen töltött időszaktól – terüle-
ti képviselőként hol műtrágyát, 
hol vetőmagot értékesít. Mellet-
te növényvédelmi szaktanács-
adóként tevékenykedik közel há-
romezer hektáron, illetve nö-
vényvédelmet oktat, vizsgáztat, 
és akkor még nem beszéltünk az 
érdekképviseleti munkájáról. A 
Magyar Növényvédő Mérnöki 
és Növényorvosi Kamara Tolna 
megyei szervezetének idestova 
tizenöt éve tagja, hat éve elnöke. 

Öt éve elnökségi tag az országos 
szervezetben, a közelmúlttól pe-
dig főtitkár. Nem rejti véka alá, 
hogy nem könnyű aktivizálni a 
tagságot. A megyei szervezet-
ben új honlapot készítettek, kép-
zést szerveznek, és előadások-
kal, továbbképzésekkel szeretnék 
szolgálni a tagság tájékoztatá-
sát. Az, hogy ilyen szerepet, fel-
adatot vállal, cseppet sem áll tá-
vol Lillától, soha nem rest kiállni, 
ha jó ügyekért kell harcolni. Ez 
most a növényorvosi szakma el-
fogadtatása, presztízsének növe-
lése. Szeretné mindenkivel meg-
értetni, hogy a növényvédelem 
nem egyenlő a vegyszerezéssel. 
A munka a tervezéssel kezdődik, 
és az aratással zárul. A növény-
orvos feladata, hogy megtanítsa 
a gazdáknak az okszerű növény-
védelmet, ami az egészséges és 
minőségi élelmiszer előállításá-
nak alappillére, környezetkímé-
lő módon.
Habár örömmel vállalta és fontos 
feladatának tartja mindezt, va-
lódi küldetése két lányának fel-
nevelése. Ahogy fogalmaz, biz-
tonságot, megfelelő értékrendet, 
szeretetet nyújtva nekik. Dorka 
2010-ben, Réka 2012-ben szüle-
tett. Édesapjukkal három éve vál-
tak külön útjaik. Az eltelt három 
évben – ahogy úgy tűnik, Lil-
la életében rendre – volt fent is, 
lent is. Új otthont teremtett ma-
guknak, munkahelyet váltott, el-
veszítette édesapját, vitte a nya-
kába szakadt gazdaságot, ge-
rincműtéten esett át, ledöntötte 
a lábáról a Covid, aminek utó-
hatásaival máig birkózik, viszont 
társra talált Wolf Gábor szemé-
lyében, akivel mindenben egy-
más segítségére vannak. A cél-
jait �rtató kérdésre visszatér az 
egy anya számára evidenciaként 
értelmezhető gyermeknevelés-
re. Mint mondja, két alapelvet 
igyekszik a lányoknak megtaní-
tani. Az egyik, hogy nincs lehe-
tetlen, csak tehetetlen ember, vi-
szont van az a fal, amit nem érde-
mes megmászni. A másik, hogy 
első a kötelesség, utána jöhet a 
szórakozás. Mint elismeri, utób-
bit illetően még nem ért el mara-
déktalan sikert. 

Szabó Vanda
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Tárgy/
történet

A Paksi Városi Múzeum Szól a rádió című 
időszaki kiállításának legszebb darabja a Phi-
lips Jóbarát 404A típusú csöves rádió, mely 
egyben a gyűjtemény legkorábban gyártott 
darabja is, hiszen a II. világháborút követően, 
1949-ben dobták piacra.
A rádiózás a huszadik század közepén ro-
hamléptekben kezdett fejlődni, a rádiók mű-
sorválasztéka is egyre inkább bővült, a rádió-
hallgatás már mindennapos tevékenységnek 
számított. A hazai rádiógyártás az 1940-es, 
1950-es években fellendült, amit a Philips 
Jóbarát típus példánya is bizonyít.
A fából, furnérlemezből, fémből és különféle 
műanyagokból készült rádió külseje, forma-
terve jó színvonalú. Az asztali fakávát egye-
dien műanyaggal is ötvözték. A homlokfalon 
gyönyörűen kialakított hangszóró és precíz 
állomáskereső skála van, ahogy ez az akkori-
ban készült rádióknál megszokott volt.
A kétoldalt szimmetrikusan elhelyezett dí-
szítőcsíkok lefelé keskenyednek, ezek fogják 
közre a hangszóró és állomáskereső konzolt. 
A rádió tükörfényes kaukázusi diófával borí-
tott fadoboza lágy vonalú műanyag oldalai-
val igényesen kialakított dísztárgy is a lakás-
ban. Nem tagadható, hogy a kivitelezés szinte 
első osztályú. Az anyagokkal még bőkezűen 
bántak abban az időszakban, ennél a típus-
nál alulra három masszív csavarógombot is 
integráltak.
A robosztus, mégis ízléses készülék hazai 
gyártmány volt, így felmerül a kérdés, hogy 

mit keres egy hazai gyártmányú készüléken 
egy holland cég logója, ami ráadásul az egész 
világon ismert és megbízható termékeket for-
galmazott.
A válasz egyszerű. A Philips többségi tulaj-
dont szerzett a Vatea Rádiótechnikai és Vil-
lamossági Rt.-ben. A Vatea Csabai utcai kis 
műhelye a megnövekedett gyártási progra-
mot már nem győzte, ezért 1931. augusztus 
31-én megvásárolták a Váci utca 169. szám 
alatti Magyar Szarugyár gyártelepét. Később 
1939. május 1-jén a Vatea Rádiótechnikai 
és Villamossági Rt.-vel fuzionált a külföldi 
cég, míg végül megalakult a Magyar Philips 
Művek Rt. Természetesen a Magyar Philips 
Művek Rt. sem kerülhette el az államosítást 
1949-ben.
A rádió egyébként ötcsöves, varázsszemes 
középszuper készülék. Az 1950-es években 

népszerűnek számított, nagyon kelendő tí-
pus lett. Hullámsávjai RH és KH, a rádiócsö-
vek 2x ECH21, EBL21, EM4, AZ1, a korabeli 
ára pedig 1.590 forint volt.
A Philips ezenkívül még egy négy készülékből 
álló sorozatot is útjára bocsátott, ezek a Paj-
tás, a Gondűző, a Jóbarát és a Mestermű fan-
tázianevű készülékek lettek. Az áruk típustól 
függően változott, 1.330 és 1.890 forint között 
mozgott. A készülékeket az igényeknek meg-
felelően, részletre is meg lehetett vásárolni.
A Philips Jóbarát 404A típusú luxus-rádióké-
szülék kiváló érzékenységű és szelektív vételt is 
biztosított a hallgatóknak, a közép- és a rövid-
hullámsávon egyaránt.
Kombinált rádiócsövei ezenfelül tíz különféle 
működést teljesítettek.
A hangolásjelző varázsszem igencsak meg-
könnyítette a távolabbi állomások pontos be-
állítását, természetesen különösen a rövidhul-
lámsávokon. A készülék alkalmas volt gra-
mofonerősítésre is. Nagy gondot fordítottak 
a típus dobozának kialakítására, hogy akusz-
tikailag a mélybasszus hangoktól a legmaga-
sabb diszkant hangokig tökéletesen sugároz-
zon bármilyen éneket és zenét a hallgatóknak.
A Paksi Városi Múzeum szép, régi rádiókészü-
lékekkel teli, hangulatos időszaki kiállítása sok 
értékes darabot, sőt néhány csöves magnóké-
szüléket és bakelitlejátszót is bemutat. A Phi-
lips Jóbarát 404A készülék is ott pihen, no-
vember 12-ig még megtekinthető.

Várady Péter

Fotó: Katona Edina
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Az eltűnt városkép nyomában
A polgári fiúiskola megalapítása
A 18. század végére Pakson a történelmi 
egyházak mindegyike rendelkezett temp-
lommal és iskolával. 1868-ig a népiskolák 
egyházi fenntartásúak voltak, de a polgá-
ri fejlődés sokkal többet kívánt a felekezeti 
iskoláknál. Az óhaj Pakson is az volt, hogy 
előbb a polgári, azután az érettségit is adó 
kereskedelmi középiskola létesüljön. Polgá-
riba az elemi népiskola első négy osztályá-
nak elvégzése után iratkozhattak be a ta-
nulók. A város előretekintő polgárai már 
az 1880-as években felvetették, hogy szük-
ség van egy magasabb fokú tanintézetre. 
Egy lelkes kör hosszas huzavona után, ra-
jongó pártfogás és éles támadások közepet-
te kiharcolta a polgári iskolát. Sajnos a köz-
ség választott testülete támasztotta a legtöbb 
akadályt, ahogy a sajtó fogalmazott: 

Később tárgyalások kezdődtek a kormány-
nyal, amely először teljesíthetetlen követel-
ményeket támasztott a várossal szemben, s 
így amikor a képviselő-testület asztalára ke-
rült az ügy, azt az első körben leszavazták. 

Egy év múlva újraindultak az egyeztetések, 
s a minisztérium is engedékenyebb lett. Az 
1892. december 29-én tartott közgyűlésen 
már támogatóan tárgyalták azokat az anyagi 
hozzájárulásokat, amelyeket az új iskola fel-
állítására a vallás- és közoktatásügyi minisz-
térium kért. Az ülésen Tihanyi Domokos 
kir. tanfelügyelő is részt vett, és pártfogó-
an terjesztette elő ismételten a polgári isko-
la ügyét. A határozatot a minisztérium 1893. 
június 5-én 16250. szám alatt kiadott leiratá-
ban jóváhagyta: 

Hamarosan megérkezett Paksra a miniszté-
rium által kinevezett igazgató, Kászonyi Mi-
hály, és 1893. szeptember 1-jén a Malom ut-
cában kibérelt Kornis-féle házban megnyi-
tották a polgári �úiskolát 88 beiratkozott első 
osztályos tanulóval. Sokan támogatták az is-
kola ügyét, pénzt, könyvet és egyéb tárgyakat 
adományoztak javára. Az indulás érdekes-
sége, hogy tanárhiány miatt másfél hónapig 
az igazgató a két teremben elhelyezett tanu-
lókat egyedül volt kénytelen tanítani. Októ-
ber végén érkezett meg Náhrner Mátyás, és 
december 8-án foglalta el helyét a harmadik 
nevelő, Sánek Samu rajztanár. Az iskola fel-
állításában kiemelkedő érdemeket szerző-
ket név szerint is érdemes kiemelni. Popovits 
Gyula főjegyző az iskolaépületet illetően se-
gített, amikor egyelőre ideiglenesen megsze-
rezte a Kornis-kúriát. Feil Ferencnek a képvi-
selő-testület tagjainak megnyerésében, báró 
Jeszenszky Bélának az anyagi gondok enyhí-
tésében volt nagy szerepe. Az ügy lelkes tá-
mogatói voltak még: Spiesz János, Horváth 
Sándor, Hagymássy Károly, Freund Salamon, 
Becker Jakab és János, Klein József és Kern 
Ferenc. Az állammal kötött szerződés szerint 
négy év alatt kellett új épületet emelni a pol-
gári iskola számára, végül a község 1895-ben 

megvette a Kornis-kúriát, és a korszerű okta-
tási céloknak megfelelően átalakították 1896-
ra, amit millenniumi emléktáblával jelöltek 
meg. Hét tantermet alakítottak ki, természet-
rajzi szertárt, tanácskozótermet rendeztek be, 
a könyvtárnak volt tanári és i�úsági része is. 
Az iskolát zömmel a paksiak népesítették be. 
A régészeti és történeti gyűjteményt Szelle 
Zsigmond járásbíró adományozta az iskolá-
nak, a gyűjtemény sajnos a második világ-
háború végén megsemmisült. (Monográ�a, 
94–95. o.) A századfordulón az országos me-
teorológiai intézet csapadék- és hőmérsék-
let-meg�gyelő állomást helyezett az iskolába, 
mely 1935-ig működött, hőmérséklet- és csa-
padékértékeket jegyzett fel. Az 1900/1901-
es tanévben Nagy Bálint igazgató az iskola-
udvart parkká varázsolta az elöljáróságtól ka-
pott cserje- és faültetvényekkel. A növénykert 
egy-egy bokra, fája egy-egy tanuló gondjára 
volt bízva, akik gondozták, megismerhették 
azokat, s így a kert is taneszközzé vált.      

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Állami polgári �úiskola, kb. 1910., képeslap, Rosenbaum Ignác kiadása„Köztudomásúan sajnálatos tény, hogy a 
városunkban a nevelésügy iránti érdekte-
lenség igen magas fokon állt.” 

„…Pakson állami polgári �úiskola létesítte-
tik, és ez új iskola első osztálya az 1893. évi 
szeptember 1-én nyittatik meg.”

„Paksnak nem kell polgári iskola. Paks 
képviselő-testülete július 25-én bizonyos 
kétkedéssel fogadta és tárgyalta a közokt. 
miniszter leiratát, mely szerint Pakson 
polgári �úiskolát szándékozik felállítani. 
Állítólagos okaik ezek volnának: nincs al-
kalmas iskolahelyiségük, ahová elhelyez-
ni lehetne. Ha akadna is átalakítás után 
e czélra használható épület, vagy ha venni 
akarnának is külön telket, amely építésre 
alkalmas volna, nincs a községnek pénze.” 
(Tolnavármegye, 1891.08.02., 2. o.) 

„Aki elhalad a paksi polgáriskola rá-
csos kapuja előtt, az nem tudja megálla-
ni, hogy szemeit – ha csak néhány pilla-
natra is – végig ne legeltesse azon a gyö-
nyörű képen, a színeknek, az alakoknak, 
a formáknak azon a csudálatos harmó-
niáján, amely ott túl a rácson hullámzik.” 
(Tolnavármegye, 1909.05.09., 3. o.)
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Újabb hét utca felújításá-
val folytatódik az útprogram 
Pakson. […] A paksi önkor-
mányzat […] sikeres pályázó-
ként támogatást nyert a kor-
mány belterületi utak felújí-
tására hirdetett pályázatán, 
mely 1+1 forintos útprogram 
néven vált ismertté. A 48 mil-
lió forint állami támogatás 
mellé 52 millió forintot biz-

tosít az önkormányzat. Ebből 
az összegből Dunakömlődön 
a Szabadság, Pakson a Barát-
ság, a Gesztenyés, az I�úság, a 
Szőlőhegy, a Wiedemann ut-
cák, valamint a Gagarin és az 
Erkel Ferenc utcák egy részé-
ben történik meg az útbur-
kolat felületi rekonstrukciója. 
[…]                                      -dal-   

2005. október 7., 14. évf. 13. szám

Madi Kovács Jánosról, a Pak-
si Önkéntes Tűzoltó Egylet 
megalapítójáról nevezték el a 
hivatásos önkormányzati tűz-
oltóság laktanyáját. A névadó 
ünnepségen felavatták az egy-
kori földbirtokos bronzem-
lékművét. A tűzoltóság hiva-
talosan október 21-től vise-
li Madi Kovács János nevét. 
[…] A hivatásos tűzoltósá-
got 1979-ben kezdték szervez-
ni városunkban, két évvel ké-
sőbb vették birtokba a lánglo-

vagok azt az épületet, amelyet 
ma is használnak. […] A név-
adó és emlékműavató ünnep-
ségen […] a Madi Kovács 
család Pakson élő leszárma-
zottja, Ujvári Endre leleplez-
te a domborművet és már-
ványtáblát. A névadó életét és 
munkásságát Csőglei István, a 
Tolna Megyei Tűzoltó Szövet-
ség örökös tiszteletbeli elnöke 
ismertette. […] 

-gyöngy-                         
2005. november 4., 14. évf. 15. szám

Ünnepélyesen felavatták a 
biritói közösségi házat. A csám-
pai után ez a második közös-
ségi hely Paks külterületein. 
[…] Csámpán – mint megír-
tuk – megvásároltak egy há-
zat, itt már zajlik a társasági 
élet, rendezvényeket tartanak, 
s tervezik az átalakítást, felújí-
tást. Biritón […] más megol-
dást találtak. Egy k�.-től bé-
relnek épületet, ezt felújítot-
ták, s a költségeket „lelakják”. A 
pénz abból a keretből szárma- 
zik, melyet a külső városrészek 
számára különített el az önkor-

mányzat. Az igényesen felújí-
tott épületben van egy kisebb, 
s egy igen tágas helyiség. Utób-
biban sport- és játékeszközök 
várják a szórakozni vágyókat. 
[…] A közösségi ház mellett fe-
dett terasz van, ahol nagyobb 
rendezvényeket is tarthatnak. 
[…] A közös programokra itt 
is van igény, hiszen a közösségi 
ház utcájában, amelyet a rész-
önkormányzat javaslatára újab-
ban Orgona utcának neveznek, 
sorra épültek a szép nagy tera-
szok. […].                Vida Tünde                  

2006. május 5., 15. évf. 9. szám

Kicserélik az ablakokat a Paksi 
Rendőrkapitányság épületén, 
a főutca felőli oldalon. Az ak-
koriban még új épületet 1981-
ben vették birtokba. Mára az 
ablakok tönkrementek, huza-
tosak, beáznak, így időszerű-
vé vált a cseréjük. […] A fel-
újítási munkálatok része az 
épület akadálymentessé tétele 
is: biztosítják az épületbe ju-
tást a mozgássérült emberek 

számára, illetve a földszinten 
akadálymentes vizesblokkot 
alakítanak ki. Ugyanitt ren-
delkezésre áll majd egy iroda, 
ahol a mozgásukban korláto-
zottak ügyeit intézik majd. A 
munkálatokat a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság �nan-
szírozza, a költség közel húsz-
millió forint. […]
                                               -kgy- 

2006. január 27., 15. évf. 2. szám

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. 

Százmilliós útfelújítás 
állami támogatással

Névadó a laktanyában 

Közösségi ház az Orgona utcában

Felújítják a rendőrség épületét 
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„Na végre! Hogy ez eddig mi-
ért nem jutott eszébe senkinek! 
Történelmi pillanat.” Ilyen 
és ehhez hasonló reakciók-
kal fogadták a paksiak a hírt, 
hogy az önkormányzat elad-
ta a volt Erzsébet szállót az 
Atomerőműnek. […] Az épü-
letben konferencia-központ, 
szálloda és étterem lesz, ám 
előbb felújítják. Ez […] hosz-
szú időt vesz igénybe, […] a 
tervezés, engedélyezés, lévén 
műemlékről van szó, hónapo-
kig tart. Ez idő alatt az önkor-
mányzat gondoskodik a kép-
tár, a nyugdíjasklub, a Tou-
rinform Iroda és az épületben 
lévő vállalkozások elhelyezé-
séről. Az Erzsébet szállót az 

önkormányzat 170 millió fo-
rintért adta el a Paksi Atom-
erőmű Rt.-nek, amely ugyan-
ennyiért vált meg a Paksi Ipari 

Park K�.-ben lévő ötvenszá-
zalékos üzletrészétől. […]                        

 Vida Tünde                                
2005. november 4., 14. évf. 15. szám

Január elsején megkezdte mű-
ködését a paksi kistérségi köz-
ponti orvosi ügyelet, amely ti-
zennégy település lakóit látja 
el. Az új forma létrehozásának 
döntő oka az volt, hogy orvos-
hiány miatt sok kistelepülé-
sen nem tudták kiadni a köte-
lező ügyeleti időt. […] Hajdú 
János polgármester, a Pak-
si Többcélú Kistérségi Tár-
sulás elnöke […] elmondta, 
hogy a Belügyminisztérium 
ösztönző pályázatán 27 mil-
lió forintot nyertek erre a cél-
ra. A pénzből két terepjárót 
és felszereléseket vásároltak. 
Az ügyeleti helyiség kialakí-
tásához szükséges összeg na-
gyobb részét az önkormány-
zat saját büdzséjéből bizto-
sította, a társulás pályázaton 
nyert ötmillió forintot. A kis-
térségi központi orvosi ügye-
letet a régi rendelőintézetben, 

a volt nőgyógyászat helyén 
alakították ki, a beruházás 
43 millió forintból, hatvan-
öt munkanap alatt készült el. 
Két orvosi rendelő, egy fekte-
tő, asszisztensi és gépkocsive-
zetői pihenők, váróterem ké-
szült. Akadálymentes vizes-
blokkot építettek, valamint 
automata bejárati ajtók és 
rámpa is rendelkezésre áll. A 
központi ügyelet megszerve-
zésével az Emergency Service 
Bt.-t bízta meg a kistérségi ta-
nács, az ellátásban részt vevő 
orvosok velük állnak szerző-
désben. […] A már rendel-
kezésre álló eszközöket, gép-
kocsikat átvették használat-
ra, ami eszköz még hiányzott, 
azt a jogszabályoknak megfe-
lelően biztosítják, �zetik a re-
zsiköltséget, illetve bérleti dí-
jat az önkormányzatnak. […] 
A központi orvosi ügyelet �-

nanszírozásáról Hajdú János 
elmondta, hogy az éves ösz-
szeg nagyobb részét a szol-
gáltató megkapja a megyei 
egészségbiztosítási pénztár-
tól, a fennmaradó 20 millió 
forintot pedig a kistérség 14 
települése adja össze, mégpe-
dig a lakosságszám arányá-
ban. […]                        -gyöngy- 

2006. január 13., 15. évf. 1. szám

Befejeződött a Barátság úti 
rendelőintézet akadálymente-
sítése, a beruházás 18,2 millió 
forintba került. […] A munka 
magában foglalta mozgássé-
rült parkoló kialakítását, kül-
ső rámpa megépítését, auto-
mata nyílászárók, valamint 
li� beszerelését. Ezenkívül 
rendelkezésre áll két lépcsőjá-
ró, amelyek bárhol használha-
tók az épületben. Emeleten-
ként egy-egy akadálymentes 
vizesblokkot is kialakítottak. 
[…]                                          -kgy- 

2005. december 2., 14. évf. 17. szám

[…] az Akác utcában út-
szélesítést, csapadékcsator-
na-építést, közműátépítést, 
burkolatfelújítást végeznek. 
A költségek meghaladják a 
127 millió forintot. A Kurcz 
György utca Pollack és Györ-
könyi utca közötti szakaszán 
a tervek szerint szintén út-
burkolat-felújítást, csatorna-
építést és közműátépítést vé-
geznek. Ennek költsége 97 
millió 200 ezer forint.
          2006. március 10., 15. évf. 5. szám

Pakson, az ASE csarnok mel-
lett nyílt meg Tolna megye első 
műjégpályája. Építését a Pak-
si Atomerőmű Rt. �nanszíroz-
ta. […] 170 millió forintból ké-
szült el. […]                                      

2005. november 4., 14 évf. 15. szám

Gazdára talált az Erzsébet szálló 

Az első ügyeleti napok tapasztalatai 

Elhárulnak az 
akadályok 

Nagyszabású 
útfelújítás

Jégpálya  nyílt 

Paksi Hírnök retró

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Kismúzeumok a változó világban 
Interaktív tábla, régészeti kiállítás, szá-
mos újdonság, valamint modern kör-
nyezet várja a Paksi Városi Múzeum lá-
togatóit önkormányzati fejlesztéseknek 
köszönhetően. Ezek és a különböző múze-
umpedagógiai foglalkozások eredménye-
képpen növekedett a paksi intézmény láto-
gatottsága – mondta dr. Váradyné Péter� 
Zsuzsanna a Pulszky Társaság – Magyar 
Múzeumi Egyesület Kismúzeumi Tagoza-
ta szakmai napján, amit Pakson tartottak. 
Hozzátette, hogy folyamatosan azért dol-
goznak, hogy még vonzóbbá tegyék az in-
tézményt a közönség számára, a világhálón 
való megjelenésre pedig a jövőben még na-
gyobb hangsúlyt fektetnek. 
– Több mint egymilliárd forintos fejlesztés-
nek köszönhetően újult meg néhány éve a 
múzeum, külön épületrészként készült mel-
lé egy klímatörténeti múzeum is, tovább nö-
velve a látogatottságot – erről Szabó Péter,  
Paks polgármestere beszélt. Kiemelte, hogy 
a város sokat tett a múzeum fenntartása és 
fejlesztése érdekében, és büszke lehet az in-
tézményre, az itt végzett szakmai munkára. 

A konferencián a résztvevők az intézménye-
ket érintő kihívásokat és lehetőségeket vették 
számba. Bereczki Ibolya, a társaság elnöke sze-
rint a fenntartóval ápolt jó kapcsolaton és a he-
lyi közösség bevonásán múlik az intézmények 
jövője. Az európai uniós pályázatból megvaló-
sított Cselekvő közösségek elnevezésű országos 
program is ezt segítette, emelte ki. 

A szakmai napon átadták a Poroszlay Ildikó-
díjat, amit minden évben egy olyan kismúze-
um nyer el, amely évek óta kiemelkedő mu-
zeológiai tevékenységet végez. 2006-ban ezt a 
díjat kapta meg a Paksi Városi Múzeum. Idén 
az elismerést a kiskunhalasi �orma János 
Múzeum és a jászberényi Jász Múzeum érde-
melte ki.                                                                     -dsz-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

A teniszpályánál 
garázs kiadó.

Telefon: 20/487-4168

Keveset használt, felül-
töltős Whirlpool AWE 
2320 mosógép olcsón 
eladó.

Telefon: 20/487-4168

Pakson az Újtemplom ut-
cában 2. emeleti, 2 szobás, 
51 m2-es panellakás eladó. 

Irányár: 24.990.000 Ft. 
Érdeklődni: 06/20-929-7505

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig
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Két győzelem és egy vereség a mérleg
Sport

Aranyérmekkel jött haza Kiszli Vanda

A rossz rajt után – három 
vereség – magára talált az 
Atomerőmű SE NB I/A-s fér-
� kosárlabdacsapata. A ne-
gyedik fordulóban a Körmen-
det Szekszárdon győzték le 
Eilingsfeldék, majd Kaposvá-
ron diadalmaskodtak. A ZTE 
ellen is a paksi csapatnak állt 
a zászló, de két alapember, a 
center Buljevics és a bedobó 
Brzoja betegsége miatt borult 
a papírforma.

A Körmend ellen már az első 
negyedben sikerült ellépni, de 
ekkor még visszakapaszkodtak 
a vendégek. A második felvonás 
elején egy 9-0-s rohammal áll-
va hagyta ellenfelét a paksi csa-
pat, nem ismertek elveszett lab-
dát, keményen védekeztek, lab-
dákat szereztek, húsz perc alatt 
több mint ötven pontot dobtak. 
Nagyon harcosan, jól játszott az 
Atomerőmű csapata, kontrollál-
ták a játékot, a Körmend ezzel 
nem tudott mit kezdeni. A ne-
gyedik negyed elején 20 pontra 
hízott a paksi előny, innen már 
csak a csoda segíthetett volna 

a vendégeken, ám az elmaradt, 
megérdemelten győzött az ASE. 
Atomerőmű SE – Egis Körmend 
106-87 (23-17, 29-20, 30-30, 24-
20). ASE: Frank -, Brown 17/9, 
Pajor -, Kovács 11/3, Eilingsfeld 
15/3, Brzoja 13/6, Orgona -, 
Buljevic 20, Djukanovic 13/3, 
Kis -, Karosi 6, Melvin 11/6.
Kaposváron már az első negyed-
ben tudatosította az ASE, hogy 
nyerni jött. Egy 10-0-s paksi szé-
ria után időt kért a hazai csapat. 
Melvin kettese után – hét és fél 

perc elteltével – 13-23-at muta-
tott az eredményjelző. A máso-
dik játékrészben nagy küzdel-
met és aránylag kevés pontot le-
hetett látni, gyűrte egymást a két 
csapat, a félidő végére maradt a 
hatpontos ASE előny. A szü-
net után a hazaiak nagy erőket 
mozgósítottak, és átvették a ve-
zetést öt ponttal, de Brzoja bün-
tetői és Brown triplái után újra a 
paksi csapatnál volt az előny. A 
negyedik negyedben nem tu-
dott közelebb jönni a Kapos-

vár, az utolsó percekben „meg-
sorozta” ellenfelét az ASE, és 
nagyarányú győzelmet aratott.                                                                                                
Kaposvári KK – Atomerőmű 
SE 74-90 (22-28, 17-17, 21-20, 
14-25). ASE: Frank 2, Brown 
15/12, Szalai -, Kovács 10/3, 
Eilingsfeld 8, Brzoja 14/3, Or-
gona -, Buljevic 15, Djukanovic 
2, Kis -, Karosi 3/3, Melvin 
21/9.
Két meghatározó ember pót-
lása nem egyszerű, ez az ASE-
nak sem sikerült a ZTE ellen. 
A center Buljevics és a bedobó 
Brzoja hiányában szinte végig 
hátrányban játszott a piros-kék 
társaság. Az első félidő utolsó 
percében sikerült egyenlíteni, 
de a vezetést átvenni már nem. 
A vendégek hárompontosai-
ra nem volt ellenszer, de így is 
sikerült szorossá tenni a végét. 
Atomerőmű SE – Zalakerámia 
ZTE KK 72-80 (17-24, 20-18, 
15-17, 20-21). ASE: Frank 4, 
Brown 18/9, Pajor -, Kovács 
8/3, Eilingsfeld 15, Orgona 4, 
Djukanovics 14/3, Kis 5/3, Ka-
rosi -, Melvin 4.                                                                      

Kovács József

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a 
romániai Piteștiben rendezett kajak-ke-
nu maraton vb-n két aranyérmet nyert 
Kiszli Vanda, az Atomerőmű SE verseny-
zője. A 3,4 km-es rövid körös távon és a 
klasszikus 26,2 km-es maratonon is első-
ként haladt át a célon. Hazaérkezése után 
válaszolt a Paksi Hírnök kérdéseire.

– Milyen előjelekkel, milyen hangulatban 
vártad a világbajnokságot? 
– Számomra soha nincs előjel egy verseny 
előtt, bár az edzőm lehet, mást mondana. 
Kicsit pesszimista vagyok, szóval inkább ne-
gatívan látom magamat verseny előtt, min-
dig azt gondolom, hogy nem vagyok formá-
ban. Szerencsére eddig mindig tévedtem. 
Ennek ellenére most nagyon jó hangulat-
ban teltek a felkészülés utolsó hetei, nagyon 
vártam a világbajnokságot, hiszem majd-
nem két év telt el nemzetközi verseny nél-
kül. Kíváncsi voltam, ki hol tart, ki mennyit 

fejlődött, és nagyon jó volt találkozni újra a 
nemzetközi mezőnnyel. 
– Milyenek voltak a körülmények, a pálya, 
az időjárás, az ellenfelek? 
– A körülményekkel kapcsolatban vegyes 
érzéseim vannak. Ha a pályát vagy az ellen-
feleket kell említeni, akkor minden tökéle-
tes volt. Az ellenfelek erősek voltak, sze-
rintem jó verseny volt mind a rövid körös, 
mind a hosszú távú. A pálya számomra tö-
kéletes volt, hosszú futószakasszal, ami ne-
kem kedvezett. Az időjárás kicsit hűvös 
volt, ami inkább verseny előtt volt zava-
ró, nehezebben melegedtem be, és �gyel-
ni kellett, hogy ne hűljenek ki az izmaim 
még verseny előtt. Az étel sajnos borzasz-
tó volt, többször éhes maradtam, sokszor 
csak kekszet, csokit tudtam enni, azokkal 
laktam jól. Szóval lehet, hogy legközelebb 
viszek magammal valami hazait.
– Könnyebb, hogy csak egyesre kellett ké-
szülnöd, vagy hiányzott a páros indulás? 

– Most egyáltalán nem zavart, hogy csak 
két egyest indultam, sőt, örültem neki, 
hogy tudok csak ezekre koncentrálni, de 
azért jó lenne egy jó párost összehozni akár 
jövőre. Meglátjuk majd, hogy alakul. 
– Az egyesült államokbeli Birmingham-
ben 2022-ben sorra kerülő Világjátékokra 
megszerezted a kvótát Magyarországnak. 
Jövőre lesz válogató is? 
– Igen, a kvóta megvan az országnak, illet-
ve ez nekünk már egy válogatónak is szá-
mított, szóval van egy nyerésem. Jövőre 
lesz még egy válogató, ha ott sikerül nyer-
nem, akkor én indulhatok a Világjátéko-
kon, ha nem én nyerek, akkor szétlövés lesz 
egy másik versenyen, és annak a győztese 
lesz az induló. 
– Meddig tart a jól megérdemelt pihenés? 
– Most töltöm az egy hónapos pihenése-
met, ami nagyon fel szokott tölteni. Újult 
erővel kezdhetem majd a téli alapozást.

-joko-

Fotó: Molnár Gyula
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Sport

Vereség Gyirmóton Új szezon új néven
Kikapott 2:1-re a Paksi FC OTP 
Bank Ligában szereplő labdarú-
gócsapata a Gyirmót FC Győr 
otthonában a bajnokság kilen-
cedik játéknapján. A zöld-fe-
hér gárda a negyedik vereségét 
szenvedte el a szezonban, a ta-
bellán jelenleg tizenhárom pont-
tal az ötödik helyen áll. Gyirmó-
ton a paksiak az első félidőben 
Simon találatával 1:0-s hátrány-
ba kerültek, amit a 63. percben 
Ádám Martin egyenlített ki, de a 
68. percben szerzett Hasani gól-
ra már nem volt válasza Bognár 
György alakulatának. – Sok min-
den volt a mai találkozón, folya-
matos játék viszont nem. A hazai 
csapat jól tördelte a futballt, mi 
pedig sok hibával játszottunk, és 
nem tudtuk úgy pörgetni a tem-
pót, ahogy általában szoktuk. Eb-
ből adódóan nem volt annyi gól-
helyzetünk, mint amennyi lenni 
szokott. Győzelmet nem érde-
meltünk volna, de vereséget sem 

szerintem. Ma nem voltam meg-
elégedve a belső három védőnk 
játékával, és a második félidő-
ben a kétbelsős játékkal sem. Fő-
leg azért, mivel tiszta helyzetben 
sok passzhibát vétettek, sok el-
adott labdájuk volt, ami furcsa. 
Lenzsér elcsúszása benne van a 
játékban, előfordul, ez épp olyan, 
mint aki egy döntő helyzetben ti-
zenegyest hibázik. Majd legkö-
zelebb nem vét ilyet. Végig pró-
bálkoztunk, de ma hiányzott a 
nagy átütő erő. Többnyire a Gyir-
mót térfelén voltunk, de ez nem 
volt annyira markáns játék, mint 
az eddig megszokottak – összeg-
zett a találkozót követően Bog-
nár György vezetőedző. A Paksi 
FC a következő fordulóban, ok-
tóber 22-én a Kisvárdát fogadja, 
majd a tizenegyedik játéknapon, 
október 29-én a MOL Fehérvár 
FC ellen mérkőzik Székesfehér-
váron.                                                    

Faller Gábor

A korábbi évekhez hasonlóan tíz 
csapat részvételével, de új névvel 
kezdődött az élvonalbeli sakk-
bajnokság 2021/2022-es szezon-
ja. Eddig NB I. Szabó László cso-
portnak hívták, most Szuperli-
ga lett a hivatalos megnevezése. 
– A névváltoztatással a legma-
gasabb osztály presztízsét kíván-
juk megemelni, tárgyalásban va-
gyunk névadó szponzorokkal is, 
de a bajnokság színvonala egyéb-
ként is megérdemli a Szuperliga 
elnevezést – fogalmazott Szabó 
László, a Magyar Sakkszövetség 
elnöke. Tehát immár a Szuper-
ligában küzdenek egymással az 
együttesek a legmagasabb osz-
tályban, melynek első fordulójá-
ban két gigász nézett egymással 
farkasszemet Pakson. A regná-
ló bajnok Nagykanizsa ugyanis 
az utóbbi években mindig dobo-
gós Atomerőmű SE ellen mérkő-
zött. – Szeretnénk a mai mecs-

csen szoros, jó eredményt elérni, 
sikerült erősítenünk is, bizakod-
va várom a találkozót – mondta 
a partik előtt Gosztola István, az 
Atomerőmű SE sakkszakosztá-
lyának vezetője, hozzátéve, hogy 
a szezon végén ismét dobogóra 
várja a legmagasabb osztályban 
szereplő paksi csapatot. Az ösz-
szecsapás nem sikerült jól a pi-
ros-kékeknek, a Nagykanizsa 
9:3-ra diadalmaskodott, a pak-
siak mindössze hat asztaltól áll-
hattak fel döntetlennel, a további 
hat parti mindegyikét a látogató 
nyerte. A másodosztály küzdel-
meiben az ASE II. az Alsószöl-
nökkel meccselt, szintén a kul-
turális központban, náluk 6:6-os 
végeredmény született. Az Ato-
mosok első számú egylete legkö-
zelebb október 31-én Szegeden, 
míg az NB I.-es társaság a Nagy-
kanizsa II.-vel küzd idegenben.

-fg-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével két mozije-
gyet nyerhet.

Hány férőhelyes a Paksi Mozi? A meg-
fejtéseket október 29-ig várjuk a 7030 
Paks, Dózsa György út 51–53. címre, 
vagy emailben a paksihirnok@gmail.
com-ra. A  név mellé telefonszámot is 
kérünk. 
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