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Közélet

Újabb nagy lépés az e-mobilitásban

Környezetbarát hulladékszállítás

Az épületátadó ünnepséggel le-
zárult az Elektromosbusz-jár-
műtelep létesítése Pakson elne-
vezésű projekt. A létesítményt 
dr. Palkovics László innováci-
ós és technológiai miniszter, 
Süli János, a Paks II. projek-
tért felelős tárca nélküli minisz-
ter és Szabó Péter, Paks polgár-
mestere adták át. A fejlesztés a 
PIP Közép-Duna Menti Tér-
ségfejlesztési Nonpro�t K�. ál-
tal nyújtott támogatásból való-
sult meg.

Átalakult 2021 elején a paksi tö-
megközlekedés, azóta elektro-
mos autóbuszokkal biztosít-
ja a helyi közösségi közlekedést 
a paksi önkormányzat saját fel-
adatellátásban. A projektben 1,7 
milliárd forint IKOP-os forrás-
ból vásárolt tíz új járművel szál-
lítják az utasokat, és az elektro-
mos meghajtású autóbuszok töl-
tőállomásai is elkészültek az M6 
autópálya Paks-dél kijárat és a 
nagydorogi leágazó melletti jár-

műtelepen. Most zárult le a bu-
szok szervizcsarnokának és a 
Paksi Közlekedési K�. irodaépü-
letének kialakítása. 
A létesítményt március 3-án ad-
ták át ünnepélyes keretek között 
dr. Palkovics László innovációs 
és technológiai miniszter, Süli Já-
nos, a Paks II. projektért felelős 
tárca nélküli miniszter és Szabó 
Péter, Paks polgármestere.
Szabó Péter szerint a fejlesztés 
komoly mérföldkő a város éle-
tében, hiszen az önkormányzat 

számára fontos fejlesztési cél volt 
a közösségi közlekedés komp-
lex infrastrukturális hátteré-
nek megteremtése is, amit szin-
tén hazai forrás bevonásával, a 
PIP Közép-Duna Menti Térség-
fejlesztési Nonpro�t K�. által 
nyújtott támogatásból sikerült 
megvalósítani. A 2020 év végén 
elnyert 712 millió forint támo-
gatásból megépült a szervizcsar-
nok és az irodaépület, elkészült a 
járműtelep telepi infrastruktúrá-
ja, közlekedési felületei, valamint 

megtörtént a szervizcsarnok fel-
szerelésének beszerzése. Emellett 
szintén PIP-es támogatásból, 96 
millió forintból korábban meg-
újult a járműtelep megközelíthe-
tőségét biztosító feltáró út. – A be-
ruházás megvalósításával a pak-
si közösségi közlekedés európai 
szintű fejlesztése zárult le – hang-
súlyozta Szabó Péter. 
– Jó példát mutat a többi hason-
ló méretű város számára Paks, és 
ezzel a beruházással remekül il-
leszkedik a nemzeti klíma- és ter-
mészetvédelmi akciótervhez – ezt 
már dr. Palkovics László inno-
vációs és technológiai miniszter 
mondta a szervizcsarnok és iro-
daépület átadóünnepségén. 
Süli János miniszter szerint a vá-
ros határában lévő atomerőmű a 
naperőművekkel és a városban 
közlekedő klímabarát buszokkal 
méltóvá teszik Paksot az atom-
város-zöldváros elnevezésre. 
Az ünnepség után nyílt napot 
tartott a Paksi Közlekedési K�. 

Dallos Szilvia

Véget ért a tesztüzem, így hiva-
talosan is munkába állítottak 
három új, alacsony károsanyag-
kibocsátású hulladékgyűjtő jár-
művet, amelyekkel a Paks és 
Környéke Hulladékgazdálkodá-
si Önkormányzati Társulás te-
lepülésein szolgáltatnak. Vala-
mennyi jármű CNG gázüzemű, 
felépítményük pedig elektro-
mos meghajtású. A kukásautók 
és a hozzájuk szükséges töltők 
értéke megközelíti a 650 millió 
forintot. 

Sikeres európai uniós, nyílt köz-
beszerzési eljárás eredménye-
ként három elektromos meghaj-
tású felépítményű, CNG üzemű 
hulladékgyűjtő járművet szerzett 
be, továbbá az új járművek ki-
szolgálására villamos és CNG töl-
tési rendszert alakított ki a Pak-
si Regionális Hulladéklerakón a 
VERTIKÁL Nonpro�t Zrt. Az In-

novációs és Technológiai Minisz-
térium által kibocsátott támoga-
tói okirat szerint a Zrt. által biz-
tosított 107 millió forint önerő 
mellett 539 millió forint támoga-
tás felhasználásával valósult meg 
a projekt. A támogatás a Zöld-
gazdaság Finanszírozási Rendszer 
keretében vált lehetségessé, egye-
di elbírálás alapján. 

– A projekt üzenete és jelentősé-
ge tükrözi a támogató és a térsé-
gi közszolgáltatás célkitűzéseit. 
Csökkenteni kívánjuk a környe-
zeti terhelést, és a lehető legala-
csonyabb, közel vagy akár nulla 
károsanyag-kibocsátású techno-
lógiai megoldásokkal kívánjuk ki-
váltani, illetve bővíteni a jelenlegi 
infrastruktúrát. Az újonnan be-

szerzett járművek és a kapcsolódó 
töltőinfrastruktúra ezt a célt szol-
gálja és lényegesen csökkenti a 
környezeti terhelést – mondta Fe-
rencz Kornél, a Vertikál Nonpro-
�t Zrt. igazgatóságának elnöke. 
A rendezvényen részt vett dr. Pal-
kovics László innovációs és tech-
nológiai miniszter, aki kiemelte, 
hogy Paks és térsége az országban 
példát mutatva, a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás terén is 
élen jár fenntartható és zöld meg-
oldásokban. 
A gépek bemutatóján Süli János 
miniszter hangsúlyozta, hogy a 
cég ezekkel az eszközökkel sokat 
tesz a környezeti terhelés csök-
kentésével a globális felmelege-
dés ellen. Hozzátette, hogy ez a 
fejlesztés bizonyítja, hogyan le-
het hatékonyan szem előtt tarta-
ni a hulladékgazdálkodásban is 
a környezetvédelmi célkitűzése-
ket.                                                 -dsz-
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F E L H Í V Á S 
PARTNERSÉGI BEJELENTKEZÉSRE

Tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks 
város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Vá-
ros Önkormányzata Képviselő-testülete a 182/2020. (IX.09.) számú „Döntés a településrendezési eszközök módosításáról 
(képviselői és lakossági igények)” tárgyú határozatával döntött a kiemelt fejlesztési területté nyilvánításról, valamint a ter-
vezési programról, miszerint a településrendezési eszközök módosítását elindítja, majd az alábbi határozatokkal döntött 
a határidő után érkezett kérelmekkel való kiegészítésről: 29012020. (XII. 9.), 4/2021. (I. 19.), 29/2021. (II.10.), 83/2021. 
(IV.21.), 245/2021. (XI.17.).

A településrendezési eszközök módosítása a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 32. § (3) bekezdése 
alapján teljes eljárást kell lefolytatni. 

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosítása érdekében, de a járványügyi helyzetre tekintettel – a lakos-
sági fórum helyett online véleményezési lehetőséget biztosít a módosításokkal kapcsolatosan. 

Az előzetes tájékoztatási dokumentáció az önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthető: www.paks.hu / információk 
/ hirdetmények, közzétételek rovatban, valamint a paksi polgármesteri hivatal 223-as irodájában.

A tervek módosításának véleményezése a Kr. 42. § (1) bekezdése, Paks Város Önkormányzata partnerségi egyeztetésről 
szóló 8/2019. (III.18.) önk. rendelete, valamint a 2021. évi XCIX. törvény – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabá-
lyokról – alapján a   

lakossági fórumot elektronikus úton bonyolítjuk le.

A Partnerek észrevételeiket és javaslataikat 2022. március 26-ig kizárólag elektronikus úton tehetik meg, és kérelem be-
nyújtásával partnernek jelentkezhetnek be a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre. Az elektronikus levél tárgyában kérjük 
feltüntetni: 

„Partnerségi bejelentkezés – Városi csomag – Teljes eljárás”

A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét. A kére-
lemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, 
lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési 
címét, telefonszámát és e-mail címét. Azon Partnerek, akik 2022. március 26-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkez-
nek be, az eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2022. március 8.
                                                                                                                                                                      Szabó Péter
                                                                                                                                                      polgármester
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Földút helyett 
aszfaltburkolat 

Új parkolók a Viza 
játszótér mellett

Víziközmű épült

Ünnepi program

Megkezdődtek a Vácika utca fel-
ső szakaszának korszerűsítési 
munkálatai, melynek keretében 
a 316 méter, most még földes 
szakasz aszfaltburkolatot kap a 
lengyelpálya közelében. A kivi-
telező a paksi székhelyű R.E.D 
Hungary Zrt. A korszerűsítés 
során az út hat méter burkolat-
szélességű lesz, mindkét oldalán 
süllyesztett szegéllyel, emellett 
mindkét oldalon egy méter szé-
les, zúzottköves padkát alakíta-
nak ki. Az útszakasz öt centimé-
ter vastag aszfalt kopóréteget, 
hét centiméter aszfalt kötőréte-

get, húsz centiméter vastagság-
ban CKT-4-et, harminc centi-
méter vastagságban mechanikai 
stabilizációt kap. Az útszakasz 
elején, a bal oldali útcsatlako-
zásra harminc méter hosszan 
sárrázó burkolatot alakítanak 
ki, húsz centiméter vastag me-
chanikai stabilizáció, illetve öt 
centiméter vastag aszfalt ko-
póréteg kialakításával. A beru-
házás költsége nettó 92 millió 
forint, a kivitelezés szerződés 
szerinti időtartama a munka-
terület február 23-i átadásától 
számított száz nap.                  -se-

Elkészült az ivóvízvezeték és 
a szennyvízcsatorna kiépítése 
a Barackvirág utcában – tájé-
koztatott Leber Ferenc, a nyol-
cas számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője. A 
fejlesztés során 72 méter ivó-
víz-gerincvezeték és 62 méter 
szennyvízcsatorna épült, ami-
nek eredményeként hét telek 
ivóvízellátása és szennyvízel-
vezetése oldódott meg. A kivi-
telezői díj nettó tíz és fél millió 
forint volt, amit az ingatlan-
tulajdonosok �nanszíroztak. 
Paks Város Önkormányzata a 
projekt tervezésével, valamint 
a műszaki ellenőrzés díjának 
vállalásával járult hozzá a fej-

lesztéshez, utóbbi értéke net-
tó 444 ezer forint volt. Leber 
Ferenc azt mondta, hogy pél-
daértékű a leendő lakók kez-
deményezése. A képviselő ki-
emelte, hogy a Vácika utcá-
ból nyíló új utcák, valamint a 
már elnevezett és még névvel 
nem rendelkező közök is sze-
retnének hasonló beruházást 
végezni. Hozzátette, a város-
vezetés örül a kezdeményezé-
seknek, hiszen Paks egy fejlő-
dő lakóterületéről van szó. A 
Barackvirág utca elnevezést a 
lakóközösség javasolta, ame-
lyet jóváhagyott Paks Város 
Önkormányzatának képviselő-
testülete.                     Szép Zsóka

Nemzeti ünnepünk 174. évfordu-
lója alkalmából március 15-én 10 
órakor a Szent István téren kezdő-
dik a megemlékezés. Ünnepi be-
szédet mond Süli János miniszter, 
majd „Minden élet: kő egy épület-
ben” címmel a Paksi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola 5. osztá-
lyos diákjai adnak ünnepi mű-
sort. Felkészítő tanárok: Kákainé 
Sebestyén Judit, Kiss Zsuzsan-
na, Pincési Ágnes, Németh Anita. 
Az ünnepség koszorúzással zárul 
Jámbor Pál szobránál. Kedvezőt-
len időjárás esetén a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban tartják 
meg a megemlékezést. Az ünnepi 
estre a kulturális központba vár-
ják a lakosságot 17 órára, beszé-

det mond Szabó Péter polgármes-
ter. Az esten átadják a Tisztes pol-
gár kitüntetést, a díjazottak ebben 
az esztendőben Gutai Istvánné és 
dr. Serdültné Benke Éva. Az esten 
Dalba öntött forradalom címmel 
a Paks Kultúrájáért díjas Szagga-
tó zenekar ad ünnepi koncertet. 
Az ünnepség zárásaként Szántó 
Zoltán alpolgármester mond po-
hárköszöntőt. Felhívják a közle-
kedők �gyelmét, hogy március 
14-én 22 órától másnap 11.30-
ig a Szent István téren megállá-
si tilalom lesz, illetve március 15-
én 9.30-tól várhatóan 11.30-ig a 
Római Katolikus Plébánia és a 
Szentháromság tér közötti útsza-
kaszt lezárják.                           -kgy-

Az egykor füves terület helyén 
most már zúzottköves parkoló 
van a Táncsics Mihály utcában, a 
Viza játszótér mellett. – Az öt fé-
rőhelyes pakolót azért alakítot-
tuk ki, mert a népszerű játszó-
térre sok család jár, főleg hét-
végéken, és így rendezettebben 
tudnak parkolni – tájékoztatott 
Ulbert Sándor, a kettes számú 
választókörzet önkormányzati 
képviselője, hozzátéve, hogy to-
vábbi parkolók kialakítását ter-
vezik az utcában. – Megpróbá-

lunk az igényeknek eleget tenni 
azzal kapcsolatban, hogy legye-
nek parkolók a városban. Folya-
matosan keressük azokat a le-
hetőségeket, ahol hasonló mó-
don ki lehet alakítani két-három 
vagy akár hat férőhelyes meg-
állóhelyeket – emelte ki Ulbert 
Sándor. A Viza játszótér melletti 
parkoló 2,1 millió forintból való-
sult meg, az összeget Ulbert Sán-
dor biztosította egyéni képviselői 
keretéből.                                            

-szzs-
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Közélet

Hírközlési fejlesztés 
Cseresznyésben

Megoldották 
a vízelvezetést

Felújítás kezdődik három utcában

Befejeződött a Paks–Cseresz-
nyés összekötő szakaszon az 
elektronikus hírközlési épít-
mény létesítése, a műszaki át-
adás-átvételi eljárást február vé-
gén tartották. A cseresznyé-
si telefon- és internetfejlesztési 
igényeket tartalmazó korábbi 
felhívásra a TARR K�. jelent-
kezett, a cég saját költségére vé-
gezte el az igények felmérését, a 
tervezést és az engedélyezést kö-
vetően a megvalósítást. A pro-
jekt költsége közel 33 millió fo-
rint volt.
– A beruházás eredményeként 
143 ingatlanban válik elérhe-
tővé a telefon-, internet-, ká-
beltévé-szolgáltatás, ami óriási 
nagy lépés a cseresznyésiek szá-
mára, ahova az elmúlt években 
nagyon sok �atal költözött ki. 
Nagy szükség volt erre a beruhá-

zásra – összegzett Pirgi Zoltán, a 
településrész képviselője. Hozzá-
tette, hogy egy hasonló fejleszté-
sen dolgozik az önkormányzat, a 
mobiltelefon-térerő erősítésének 
megvalósulása a cél.
A TARR K�. által most megépí-
tett nyomvonal hossza 9,57 kilo-
méter, ebből 4,87 kilométer lég-
kábel és 4,7 kilométer alépítmény. 
A nyomvonalon 11 megszakító 
létesítmény és 69 FTTH kötődo-
boz van. A légkábelépítésnél 120 
E.ON-oszlopot vettek igény-
be. A felhasznált kábelek hosz-
sza tartalékokkal együtt 11,93 
kilométer. A TARR K�. FTTH 
szolgáltatásában több mint 150 
tévécsatorna, 1000 Mbit/s in-
ternet, valamint telefon lesz el-
érhető. Várhatóan március végé-
től lehet majd szerződést kötni a 
szolgáltatásra.                          -kgy-

Befejezték a munkálatokat, 
így március 3-án megkezdték 
a dunakömlődi temető csapa-
dékvíz-elvezetésének átalakí-
tását célzó beruházás műszaki 
átadását. Korábban a Sánchegy 
utcából több ponton lefolyt a 
csapadékvíz a temető terüle-
tére. Ennek megszüntetése ér-
dekében az utca útburkolatá-
nak átépítésekor K-szegélyt épí-
tettek a temető felőli oldalon, 
melynek segítségével – kihasz-
nálva a domborzati viszonyo-
kat – a csapadékvizet a Radnóti 
Miklós utcában lévő keresztvíz-
nyelőbe vezették. Az utca lejtés-
viszonyaiból adódóan viszont a 
20. számú épület előtt továbbra is 
fennállt a probléma, ezt orvosol-
ták a mostani beruházással, a te-
mető területére folyó csapadék-
víz most már egy zárt, föld alatti 

csatornán keresztül a Vörösmal-
mi-árokba folyik. A munkála-
tok során összekötötték a temető 
rézsűjének felső részén találha-
tó csapadékvíz-elvezető cső és a 
temető területén található térkö-
ves út melletti csapadékvíznye-
lő csatornaszem közötti szakaszt 
mintegy 45 méter hosszban, 160 
mm-es KG PVC csővezetékkel 
és azok tartozékai-nak kiépítésé-
vel, a sírok közötti gyalogút alatt. 
Az építési munkákat követően a 
már korábban kiépült föld alat-
ti csapadékvíz-elvezető rendszer 
átmosása, kitisztítása is megtör-
tént a projekt részeként. A kivite-
lező a DC Dunakom Zrt. volt, a 
munkálatok január 12-től febru-
ár 24-ig tartottak. A projekt költ-
sége valamivel több mint nettó 
egymillió forint volt.

-gy-

Út- és járdafelújítás indul márciusban a 
Kálvária és a Gábor Áron utcákban, vala-
mint a Kápolna utca körforgó és Zsíros köz 
közötti szakaszán – jelentette be Szabó Pé-
ter polgármester sajtónyilvános szerződés-
kötésen. A felújítások eredményeként ké-
nyelmesebbé és biztonságosabbá válik a 
közlekedés.

– A Kálvária utca gyűjtőút, forgalmas terü-
let. A beruházásban felújítják az útfelületet, a 
járdákat, a temető melletti parkolót, valamint 
kicserélik az ivóvíz-gerincvezetéket és házi 
bekötéseket. A Gábor Áron utcában is meg-
újul az út- és járdaburkolat, előbbi aszfalt-
burkolatot kap, utóbbi és a kapubejárók tér-
kő burkolatot. A Kápolna utcában megújuló 
szakaszon is nagy a forgalom, ami a bölcső-
de megnyitásával tovább növekedett. Az utat 
aszfaltozzák, és a bölcsőde felőli oldalon lévő 
járdát térkövezik – összegzett Szabó Péter.
Balassa Zoltán, a kivitelező SÉD-GÉP Építő-
ipari Kereskedelmi és Szolgáltató K�. ügy-
vezetője azt mondta, hogy a tervek szerint 
a Kápolna utcában negyven nap alatt végez-
nek a kivitelezéssel, várhatóan két napon 
kell teljes munkaidőben útlezárásra számí-

tani. A Gábor Áron utcai projektet száz nap-
ra tervezik, a lakóforgalmon kívül az átme-
nőt megpróbálják kizárni a munkálatok ide-
jére. A Kálvária utcai kivitelezés tart majd a 
legtovább, az ivóvíz-rekonstrukció miatt a 
Csonka és a Vas köz, valamint a Hegyalja 
utca egy részén is várható lesz átmeneti víz-
hiány.

A szerződéskötésen elhangzott, hogy a felújí-
tások eredményeként kényelmesebbé és biz-
tonságosabbá válik a közlekedés. A három be-
ruházás összértéke közel 294 millió 746 ezer 
forint, a munkálatok kormányzati támogatás-
sal valósulnak meg. A tervek szerint a munka 
március 16-án indul mindhárom helyen.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka
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Országgyűlési választás 

Országgyűlési választások 2022

Születésem óta Pakson élek, tíz 
évig szolgáltam pedagógusként a 
városom, majd a kormányintéz-
kedések miatt, oltatlanságomból 
adódóan (sok hon�társamhoz 
hasonlóan) elvesztettem az állá-
som. A Normális Élet Pártjának 
(NÉP) jelöltjei nem politikusok, 
hanem hétköznapi foglalkozá-
sokat űző emberek, akiknek ele-
ge van abból, hogy a pártok évti-
zedek óta hitegetnek mindenkit, 
hogy ők megoldják a társadal-
mi és gazdasági problémákat. 
A széles körű támogatottságnak 
köszönhetően minden választá-
si körzetben jelöltet tudunk in-
dítani, és teljesítettük az orszá-
gos listaállítás feltételeit. A Nor-
mális Élet Pártját a legtöbben 
dr. Gődény György nevéhez kö-
tik, aki az országos lista első he-
lyén áll. A Normális Élet Pártja 
az egyetlen párt, amelynek kép-
viselői nem fognak közpénzből 
kampányolni, ezért fel sem ve-

szik a kampánytámogatást. Prog-
ramunkban szerepel az is, hogy a 
pártok ne kapjanak állami támo-
gatást, hanem a civil szervezetek-
hez hasonlóan – az emberek sze-
mélyi jövedelemadójának 1 %-át 
lehessen felajánlani.

Kiknek a szavazatára számí-
tunk?
A NÉP képviselői azokra szá-
mítanak, akiknek elege van a 
hazugságokból, a lopásból, a 
politikából és a félelemkeltésből 
– amiben bőven volt részünk az 

elmúlt években. A NÉP számá-
ra az első és legfontosabb he-
lyen az ember és az emberi élet 
védelme áll. Megszüntetjük a 
covid oltási igazolványokat, va-
lamint a felelősség és a kártérí-
tési kötelezettség alóli kibújás 
lehetőségét. Az alapvetések kö-
zött szerepel, hogy oltásokat ki-
zárólag önkéntes alapon lehes-
sen beadni, és ne legyen szank-
cionálható az, aki nem akarja!  
Mindent megteszünk azért, 
hogy véget érjen az évtizedek 
óta tartó nemzetrontó folya-
mat, amit a politikai szereplők 
gerjesztenek a gyűlöletkeltés 
eszközeivel. A parlamentbe be-
jutást a programmal szimpati-
zálók milliós tábora garantálja, 
mert olyan mértékű elégedet-
lenség tapasztalható az ország-
ban, ami április 3-án akár el is 
söpörheti a jelenlegi politikai 
garnitúrát. Ehhez a változáshoz 
van szükség a NÉP-re!

Magyarország köztársasági el-
nöke 2022. április 3-ra tűz-
te ki az országgyűlési képvise-
lők 2022. évi általános válasz-
tásának időpontját. Választási 
mellékletünkben összefoglal-
juk a választás lebonyolításá-
hoz szükséges eddigi dönté-
seket, valamint olvashatják a 
képviselőjelöltek bemutatko-
zó anyagát. 

A januári képviselő-testületi 
ülésen megválasztották az or-
szággyűlési egyéni választóke-
rületi választási bizottság tagjait 
és póttagjait. Döntésük értelmé-
ben Bedecs Ferenc, dr. Bencsik 
Lajos és dr. Potoczky Iván alkot-
ják a bizottságot, a póttagok dr. 
Palla László és dr. Simonits Ág-
nes.
Ezután megtartotta alakuló ülé-
sét a grémium. A bizottság elnö-
kének dr. Bencsik Lajost, elnök-
helyettesének dr. Potoczky Ivánt 
választották meg. Döntöttek ar-

ról is, hogy bizonyos eljárási, ki-
javítási, áttételi hatásköröket az 
elnökre ruháznak át. 
A választás kapcsán szükséges a 
szavazatszámláló bizottság tagjai-
nak és szükséges számban pótta-
goknak a megválasztása telepü-
lési szinten, személyükre a helyi 
választási iroda vezetője tesz in-
dítványt. Ez a képviselő-testület 

februári ülésén volt napirenden, 
az indítványt elfogadták. 
Az ajánlásgyűjtés február 12-én 
indult el, a jelöltek és jelölőszerve-
zetek február 25-ig gyűjthették a 
választáson való induláshoz szük-
séges ajánlásokat. Az összes olyan 
ajánlóívet, amely nem üres, febru-
ár 25-én 16 óráig kellett leadniuk, 
azokat pedig, amelyek nem tartal-

maznak ajánlást, legkésőbb febru-
ár 26-án 16 óráig. 
Az egyéni választókerületi válasz-
tási bizottságokban február 25-én 
sorsolással döntötték el, hogy a 
képviselőjelöltek milyen sorrend-
ben szerepelnek a szavazólapo-
kon. A választási eljárási törvény 
a jelöltek közötti esélyegyenlőség 
érvényesülése miatt írja ezt elő, a 
jogszabály azonban nem határoz-
za meg a sorsolás módját. Az így 
meghatározott sorrendben jelen-
tetjük meg a képviselőjelöltek be-
mutatkozó anyagát.  
A TelePaks Médiacentrum Non-
pro�t K�. szándéka, hogy a vá-
lasztási kampány televíziós, on-
line és nyomtatott megjelenítése is 
törvényes és etikus legyen, azonos 
feltételeket biztosítson a válasz-
táson induló jelölteknek. A szá-
mukra felkínált megjelenések fel-
tételeit a TelePaks választási kó-
dexe rögzíti, ami megtalálható a 
telepaks.hu honlapon. 

-ph-

Halász Gergely Normális Élet Pártja
Fotó: magánarchívum

Fotó: Szép Zsóka
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Süli János Fidesz–KDNP
Bár nem itt születtem, Paks az 
otthonom, évtizedek óta élek 
itt a családommal. Végigjártam 
a ranglétrát az atomerőműben, 
szolgáltam a várost polgármes-
terként, a most záruló ciklus-
ban országgyűlési képviselőként 
a választókerületemért, minisz-
terként a Paks II. beruházásért 
dolgoztam. Mindkettő a szív-
ügyem, igyekeztem mindkét te-
rületen lelkiismeretesen helyt-
állni. 
Napjainkban olyan kihívással 
kell megbirkóznunk, amihez 
hasonlóval mostanáig nem kel-
lett szembenéznie a mi gene-
rációnknak. Harcok dúlnak a 
szomszédos Ukrajnában. Fon-
tos, hogy ebben a helyzetben 
higgadtak maradjunk, meg-
őrizzük a nyugalmunkat, és 
megvédjünk minden magyar 
embert. Fontos, hogy megvéd-
jük értékeinket, köztük az or-
szág, a térség és a családjaink 
jövőjét jelentő Paks II. pro-

jektet. Természetesen a törté-
nések a beruházásra is kiha-
tással vannak, de fogunk al-
ternatív megoldásokat találni. 
Az Európai Unió Oroszország-
gal szembeni eddigi szankciói 
nem érintik a nukleáris ener-
gia békés célú felhasználását.

Orbán Viktor világossá tette: 
Paks II.-re szükség van, nélkü-
le az iparunk is versenyképte-
lenebb lenne, a családoknak a 
rezsiköltsége is magasabb len-
ne. – Semmi okunk nincs arra, 
hogy megváltoztassuk a ko-
rábbi tervünket. Nincs is ilyen 

szándékunk – mondta hazánk 
miniszterelnöke.
Nekünk, itt Tolna megyében, 
Pakson sincs olyan szándé-
kunk, hogy változtassunk ko-
rábbi terveinken: folytatni fog-
juk a térség fejlesztését, a böl-
csőde- és óvodafejlesztéseket, 
az út- és közműhálózat kor-
szerűsítését, a környezetbarát 
programokat annak érdeké-
ben, hogy kényelmesebbé te-
gyük az itt lakók mindennap-
jait, szebbé és élhetőbbé te-
gyük térségünket. Szeretnénk 
megépíteni a két új paksi blok-
kot, hogy évtizedeken át biz-
tosítsa hazánk ellátásbiztonsá-
gát, meg�zethető, klímabarát 
villamos energiát. 
A mostani választás az embe-
rek ezreinek biztos megélhe-
tést adó atomerőmű és a térség 
jövőjéről is szól! 
Ehhez a munkához kérem a 
választók felhatalmazását áp-
rilis 3-án!

Fotó: magánarchívum

Bencze János Ellenzéki összefogás 2022
Egész életemet a választókerület-
ben éltem le, ismerem minden 
szépségét és problémáját. Utób-
biak felszámolásáért már több 
mint egy évtizede közéleti pályá-
ra léptem, hiszen feleségemmel 
és három gyermekünkkel a jö-
vőnket is itt képzeljük el. Az elő-
választáson részt vevő szavazók 
bizalmának köszönhetően, im-
már az összes ellenzéki párt tá-
mogatását magam mögött tudva 
indulhatok az áprilisi országgyű-
lési választáson.
Jelenleg a Tolna megyei közgyű-
lésben képviselem a helyieket, 
civilben pedig két évtizede fog-
lalkozom méhészkedéssel. Ős-
termelőként és vállalkozóként 
egyszerre tapasztalhattam meg a 
magyar mezőgazdaság és a vál-
lalkozói lét minden nehézségét. 
Közelről néztem végig a vidék 
lezüllesztését. Ahogy a rend-
szerváltást követő hatalmak a 
hazai családi vállalkozások he-

lyett kormányközeli vállalko-
zókat hizlaltak agrárbárókká, a 
munkahelyteremtő befektetések 
helyett pedig túlárazott látvány-
beruházásokba ölték a vidék-
fejlesztésre szánt pénzeket. Az 
utak javításával és a feldolgozó-

ipar élénkítésével a választóke-
rület nyugati felén megkezdőd-
hetne a hibák kiküszöbölése, a 
térség felzárkóztatása.
Mindeközben a választókerület 
másik felén fekvő paksi térséget 
az elmúlt 12 év �deszes oroszba-

rát politikája teljesen kiszolgál-
tatottá tette. A paksi atomerőmű 
új blokkjainak építését Orbánék 
az oroszokra bízták, �gyelmen kí-
vül hagyva, mekkora nemzetbiz-
tonsági kockázatot jelent, ha még 
tovább növeljük az energiafüggő-
ségünket Oroszország irányába. 
Amennyiben a helybéliek rám 
bízzák képviseletüket, úgy min-
dent meg fogok tenni, hogy az 
atomerőmű megépüljön. Azon-
ban agresszor államokkal kö-
tött, a korrupciónak teret nyitó 
titkosított szerződések helyett, 
csakis biztonságos kivitelező ál-
tal, átlátható szerződések kereté-
ben valósulhat meg az új blok-
kok építése, a lehető legtöbb ma-
gyar cég részvételével.
A másik legfontosabb teendőm 
pedig a minőségi állami egész-
ségügyi és szociális ellátás meg-
teremtése lesz a helyiek számára 
is. Mert ha egészség nincs, sem-
mi sincs.

Fotó: magánarchívum
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Árvai Tibor Mi Hazánk Mozgalom
Az ország minden pontján lesz választá-
si lehetősége azoknak, akik sem a Gyur-
csány Ferenc vezetésével egyesült ballibe-
rális tömböt, sem a Fidesz urambátyám 
rendszerét nem támogatnák szavazatuk-
kal.
Bemutatjuk a Mi Hazánk Mozgalom Tol-
na megye 3. választókerület (Paks és kör-
nyéke) egyéni országgyűlési képviselője-
löltjét. 
Az elmúlt harminc évet nem lehet meg-
haladni ugyanazokkal a szereplőkkel, akik 
korábban kormányozták már az országot. 
Árvai Tibor helyi képviselőjelöltünk tős-
gyökeres Tolna megyei. Dombóváron 
született 1974-ben, és azóta Tamásiban 
él, ma már kétgyerekes édesapa. Szak-
irányú iskolát végzett, 2001-től azonban 
több saját céget is igazgat, többnyire saját 
vállalkozásai-ból él. Bejárta Európát, majd 
10 éven keresztül szervezett a térségben 
felülmúlhatatlan fesztiválokat, rendezvé-
nyeket. Pályája csúcsán közel 40 család-
nak biztosított megélhetést az építőipar-
ban itthon és külföldön egyaránt.

Kitartó, rugalmas és elszánt, akit sem 
megvenni, sem megfélemlíteni ez idá-
ig nem tudtak a rendszerek. Ismereteket 
szerzett a törvénykezés, az igazságszol-
gáltatás és a politika területén, és ezeknek 
a tapasztalatoknak nagy hasznát veheti a 

következő „harcokban”. Több ízben vállalt 
megmérettetést a helyi választások alkal-
mával képviselőjelöltként.
A választókerületben is ugyanazok a fo-
lyamatok �gyelhetők meg, mint országo-
san. A paksi atomerőmű közelségéből a 
megye és a választókerület viszonylag ke-
veset pro�tál. Az emberek multik szorítá-
sában élnek, becsapva. A látványos beru-
házások mellett rosszak az utak, korláto-
zottak a szolgáltatások, működésképtelen 
az ellátás. Az előrelépés kulcsa a kormány 
kezében van. A kitörés esélye az egyenlőt-
lenség fenntartása miatt csekély. Ezért a 
paksi választókerületben is nagy szükség 
van egy új lehetőségre, a harmadik útra. 
Hisz a magyarok Istenében, és büszke őse-
ink tetteire, nemzeti hőseinkre.
A sport, a zene és az utazás mellett a ter-
mészet szerelmese, és állatbarát. Segítő-
kész, jólelkű, közösségszerető és jó szer-
vező.  
A végsőig kitartó hittel és becsülettel vál-
lal képviselői szerepet a Mi Hazánk Moz-
galom színeiben.

Fotó: magánarchívum

Laczkó Péter Megoldás Mozgalom
Tisztelt választópolgárok! 
Pártunk még száznapos múlt-
tal sem rendelkezik, így pak-
si jelöltként nehéz lenne nagy 
politikai elődökre, kormány-
zati vagy ellenzéki tapasztalat-
ra, vagy munkánkat meghatá-
rozó, kötelező ideológiákra hi-
vatkozni.
A magyarországi közpolitika 
legújabb és leg�atalabb szerep-
lőjeként azoknak kínálunk vá-
lasztási lehetőséget, akik sem a 
kormánypárt, sem az ellenzék 
által kínált jövőképpel nem tud-
nak, nem akarnak azonosulni. 
Büszkén vállaljuk, hogy politi-
kai meggyőződésünk megoldás-
központú, szabadelvű és mér-
sékelt gondolkodásmódon ala-
pul. Hiszünk és bízunk abban, 
hogy Magyarországon helye van 
a technokrata szemléletnek, a 
problémák megoldását célul ki-
tűző társadalmi párbeszédnek.
Szolgáltató államot akarunk lét-
rehozni, gyors és célravezető 
megközelítésekkel, korszerű és 

gyakorlatias választást kínálunk. 
Ehhez szívre, észre és bátorság-
ra van szükségünk. Bízva egy-
másban.
Jelmondatunk alapján politi-
kai elkötelezettségtől függetle-
nül minden magyarnak és Ma-

gyarországon élőnek akarjuk 
biztosítani a szolgáltató kor-
mány közpolitikai modelljét. 
A Megoldás Mozgalom a kor-
mányváltásban érdekelt, hi-
szen Magyarország komoly 
bajban van. Hazánk Euró-

pa politikai perifériájára szo-
rult, a lakosság fele elszegénye-
dett, a demokrácia mély vál-
ságba került. Magyarország 
teret és tempót veszített. Tá-
volodunk az európai értékek-
től, a gazdasági és intellektuá-
lis felzárkózás lehetőségétől. A 
reményvesztett, zsugorodó kö-
zéposztály, az idősek társadal-
mi megbecsülésének hiánya, a 
�atalok tömeges kivándorlása 
a magyar társadalom szociá-
lis összeomlásával fenyeget. Az 
orosz-ukrán háború tragédiája 
pedig előre nehezen becsülhe-
tő károkat okoz.
Magyarország problémáira a 
modernizációban érdekelt, a 
digitális korszakváltás személy-
re szabott előnyeit élvező ál-
lampolgári közösség, a jóléti pi-
acgazdaságot támogató, szociá-
lis felelősséggel, demokratikus 
módon kormányzó politikai 
berendezkedés lehet az egyet-
len megoldás. Erre kérem sza-
vazatát!

Fotó: magánarchívum
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VELÜNK ÉLŐ  
ÖRÖKSÉG
Fedezd fel a hazai kastélyokat, 
és barangolj ezerszínű parkjaikban!



Virtuális séta az új atomerőmű területén

Új eszközzel, az új atomerő-
művet és környezetét bemuta-
tó VR-alkalmazással bővült a 
Paks II. Zrt. kommunikációs 
eszköztára. Elsőként Simon-
tornyán próbálhatták ki az ér-
deklődők az új paksi blokko-
kat bemutató virtuálisvalóság-
alkalmazást.

A paksi székhelyű Paks FM rá-
dió Simontornyáról bejelentke-
ző Szomszédoló műsorában de-
bütált az új paksi blokkokat és 
azok környezetét bemutató, VR-
szemüveggel működő appliká-
ció. Az új eszköz segítségével a 
maga nemében egyedülálló mó-
don bejárható az új atomerőmű 
és az építési-szerelési bázis.

– A virtuálisvalóság-alkalmazás 
segít érzékeltetni, milyen óriá-
si léptékekről van szó a paksi be-
ruházásban – mondta el Mittler 
István, a Paks II. Zrt. kommu-
nikációs igazgatója, hozzáté-
ve: a VR-szettet kipróbálókra 
mély benyomás tett az épülő mű 
komplexitása, kiváltképp a vir-
tuális túra utolsó állomása, ahol 
madártávlatból tekinthetünk vé-
gig a területen.
– Igyekszünk új, korszerű esz-
közökkel bővíteni a tájékozta-
tó tevékenységünket, ezért ké-
szült ez a virtuálisvalóság-al-
kalmazás – mutatott rá Mittler 
István. Az alkalmazással egy 
virtuális túrán vehetünk részt 
az új blokkok és a felvonulá-

si épületek között, nyolc túra-
ponton „megállva” ismerked-
hetünk a létesítménnyel. Az új 
blokkok mellett többek közt az 
évi 300 ezer köbméter igényt 
kiszolgáló betonüzemről és a 
melegvíz-csatorna mellett so-
rakozó, a szigorú környezetvé-
delmi előírások betartását sza-
vatoló hűtőcellákról hallha-
tunk információt magyar vagy 
angol nyelvű audio guide se-
gítségével.
– Ez egy új dimenzió, teljesen is-
meretlen világ. Kiváló lehető-
ség arra, hogy a tervezett léte-
sítményről képet alkothassunk 
– értékelte Torma József polgár-
mester. Mint mondta, nagyon 
jó, hogy nemcsak az épülete-

ket lehet látni közvetlen közel-
ről, illetve madártávlatból a 
virtuális séta során, hanem az 
„idegenvezető” jóvoltából arról 
is lehet tájékozódni, hogy mi 
mire szolgál. Hozzáfűzte, vár-
ják az új atomerőmű építését is, 
mert úgy gondolják, hogy pozi-
tív gazdasági hatást gyakorol a 
településre, térségre.
– Nagyon nehéz szavakba önte-
ni. Ezt látni kell! – fogalmazta 
meg első gondolatait Asztalos 
Norbert. A Paks FM műsorve-
zetője szerint a VR-alkalmazás 
kitűnően szemlélteti a beruhá-
zás monumentalitását. Véle-
ménye szerint egy „civil” em-
bernek fogalma sincs arról, 
hogy milyen nagyszabású léte-
sítmény lesz ez, különösen, ha 
még nem látta a működő atom-
erőművet. – Egy igazán mo-
dern, környezetbarát létesít-
mény lesz, a séta során csicse-
regtek a madarak – fűzte hozzá.
A VR-alkalmazással a jövőben 
a nagyobb rendezvényeken ta-
lálkozhatnak majd az érdeklő-
dők.                                              

 (X)

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

Gubán-Mukli Petra
Feszültséglevezetésből tett 
szert új hivatásra Gubán-
Mukli Petra, aki december 
elején szinte berobbant a „pi-
acra” jógaoktatóként. A jóga 
új szerelem is egyben, ami 
nagyon jól megfér a korábbi-
val, a pedagógiával, és hála a 
nagyszülőknek és elsősorban 
férjének, az anyai teendőkkel 
is összeegyeztethető. 

Kapcsold ki a külvilági gondo-
latokat! Figyeld meg a légzésed, 
�gyeld meg önmagad! – hang-
zik fel egyre gyakrabban Gubán-
Mukli Petra kellemes, megnyug-
tató hangján a jógagyakorlatokat 
bevezető lecsendesülésre, befe-
lé �gyelésre, a külvilág kizárásá-
ra buzdító mondat a MahaGauri 
Yoga termében. Petra megerősí-
ti, számára is meglepő gyorsa-
sággal került be a köztudatba, 
ami komoly, bár egyben öröm-
teli kihívás elé állítja, meg kell 
teremteni az egyensúlyt a csa-
lád és újdonsült hivatása kö-
zött, lévén kisgyermekes édes-

anya. Amikor munkája a stúdió-
ba szólítja, a férje gondoskodik a 
kicsikről – Leviről és Szilléről –, 
de számíthatnak a nagyszülőkre 
is, akik szerencsére szintén Pak-
son élnek. A beszélgetésünk ide-
jén köztünk sertepertélő, lassan 
kétesztendős leányka különle-
gesen csengő nevét Wass Albert 
művei ihlették. Petra imádja az 
irodalmat, versei sok éven át je-
lentek meg különböző kiadvá-
nyokban. A falon lévő gitárokat, 
mint kiderül, szintén ő szokta 
kézbe venni, a zene, mégpedig 
elsősorban a klasszikus rock, a 
blues és a metál apai indíttatás-
ra került a fókuszba, akárcsak a 
motorozás. – Gyerekkorom óta 
motoroztam a hátsó ülésen, pár 
éve azonban már a sajátomat 
hajtom. A koncertek és feszti-
válok is élete, pontosabban éle-
tük részei maradtak. Csabával 
való kapcsolatát, akivel tíz éve 
alkotnak egy párt, valójában kö-
zös érdeklődési kör, a rock vilá-
ga alapozta meg. Petra tősgyö-
keres paksi lány, így a Duna is 

nagy szenvedélyük. Édesapja az 
atomerőműben dolgozott nyug-
díjba vonulása előtt, édesanyja, 
aki révén egy öccse és egy húga 
is van, eredetileg pedagógus, de 
közel húsz éve már virágkötő-
ként dolgozik. – Pedagógusként 
végeztem és dolgoztam tizenhá-
rom évig, gyermekeim születé-
séig nagy lelkesedéssel – reagál 
Petra a pályafutását �rtató kér-
désre. Igazi szerelem számára ez 
a munka, ami ugyan egyre há-
látlanabb, de a gyerekektől felé 
áradó szeretet sok mindenért 
kárpótolja. Mint mondja, nem 
fordított hátat mindennek, új is-
mereteit szeretné majd kama-
toztatni a munkájában. A tanu-
lást, önfejlesztést fontosnak tart-
ja. A Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi karán szerzett peda-
gógus diplomát magyar nyelv 
és irodalom műveltségterületen, 
amit angollal egészített ki, utána 
jött a jógaoktató képzés. – Ami-
kor Levi egy-másfél éves volt, 
megmagyarázhatatlan belső fe-
szültség uralkodott el rajtam, 

úgy éreztem, ezzel valamit ten-
ni kell, elkezdtem relaxációt ta-
nulni, majd felkerestem egy jó-
gastúdiót, ahol találkoztam egy 
csodás oktatóval, aki elindított 
engem ezen az úton – idézi fel, 
hozzáfűzve, hogy családja nő 
tagjainak köszönhetően gyerek-
kora óta a keleti �lozó�a hatása 
alatt áll. Örömmel járt az órák-
ra, megismerte az alapokat, ám a 
pandémia a négy fal közé kény-
szerítette, így maradtak az on-
line órák. Kislányuk születése és 
szervezete regenerálódása után 
vágyott a folytatásra, de megint 
jöttek a járványügyi korlátozá-
sok, vele együtt az internetes is-
meretbővítés. – Lelkesen gya-
koroltam, bújtam az oldalakat, 
YouTube-csatornát, szakkönyve-
ket, hogy a helyes ászanákat, azaz 
jógapózokat fel tudjam venni – 
meséli. Amikor felismerte, hogy 
milyen jótékony hatásai vannak 
mindennek, szinte azonnal fel-
ébredt benne a szándék, hogy 
ezt alkalmazza a munkája so-
rán a gyerekek körében is, akik 
tele vannak stresszel, elfojtott fe-
szültséggel, így egyre frusztrál-
tabbak. – Ha ez ilyen jó nekünk, 
miért ne mutassuk meg a gyere-
keknek is – teszi fel a logikusnak 
tűnő kérdést. Ahhoz, hogy gye-
rekekkel foglalkozhasson, előbb 
elvégezte az alaptanfolyamot, 
majd a gyermekjóga tanfolya-
mot, majd mindezt „megfejelte” 
a különleges élményt adó aerial 
jógával. 
A kérdésre, hogy milyen ter-
vei vannak, mosolyogva jegy-
zi meg, hogy ő most rendkívül 
szerencsésnek érzi magát, hi-
szen minden álma valóra vált. 
Soha nem kísérték még egyet-
len elhatározását sem ilyen erős 
jelek. Éppen akkor indult tanfo-
lyam, amikor eldöntötte, hogy 
tanulni szeretne, éppen akkor 
szabadult fel egy megfelelő he-
lyiség, amikor elhatározta, hogy 
megnyitja a stúdióját – sorolja. 
Megtalálta a társát, szerető csa-
lád veszi őket körül, két gyönyö-
rű gyermekük van, nemrégiben 
költöztek új otthonukba. – Ke-
rek a világ, amiért nem tudok 
elég hálás lenni – foglalja össze.

Szabó Vanda

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök 2021-ben a harmincadik évfolyamába lépett. A jeles évforduló alkalmából indított sorozatot folytatjuk az új év-
folyamban, ízelítőt adunk abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva nemcsak tá-
jékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma.

[…] A Teerag-Asdag Építőipa-
ri és Kereskedelmi K�. szak-
emberei az Öreghegy utcában 
végeznek út- és közműépíté-
si munkákat. A szerződés tar-
talmazza közel 1500 négyzet-
méter aszfaltburkolatú út, térkő 
burkolatú kapubejárók, illetve 
járda építését, gáz-, illetve ivó-
víz-gerincvezeték, szennyvíz-
csatorna és csapadékcsatorna-
gerinc építését, közvilágítás ki-
építését tizenkét kandeláber és 
lámpatest elhelyezésével, vala-
mint a zöldfelület rendezését. 
Ezzel a munkával párhuzamo-
san a cég végzi a Tolnai úti ke-
rékpárút rehabilitációjának első 
ütemében a Vak Bottyán Gim-
názium és a Nyárfa utca közöt-
ti szakasz felújítását. A munká-
latoknak része a betonburkolat 
bontása, majd térkő burkolat 
építése, valamint a szegélyek 
kialakítása. Előbbi beruházás 
közel 68,4 millió, utóbbi 17,5 
millió forintból valósul meg, 

mindkét kivitelezés határideje 
november eleje. […] Faltól fa-
lig felújítás kezdődött a Kornis 
utcában […]. A közel 85 millió 
forint értékű beruházásban asz-
faltburkolatú utat, térkő burko-
latú járdát és kapubehajtókat, 
ivóvíz-, illetve gáz-gerincveze-
téket építenek, és hatvannégy 
darab ivóvíz házi bekötés épí-
tése is megtörténik, a munkála-
tokat a zöldfelület rendezésével 
zárják november 24-én. Foly-
tatódik a cseresznyési út felújí-
tása is, amelynek egyharma-
da tavaly már elkészült. […] A 
szerződésben közel 4600 négy-
zetméternyi betonút megerő-
sítése szerepel aszfaltburkolat-
tal, valamint süllyesztett szegé-
lyek építése, nemesített padka 
és sárrázó kialakítása. A válla-
lási ár közel 31 millió forint, a 
munkálatok befejezésének ha-
tárideje november 12. […] 

Kohl Gyöngyi                  
2010. szeptember 24., 19. évf. 18. szám

[…] A kivitelezőre nem egysze-
rű feladat várt, hiszen faltól fa-
lig kellett újjáépítenie a Táncsics 
és Kereszt utca közötti utat úgy, 
hogy nemcsak újraaszfaltozza 
a szakaszt, hanem visszabont-
ja a többszörös felújítás során 
egymásra rétegződött burkola-
tot, így a pályatest alacsonyabb-
ra került. […] A beruházás mű-
szaki átadása szeptember 14-én 
kezdődött el. Ekkorra elkészült 
a mű: 5500 négyzetméter asz-
faltburkolatú út, 1100 négyzet-
méter kerékpárút és 3500 négy-
zetméter járda épült. Utóbbi-
ak térkő burkolattal készültek. 
[…] A Dózsa György út nem 
az önkormányzat tulajdona, a 

Magyar Közút Nonpro�t Zrt. 
feladata állagának megőrzése és 
üzemeltetése. Felújításáról a vá-
rosvezetés döntött, elhatározá-
suk nyomán megszépülhetett 
a belváros egy része, és 95 mil-
lió forint pályázati pénzt is si-
került bevonni a beruházásba, 
ami végül 526 millió forintból 
készült el. A műszaki átadáson 
a terv szerinti megvalósítást és 
a minőséget vizsgálták a köz-
üzemeltetők, a szakhatóság és 
az önkormányzat munkatársai. 
[…] Szeptember 24-ére lezárul 
a beruházás műszaki átadás-át-
vétele.                       

Dallos Szilvia
2010. szeptember 24., 19. évf. 18. szám

[…] A szent kereszt felma-
gasztalásának szentelt Kálvá-
ria kápolnát hívek adománya-
iból kezdték építeni 1809-ben. 
[…] A kápolna tornya és bol-
tozata 1970-ben, egy viharban 
megrongálódott, és bár hama-
rosan újjáépítették, a helyreál-
lítás során a kápolna több ere-
deti részletét örökre elvesz-
tette. A temetőkápolna mára 
megérett egy újabb felújítás-
ra, amelyhez még tavaly hoz-
zálátott az egyházközség. […] 
A legjobbkor érkezett támo-
gatói felajánlás Etessy Gábor-
tól, a Partner K�. ügyvezetőjé-
től. Ennek köszönhetően való-

sulhatott meg a kápolna teljes 
felújítása. […] A cég szakem-
berei dolgoztak az épület szi-
getelésén, kívül-belül szellőző 
vakolatot vittek fel, illetve tér-
köveztek. Új kereszt készült, 
felújították a zsindelyezést és a 
villamos hálózatot, megoldot-
ták az épület villámvédelmét 
és a külső világítást. A villany-
szerelési munkálatokat, illet-
ve a zsindelytető felújítását al-
vállalkozókra bízták, itt a költ-
ségeket vállalta fel a támogató. 
A felújított temetőkápolnát a 
mindenszentek napi szentmi-
sén újraszentelték.               -kgy-

2010. november 5., 19. évf. 21. szám

[…] A templomkertben állí-
tott szoborral a település szü-
lötte, Schilling Roger ciszter-
ci pap tanár előtt tisztelegnek. 
A gondolat az egyházköz-
ségben fogalmazódott meg, 
amelyet a településrészi ön-
kormányzat, valamint a Paksi 
Német Nemzetiségi Kisebb-
ségi Önkormányzat elfoga-
dott és a megvalósítást támo-

gatta, mondta el Fitt Szabolcs 
plébániaigazgató. Az emlék-
mű a stilizált kereszttel, rajta 
az egykori emléktábláról át-
emelt Schilling Roger portré-
val, valamint „a megfeszített 
Krisztust hirdetjük” felirattal 
Szabó Ottó és Vass György 
munkája. […] 

-kgy-
2010. november 19., 19. évf. 22. szám

Őszi útfelújításokBirtokba vették a megújult főutcát

Megszépült a Kálvária kápolna

Emlékmű a pap tanárnak
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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

[…] A Bazársor alatti, több év-
tizeddel ezelőtt épült vizes-
blokk felújítása október elején 
fejeződött be. […] Az épület-
rész kívül-belül megújult. 33,3 
négyzetméteren két fér� és két 
női illemhelyet alakítottak ki, 
valamint elkészült egy blokk a 
mozgáskorlátozottak számá-
ra. […] A belső munkálatok 
alatt a burkolatok és berendezé-
sek mellett épületgépészetileg 
is megújult a helyiség, a víz- és 
csatornahálózat, a villamossá-

gi, világítási és a szellőzőrend-
szer is modernizálódott. Meg-
újult az illemhely környezete 
is. Megközelítése akadálymen-
tes, a külső burkolatok újak, és 
az épület tetején lévő kapcsoló-
dó tér is átalakult. A beruházás 
költsége a tervezői költségbecs-
léshez hasonlóan alakult: 17,6 
millió forintról nyújthatta be 
számláit az önkormányzathoz a 
kivitelező. […] 

Dallos Szilvia
2010. október 8.,19. évf. 19. szám

Működött benne kocsmától a 
Röltex boltig minden, használ-
ták szállodaként, képtárként, 
itt tartották 1992-ben az első 
bluesfesztivált. Volt magántu-
lajdonban, tanácsiban, majd 
önkormányzatiban. 2005 óta 
viszont az Atomerőmű a gaz-
dája Paks legjelentősebb mű-
emléképületének, amely Erzsé-
bet Nagy Szálloda néven meg-
nyitotta kapuit december 1-jén. 
[…] A felújított klasszicista stí-
lusú főépületben néhány lak-
osztály, konferencia- és szek-
ciótermek vannak, illetve étte-
rem. Az új, modern szárnyban 

18 szoba, wellness részleg úszó-
medencével, törökfürdővel és 
minden hozzá tartozó szolgál-
tatással. Jelenleg közel harminc 
fő dolgozik a szállodában, a tel-
jes létszám 35 fő lesz; az éttermet 
az időközben megszűnt ASE ét-
terem személyzete viszi […] A 
főépületet biedermeier bútorok-
kal rendezték be, a termek régi 
paksi családok nevét viselik. Az 
új épület nemcsak külsejében, 
hanem berendezésében is mo-
dern és elegáns, a szobák a Du-
nára néznek. […] 

Vida Tünde
2010. december 3., 19. évf. 23. szám

Új aszfaltburkolatú úton és tér-
köves járdán közlekedhet a la-
kosság […] a Kurcz György ut-
cában. A terület teljes felújítása 
közel 97 millió forintból való-
sult meg. […] az utca északi 
részét már felújították, most a 
déli oldala, azaz a Pollack Mi-
hály utca és a Kishegyi út kö-
zötti szakasz újult meg […] Öt 
parkolót is kialakítottak […]A 

régi ivóvíz-gerincvezeték he-
lyett új került a föld alá, átépí-
tették a házi bekötéseket, me-
derburkoló betonelemekből 
nyílt árkot építettek, valamint 
házi gázbekötések is szerepel-
tek a munkálatok között. […] 
Egy gyalogátkelő is helyet ka-
pott az utcában […]                             

-gyöngy-
2010. december 3., 19. évf. 23. szám

Mintha egy óriás emelné fel 
a tenyerén, úgy vitte a ma-
gasba a Paksi Hírnök fotósát 
a tűzoltók idén átadott eme-
lőkosaras magasból mentő-
je. A több mint húsztonnás 
monstrummal az egyik pak-
si tízemeletes mellett gyakor-
latoztak a paksi önkormány-
zati tűzoltók. Az ablakokban 
kíváncsi és aggódó tekintetek 
�gyelték az alig egy perc alatt 
a tízemeletes fölé emelkedő 
gépezetet. – Őket is fotózd 
le! – intett egy ismerős az ab-

lakból, és büszkén mutatta a 
radiátoron ücsörgő unokáit. 
A 220 millió forintért (80%-
ban pályázati pénzből) vásá-
rolt Bronto Skyli� üzemel-
tetéséhez két kezelő szüksé-
ges, egyik a felépítményen, 
másik a magasból irányítja a 
fél tonnáig terhelhető kosa-
rat, amely akár 40 méterre is 
„nyújtózhat”. A járművet tíz-
ezer köbcentis, 430 lóerős dí-
zelmotor mozgatja. 

Fotó és szöveg: Kövi Gergő  
2010. október 22., 19. évf. 20. szám

Illendő illemhely 

A paksiakat is várja az 
Erzsébet Nagy Szálloda

Faltól falig megszépült

Gigász a lakótelepen
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Mozaik

A Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) veze-
tése mindenkor arra törekedett, hogy erő-
sítse a dolgozókban a vállalathoz tartozás 
érzését és igényét, amelynek egyik hatá-
sos eszköze az évfordulók, a fontosabb ese-
mények hangsúlyozása, megünneplése volt 
a közösség mindennapi életében. A PAV 
1976. január 1-jén kezdte meg működését, 
és a megteendő intézkedések sorában az el-
sők között volt az üzemi tájékoztató megje-
lentetése, mondván: egy jó közösségi élet-
nek alapvető feltétele, hogy az emberek mi-
nél többet tudjanak környezetükről.
Ennek az elvárásnak igyekezett megfelelni 
a vállalat első üzemi tájékoztatója, a Neut-
ron, amely már az alapítás évében megje-
lent. Ebből a forrásból ismert, hogy 1976-
ban 63 dolgozója volt a cégnek, név és 
munkakör szerint felsorolva. 
A vállalat alapításának 10. évfordulóján 
bensőséges ünnepség keretében köszön-
tötték a 63 főből még ottlévő 44 alapító ta-
got, akik névre szóló emlékplakettet ve-
hettek át. A fotón látható plakettet Fara-
gó Péter ajándékozta az Atomenergetikai 
Múzeumnak. A tizedik évfordulón már 
3611 fő volt a PAV létszáma.
Érdemes az 1986-os év eseményei közül né-
hányat felidézni, mert igencsak esemény-
dús volt az emlékév. Januárban Budapesten 
rendezték meg a KGST (Kölcsönös Gaz-
dasági Segítség Tanácsa) 13. ülését, ame-
lyen Marjai József miniszterelnök-helyet-
tes bejelentette: további négy, a jelenlegiek-

kel azonos kivitelű blokkal bővítik Paksot. 
Aztán augusztus 27-én Moszkvában aláír-
ták azt az államközi egyezményt, amelyben 
rögzítették, hogy 2 db 1000 MW-os blokk 
tervezéséhez, szállításához és felépítéséhez 
nyújt segítséget a Szovjetunió. Az üzembe-
vétel várható időpontja 1994 és 1996. 
Augusztus 25-én jelentős üzemi és városi 
rendezvényre került sor, nevezetesen a vá-
ros új szakképzési célú középiskolájának 
avatására Kapolyi László ipari miniszter je-
lenlétében.
Márciusban elkezdődött a 3. blokk me-
legjáratása, majd augusztus 28-án a pár-
huzamos kapcsolása, az országos hálózat-
ra történő felvitele. Ebben az évben má-
sodszor nyerte el a PAV a „Kiváló Vállalat” 
címet, amelynek megszerzéséhez közel 
kétszáz szempontnak megfelelő teljesít-
ményre volt szükség.

Ebben az évben adták át az ASE és az ESZI 
sportcsarnokát, és elkészült a vállalat ok-
tatóközpontja, ahol a folyamatos tovább-
képzéseket tartják, továbbá az ott lévő 
szimulátorközpontban oktatják és vizsgáz-
tatják a blokkok irányítását végző személy-
zetet.
Az évzáró ünnepségre december 18-án ke-
rült sor, ekkor ünnepelték a 3. blokk üze-
mi géppé nyilvánítását, mely ünnepség ke-
retében munkásgyűlést is tartottak. A gyű-
lés fő szónoka Németh Károly, az MSZMP 
főtitkárhelyettese volt. Németh Károly ün-
nepi beszédét teljes terjedelemben közölte 
a megyei napilap. Az ünnepség záróaktusa-
ként a főtitkárhelyettes kitüntetéseket adott 
át. A Munka Érdemrend arany fokozatát 
kapta Kékkő János, a VERTESZ szerelője, 
valamint Pacher István, a PAV műszerésze. 
A Munka Érdemrend ezüst fokozatát nyol-
can vehették át, köztük Gálos Tibor, a PAV 
villamos főmérnöke, Hetzmann Albert, a 
PAV főosztályvezetője és Kapus István, a 
PAV csoportvezetője.  
Jákli Péter tanácselnök felkérésére Ma-
kovecz Imre lett a város főépítésze, akinek 
az atomerőmű bővítésével kapcsolatos vá-
rosrendezési terveket kellett elkészítenie és 
irányítania. 
Idén még néhány erőműves és városi évfor-
dulóhoz kapcsolódó műtárggyal ismertet-
jük meg a kedves olvasókat, a múltunk tár-
gyi emlékei iránt érdeklődőket.

Beregnyei Miklós 

Tárgy/
történet

Fotók: Bodajki Ákos
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Az eltűnt városkép nyomában
Régi telek, jeges árvizek (2. rész)
A paksi ember jó ismerőse volt a 
Dunának, előre megmondták az 
öreg hajósok, amelyik évben úgy 
érezték, hogy vigyázni kell majd 
a folyóra. Jól emlékezett minden-
ki a korábbi jeges árra vagy a nyá-
ri nagyvízre, a zöldárra. 1912 te-
lén az ár körbezárt a Pakssal átel-
leni oldalon, egy, a Bun-szigeten 
rekedt családot és a segítségükre 
indult révészeket.  

Végül napokkal később az idő-
közben ismét befagyott Duna je-
gén száraz lábbal tudtak átver-
gődni Paksra, szabadulásuk hírét 
még a belügyminiszter is �gye-
lemmel kísérte. 1940 telén ismét 
betört a Duna, és száz házat elbo-
rított a víz, repülőgépekről bom-
bázták szét az emelet magasságú 
jégtorlaszokat Paksnál. A tűzoltók 
mellett az elöljáróság elrendelte 
az egész fér�lakosság igénybevé-
telét a védelmi intézkedések vég-
rehajtására, minden embernek 
ásóval és kapával kellett a veszé-
lyeztetett helyekre mennie. (Pes-
ti Hírlap, 1940.03.21., 4. o.) Az 
árvízkárosultak számára orszá-
gos gyűjtés keretében az Orszá-
gos Nép- és Családvédelmi Alap 
(ONCSA) támogatásával 1940 
nyarára új házakat húztak fel, egy-
részt a Síki Duna-parton az Ár-
víz utcai „hétházat”, másrészt tá-

volabb a vásártér felett, a Zápor 
utca alsó végén. Augusztus elején 
vitéz Bonczos Miklós belügyi ál-
lamtitkár személyesen járta végig 
az árvíz sújtotta vidéket, szemle-
úton tekintette meg a helyreállí-
tási munkálatokat, amelyről ko-
rabeli �lmhíradó is beszámolt. Az 
államtitkár a fővárosi hírlapírókat 
is meghívta az útra, hogy az egész 
társadalom tudomást szerezzen 
az árvízvédelmi kormánybiztos-
ság eredményes működéséről.

A különféle népi stílusban felépült 
téglaházak a nemzeti társadalom 
áldozatkészségét hirdették, mely-
ből egyformán kapott támoga-
tást minden nemzetiségű árvíz-
sújtott. 1941 februárjában ismét 
kísértett a jeges ár. A jégtorlaszo-
kat a honvédség légierői a levegő-
ből, az utászcsapatok pedig rob-
banó töltetekkel a partról igyekez-
tek szétrombolni. Midőn feljebb 

már megindult a jég, a paksi ka-
nyar alatt újabb jégdugó keletke-
zett. Jellemzi az egész helyzetet, 
hogy Pakson egyik reggel még 
613 cm volt vízállás, másnap reg-
gel már 768 cm-t mértek, az ára-
dás tehát egy nap alatt másfél 
méter volt. A honvéd légierő kö-
telékei Bogyiszlótól felfelé meg-
kezdték a bombázást: 

Az 1940–1950-es évek jeges árvi-
zeiről, a havas korzóról Tumpek 
mester mellett Inotai Imre is sok 
képet készített. Az 1954-es nyári 
is nagy árvíz volt, de 1956. már-
cius elején még nagyobb volt. A 
6-os út már védte a várost, de az 
Árvíz utcai házak és a korzó is víz 
alá került. Sólyom Károly evangé-

likus lelkész a felekezet lapjába írt 
beszámolót az árral való küzde-
lemről: 

Az utolsó emlékezetes kemény 
tél 1987-ben volt. Január 13-án 
kegyetlen hidegre ébredtünk, a 
csúcsot, -30 Celsius-fokot Pak-
son mérték. Az egész országban 
-20 Celsius-fok alá süllyedt a hő-
mérséklet. A nagy hideggel együtt 
megindult a havazás, két nap alatt 
30-40 cm-es hóréteg borította be 
hazánkat. A viharos északi szél a 
könnyű porhóból hegyeket épí-
tett. A valóban kegyetlen hófú-
vás csaknem teljesen megbénítot-
ta az országot. (Élet és Tudomány, 
1987. évi 5. szám)

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Betört az ár a békavárosi utcákba (1940)

„Az érdekelt Duna-szakasz 
mindkét oldaláról a védekező 
műszaki és karhatalmi alaku-
latokat és a lakosságot eltávolí-
tották, illetve utasították, hogy 
keressen fedezéket és vonuljon 
a védőtöltés mögé. A honvéd-
ség alakulatai és a közhatósá-
gok a torlódó feladatokkal az 
emberi teljesítőképesség legvég-
ső határán mozgó teljesítmény-
nyel küzdenek.” (Esti Újság, 
1941.02.19., 3. o.) 

„Egyik éjszaka három óra előtt 
élesen és hosszan csengett a te-
lefonom. Vettem az utasítást: 
azonnal verjem félre a haran-
gokat, mert veszélyben van 
az egész alsóváros. Erős be-
ömlések vannak. Felzörgetve 
egyik evangélikus szomszédot 
is, tomboló hóviharban, du-
dáló szélben fél órán át zen-
gett a hívó szó: Bamm, Bamm, 
Bamm...” (Evangélikus Élet, 
1956.03.25., 1. o.) 

„Vasárnap a paksi lakosság 
nagy jajveszékelésre lett �-
gyelmessé. A szigeten lakó őr: 
Ádám József és családja kiál-
tozott torkaszakadtából, hogy 
segítsenek rajtuk, mert elfo-
gyott már minden élelmisze-
rük. Egy révész két legénnyel 
vállalkozott reá, hogy a szi-
getre szorult családot kiszaba-
dítja veszedelmes helyzetéből. 
A zajló Dunán el is jutottak a 
szigetig, de onnan vissza már 
nem térhettek, mert a víz árad-
ni kezdett és teljesen elöntötte 
a szigetet.” (Somogyvármegye, 
1912.02.02., 6. o.)

„Paksra érünk, ahol huszon-
nyolc ház omlott össze és 
negyvenegy rongálódott meg 
a tavasszal. Főleg cigányok, 
halászok és munkások lak-
tak ezekben az utcákban öt, 
tíz, tizenöt, húsz négyszög-
ölnyi telkekre épített viskók-
ban. A károsultak egy részét 
kitelepítették, öt halászcsa-
ládnak meg kissé távolabb, a 
part magasabb részén építet-
tek betonalapozású téglahá-
zat a régiek helyett. Nemzeti-
színű zászlók lengenek a kész 
házak tetején. Vitéz Bon- 
czos Miklós aprólékosan meg-
nézi az építkezést, ellenőrzi a 
munkát, a vármegyei em-
berek aktacsomóval járnak 
mindenütt a nyomában… A 
paksi új telepen a vásártér 
felső szélén hét új ház épült. 
Ezekről már csak a vakolás 
hiányzik. Minden házhoz há-
romszáz öl telket kapnak a 
károsultak.” (Új Magyarság, 
1940.08.11., 7. o.)

Mozaik  Paksi Hírnök, 2022. március 11. n 17



Sport

Bakancsos-túra és jubileumi
Bakancsos Atom Kupa 
Idén a Bakancsos Atom Kupa tá-
jékozódási túraverseny megint 
Paks környékén, a cseresznyési 
erdőben lesz. 
Jakab Albert főrendező elmond-
ta, hogy „a Bakancsos” népszerű 
verseny, ami talán azzal magya-
rázható, hogy van többféle nehéz-
ségű útvonal, a különböző kate-
góriák pályáin kezdők, haladók és 
pro�k is kihívást tudnak találni a 
versengésben. Sőt aki ódzkodik a 
versenyzéstől, annak sem kell tá-
vol maradnia, hiszen minden év-
ben van vezetett túra is, amikor 
az egyik útvonalon túravezetővel 
lehet gyalogolni. Van egy csalá-
di pálya is, kemény kettő kilomé-
teres, hogy a kisbaba versenyzési 
kereslet is kínálatot találjon. 
Huszonöt évvel ezelőtt, 1998-ban 
az első Bakancsos Atom Kupa az 
Ürgemezőn volt. Korábban kettő 
tájékozódási túraverseny volt Tol-
na megyében: a Bakancsos Kupa 
és az Atom Kupa. A megújulás 
apropóját a Magyar Természetba-
rát Szövetség első alkalommal ki-
írt Országos Természetjáró Tájé-
kozódási Csapatbajnokság adta, 
melynek első fordulója volt a Ba-
kancsos Atom Kupa. A legelső 
versenyre 61 csapat 162 verseny-
zője jött el, és 22 önkéntes rende-
ző tüsténkedett.
Az elmúlt években a Bakancsos 
Atom Kupa megfordult a Szek-
szárdi-dombságban, a Geresdi-
dombságban, a Mecsekben és 

időről időre visszatér Paksra, hi-
szen a két rendező egyesület pak-
si: az Atomerőmű SE természet-
járó szakosztálya és a Demeter 
Egyesület. Békeidőben 300-400 
résztvevő szokott volt lenni. 
A tájékozódási túraverseny „lé-
nyege”, hogy a turista két legyet üt 
egy csapásra: a természetben, friss 
levegőn tölti az időt, nem ritkán 
érdekesebb helyszíneken, mint a 
gyalogtúrázás közben, hiszen az 
utakról letérve keresi a térképen 
bejelölt pontokat, a logikai képes-
ségeit is próbára téve, meg elméjét 
pallérozva. Térkép, tájoló és me-
netutasítás segítségével kell a csa-
patoknak a pályát végigjárni, az 
ellenőrző pontokat (a narancssár-
ga-fehér háromszög alakú kis zsá-

kocskákat, a bójákat) „megfogni”. 
Az ellenőrző pontok megtalálását 
a versenykartonon történő jelölés 
igazolja: vagy szúróbélyegző, vagy 
zsírkréta segítségével, vagy a vá-
lasz tollal történő beírásával.
Egyes pontokat a térképen nem 
jelölik be (piros körrel) a rende-
zők, hanem valamilyen feladat 
végrehajtása segít a megtalálásuk-
ban. Például a szerkesztés nevű 
feladat eszközt (szögmérőt, kör-
zőt) igényel. Megadják a menet-
utasításban, hogy két segédpont-
tól milyen irányban található a 
pont, a szögmérővel pedig minél 
pontosabban rá kell szerkeszte-
ni ezt a helyet a térképre. Tájéko-
zódásban vájtfülűeknek: ez tulaj-
donképpen az ún. hátrametszés. 
A távolságfésű vagy távolságmé-
rés feladat azt méri, milyen jól 
tud a versenyző lépésszámlálás-
sal távolságot mérni. Lehet még 
olyan feladat, hogy a bejelölt terü-
leten belül az azonos tereptárgya-
kat (például jellegfákat, gödröket 
vagy kismélyedéseket, töbröket, 
szárazárkokat, egyéb mesterséges 
vagy természetes tereptárgyakat) 
kell felkeresni, ahol bója van, ott 
jelölni, a feladat ilyenkor a sokat 
sejtető jellegfajárás, gödörjárás, 
töbörjárás, tuskójárás stb. neve-

ket viseli. Az is egy feladat (irány-
fésű), amikor a terepen megadott 
irányban kell haladni, és az első 
útba eső bójánál jelölni. Termé-
szetesen egy bójasorral találkozik 
az ember; minél pontosabban si-
került az irányt tartani, annál ke-
vesebb lesz a hibapont. További 
feladatok (egyenes itiner, szöveges 
itiner, iránymérés, oldalmetszés, 
poligon satöbbi) fordulnak elő a 
pro�, „A” kategóriában.  
Ami lényeges: tájékozódási túra-
versenyzés során a cél minél keve-
sebb feladat- és időhibapont ösz-
szegyűjtése. (Időhiba a késésből 
adódhat; futni nem kell, az egy 
másik sport, a tájfutás.)
A főrendező, Jakab Albert, a 
Demeter Egyesület elnöke azt 
mondja, akárhonnan nézzük, ka-
landnak tűnik a Bakancsos Atom 
Kupán részt venni. A Bakancsos 
vezetett túra útvonala pedig a 
megrögzött mezőjáróknak is tud 
újat mutatni. 
A 25. Bakancsos Atom Kupa 
március 19-én lesz, amelyre 
különbusszal is kijuthatnak a tú-
rázást, versenyzést kedvelők, vagy 
kipróbálni tervezők. A részletes 
versenykiírás a Demeter Egyesü-
let honlapján található: dmtr.hu.

Jakab Éva

Fotók: Wollner Pál/archív

18 n Paksi Hírnök, 2022. március 11.



Ké
sz

ül
t M

ag
ya

ro
rs

zá
g 

Ko
rm

án
ya

 m
eg

bí
zá

sá
bó

l.

MK_testimonial_205x282.indd   2 2022. 02. 28.   12:30



Nepszavaz_kreativ_188x260.indd   1 2022. 02. 11.   14:12



Tehetséges paksi sportolók
Sport

A �atal, tehetséges sportolókat bemu-
tató sorozatunkban ez alkalommal Szi-
li Donátot, a Paksi SE ökölvívóját és Ju-
hász Istvánt, az Atomerőmű SE kenusát 
mutatjuk be.

Szili Donát 2008-ban született, a Paksi SE 
versenyzője, serdülőválogatott kerettag, a 
Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános iskola ta-
nulója. Eredményei: Kőbánya kupa első he-
lyezett, Utánpótlás Magyar kupa Eger máso-
dik helyezett, Gyomaendrőd Pofon parádé 
első helyezett, 6. Gönczi Róbert Emlékver-
seny második helyezett, IV. Nemzetközi Eger 
kupa első helyezett, Serdülő Magyar Bajnok-
ság Eger ötödik helyezett. Edzői szerint Do-
nát – két éve kezdte az edzéseket – tehetsé-
ge, ütőereje már pár edzés után látszott, eh-
hez párosul a kitartása, ami segített neki az 
eddigi sikereiben. Donát elmondta, hogy 
a bokszolás előtt kenuzni járt, igazából ak-
kor gyengének érezte magát, nem volt ben-
ne erő. – Volt egy olyan eset, hogy meg kel-
lett volna védenem magam, de nem tudtam 
rendesen. Arra gondoltam, hogy megpró-
bálom a bokszot, ott megtanulom megvé-
deni magam, legalábbis az alapokat. Aztán 
megtetszett, és úgy döntöttem, hogy mara-
dok, amíg egy verseny lemegy, végül itt ra-
gadtam – idézte fel a kezdeteket. Donát ki-
tért arra is, hogy milyen fontos a fegyelem, 
és meddig akar bokszolni. – Az edzéseken 
nagyon fegyelmezett a társaság, ide azért jö-
vünk, hogy önvédelmet tanuljunk, és a fe-
gyelem nagyon fontos, amit az edzőink, Ádi 
bácsi (Feil Ádám – a szerk.), Attila (Orsós 
Attila – a szerk.), Laci (Haaz László veze-
tőedző – a szerk.) meg is követelnek. Ami-
kor idekerültem, nem nagyon bírtam a tem-
pót, a kenu után teljesen más mozgásformát 
kellett elsajátítanom. Az edzéseken Dávid-

dal és Janikával szoktunk kesztyűzni, hár-
man vagyunk nagyjából egyforma idősek, 
súlyúak – jelenleg 44 kg vagyok, amit pró-
bálok tartani –, és erőben is közel vagyunk 
egymáshoz. A versenyeken változó a lét-
szám a súlycsoportomban, a vírus nagyon 
sok mindenbe belekavart. Addig szeretném 
csinálni, amíg nem sérülök meg komolyan, 
és nem öregszem ki belőle, vagyis addig csi-
nálom, amíg lehet, ameddig jólesik – ösz-
szegzett Szili Donát.

Juhász István 2005-ben született, az Atom-
erőmű SE-ben kenuzik, korosztályos váloga-
tott, 2022-ben a Kolonics György Alapítvány 
A jövő reménységei ösztöndíjának nyertese. 
A Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanulója, öt-
szörös magyar bajnok, az olimpiai remény-
ségek versenyén egyszeres győztes, kétsze-
res második helyezett, Maraton Európa ku-
pán első és második, i�úsági világbajnokságon 
negyedik helyezett. István elmondta, hogy az 
édesapja vitte el 2014 nyarán egy evezős nap-
közis táborba. – Hamar megtetszett az egész, 

jó volt a társaság, és nem volt kérdés, hogy 
folytatom-e. Már az elejétől kezdve komolyan 
csináltam, jöttek az eredmények is, ezért ott 
ragadtam, amit soha nem bántam meg. Sze-
rintem a sport megtanít beosztani az időmet, 
napirendet kialakítani, ezért a tanulás megol-
dása nem olyan bonyolult – mondta István, aki 
a munkáról, célokról, példaképről is beszélt. – 
Sokszor  mondják az edzők és sokan mások is, 
hogy ez egy melós sportág, szóval a minden-
nél is többet kell tenni a jó eredményért. A ver-
senyfeltételekkel nincs problémám, minden jó 
így, ahogy van. Heti nyolc edzésem van, ebből 
két napon kettő-kettő. Vannak kitűzött célja-
im, amiket szeretnék megvalósítani, de ehhez 
az kell, hogy minden következő versenyre ma-
ximálisan tudjak koncentrálni. Természetesen 
van példaképem, Kolonics György olimpiai 
bajnok kenus, általa látom azt, amiért érdemes 
csinálni ezt a sportot: alázat, szerénység, ered-
mények – összegzett Juhász István.

Kovács József

Fotók: Molnár Gyula
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A Magyar Kupa elődöntőjében a Paksi FC
Bő egy héten belül mindhárom 
mérkőzését megnyerte a Pak-
si FC NB I.-es labdarúgócsapa-
ta. A bajnokságban a Fehérvárt 
(3-2) és a Mezőkövesdet (4-0) is 
legyőzte Bognár György csapa-
ta. A két hazai győzelem keretbe 
foglalta a Kazincbarcika (1-0) el-
leni MOL Magyar Kupa negyed-
döntőjének sikerét. A zöld-fehé-
rek történetük során először be-
jutottak a kupa elődöntőjébe, 
ahol az Újpest FC-t fogadják áp-
rilis közepén. 

A Paks mérkőzéseire fogadók ak-
kor kaszálhatnak nagyot, ha a rú-
gott gólok darabszámára mini-
mum 2,5 fölé tesznek nagyobb 
összeget a fogadóirodáknál. Így 
történt ez a legutóbbi két bajno-
ki mérkőzésen is. De haladjunk 
időrendben. A fehérvár elleni ha-
zai derbi rémálomszerűen kezdő-
dött. Az első félidő elején kétgó-

zőt is komolyan fogjuk, elődön-
tőt játszani nagy dolog – értékelt 
Bognár György vezetőedző.
A Magyar Kupa negyeddöntője 
után a bajnokság következő for-
dulójában a Mezőkövesd látoga-
tott Paksra. A Gévay Zsolt által 
irányított védelem az első perc-
től a lefújásig állta a sarat, érin-
tetlen maradt a hazai kapu, de 
ami ugyanilyen fontos, az Ádám 
Martin vezette támadó szekció 
megőrizte gólképességét, így is-
mét élvezetes, igaz, kevésbé izgal-
mas mérkőzésen 4:0-ra kiütötte a 
kék-sárgákat a PFC. 
– A védekezéssel kezdve, ma 
masszívan dolgoztak hátul a srá-
cok. Sok labdát szereztünk a kö-
zéppályán, melyekből indultunk, 
és egyből kezdeményezni tud-
tunk. Ez volt a mai győzelmünk 
kulcsa – nyilatkozta a mérkőzés 
után Bognár György. 

Dallos Tibor

los előnybe kerültek a vendégek, 
de ez a pofon felébresztette a ha-
zaiakat. A szünetig sikerült szé-
píteni, majd a második félidőben 
igazán élvezetes és fordulatos 45 
percnek tapsolhatott a publikum. 
A vége: PFC–Fehérvár 3:2. A baj-
noki után március elsején már 
Kazincbarcikán lépett pályára a 
Paks, hogy kiharcolja a MOL Ma-
gyar Kupában a négy közé jutást. 
És szó szerint kiharcolta. Kazinc-

barcika–Paksi FC 0:1. Az elő-
döntőben a tavalyi kupagyőztes 
Újpest FC lesz az ellenfél. 
– Nehezen tudtuk feltörni a ha-
zaiakat, és két játékost is elvesz-
tettünk sérülés miatt. Volt há-
rom-négy lehetőségünk, amik-
ből gólokat szerezhettünk volna, 
de ezeket nem a játékunknak, 
sokkal inkább a brusztnak kö-
szönhettük.  Ezt a mérkőzést is 
komolyan vettük, és a követke-

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Fotó: Molnár Gyula
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Egy új játékossal hat főre bővült az Atomerőmű SE NB I/A cso-
portos fér� kosárlabdacsapatának külföldi kontingense, a kana-
dai Shaquille Keith Finnországból, a Tampereen Pyrinto együttesé-
től érkezett Paksra. A 28 éves, 198 cm magas, 104 kg-os játékos a 
2021/2022-es szezonban a 12 csapatos �nn ligában az alapszakasz-
ban 12 mérkőzésen lépett pályára, 15,8 pontot, 5,2 lepattanót és 3,1 
gólpasszt átlagolt. Gulyás Róbert szakosztályelnök azt mondta, meg-
könnyíti a dolgukat, hogy több poszton bevethető játékos Shaquille 
Keith. A hátralévő találkozókon az edző dönti el, hogy melyik légiós 
marad ki az adott mérkőzésen, mivel egyszerre csak öten lehetnek a 
meccskeretben. Fotó: Molnár Gyula

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

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

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992
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Paks Város Önkormányzata, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., a Paks II. Zrt., 
a PIP Kft., az ASE, a PAKSI FC és a PADOSZ pénzügyi, lakhatási és 
természetbeni támogatással segíti testvérvárosunk, Visk nehéz helyzetbe
került lakosságát. 
Csatlakozzon hozzánk Ön is, hogy minél több segítséget kaphassanak 
a helyben maradt családok, idősek, gyermekek!

Az anyagi támogatást a Viski Magyar Óvodáért Közhasznú Alapítvány 
10300002 - 10546132 – 00014900 számú (MKB Banknál vezetett) 
számlájára várják. 
A beérkező adományokból tartós élelmiszert, tisztítószereket, pelenkát, 
gyógyszereket vásárolnak és eljuttatják azt a rászorulók számára.

A legkisebb támogatás is óriási segítség: 
AZ EGYÜTTÉRZÉS NEM ISMER HATÁROKAT!

Paksi
Atomerőmű

SEGÍTSÜNK EGYÜTT

VISK-nek!


