
Szereti, amikor sok a feladat, kihívásnak érzi ezek megoldását Tóth Márton, az 

Atomerőmű Sportegyesület kajak-kenu utánpótlás edzője. Ez alkalommal őt 

kérdeztük: jó napot, mi újság?
9. oldal

A 2022-es országgyűlési választáson Süli János, a Fidesz–KDNP jelöltje a szavazatok 63,82 százalékát, Bencze Já-
nos, az Egységben Magyarországért jelöltje 27,07, Árvai Tibor, a Mi Hazánk aspiránsa 6,74, Halász Gergely, a Nor-
mális Élet Párt jelöltje 1,30, és Laczkó Péter, a Megoldás Mozgalom jelöltje 1,07 százalékát kapta a Tolna megyei 3. 
választókerületben. Összefoglaló a 2. oldalon.

Fotó: Babai István/archív
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Közélet

Lezajlott az országgyűlési választás

Magyarország köztársasági elnöke ápri-
lis 3-ra tűzte ki az országgyűlési képvise-
lők 2022. évi általános választását. Az aján-
lásgyűjtés február 12-én indult el, a jelöltek 
és jelölőszervezetek február 25-ig gyűjthet-
ték a választáson való induláshoz szükséges 
ajánlásokat. A Tolna megyei hármas válasz-
tókerületben öt jelölt indult a választáson. 
Az egyéni képviselőjelöltek mellett a válasz-
táson induló jelölőszervezetek listájára és 
egy népszavazási kérdéssorra is szavazhat-
tak  a választópolgárok. A szavazásra jogo-
sultak közül 39 161-en adták le voksoltak a 
választókerületben. Ezen belül Pakson, ahol 
17 szavazókörben voksolhattak, a részvétel 
75,7 százalék volt. Dr. Blazsek Balázs, a helyi 
választási iroda vezetője úgy tájékoztatott, 
hogy a szavazás idején sem rendzavarás-
ról, sem rendkívüli eseményről nem érke-
zett bejelentés, panasz a választási bizottság-

hoz. Majdnem százszázalékos feldolgozott-
ságnál Süli János, a Fidesz–KDNP jelöltje 
a szavazatok 63,82 százalékát, Bencze Já-
nos, az Egységben Magyarországért jelölt-
je 27,07, Árvai Tibor, a Mi Hazánk aspi-
ránsa 6,74, Halász Gergely, a Normális Élet 
Párt jelöltje 1,30, és Laczkó Péter, a Megol-
dás Mozgalom jelöltje 1,07 százalékát kap-
ta. Dr. Blazsek Balázs úgy tájékoztatott, 
hogy a végeredményt a külföldön, illetve a 
levélben leadott szavazatok megszámlálása 
után állapítják meg. Az egyéni választóke-
rületek eredményét legkésőbb április 9-én, 

a választás országos eredményét pedig leg-
később április 22-én hirdetik ki. – Köszö-
nöm a szavazók ismételt bizalmát és a kam-
pányban résztvevők munkáját. Nemcsak 
én nyertem, hanem nagyon sok képviselő-
társam, amelynek köszönhetően újra a Fi-
desz–KDNP alakíthat kormányt, és így be 
tudjuk bizonyítani, hogy most sem csupán 
felelőtlenül ígérgettünk. A választókörzet 
minden településére érkeztek források, az 
elmúlt négy évnek óriási eredménye volt 
például a magyar falu program és a vidé-
ki CSOK. Folytatódik az atomerőmű-beru-
házás is, amelyet semmilyen szankció nem 
érint  – mondta Süli János. Arról is beszélt, 
hogy nehéz időszakban zajlott a kampány, 
hiszen koronavírus-járvány volt, kitört az 
orosz-ukrán háború, és világviszonylatban 
növekedtek az energiaárak és az in�áció. 
Arról is tájékoztatott, hogy az új kormány 
megalakulásáig ügyvivő kormányként dol-
goznak, komoly intézkedéseket nem hoz-
hatnak, az ország működőképességét kell 
biztosítaniuk. 
Bencze János, az Egységben Magyarországért 
jelöltje az országos lista 27. helyéről bejutott 
az országgyűlésbe. – Köszönöm mindenki-
nek a bizalmat és a leadott voksokat – értékel-
te a parlamenti választást Bencze János. Azt 
mondta, hogy igyekszik mindenhová eljut-
ni a lehető legtöbbször a választókerületben, 
meghallgatni az ott élők szavát, és ha kell, to-
vábbvinni a Parlament falai közé. 

Dallos Szilvia

Fotó: Szép Zsóka
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Országosan 5 241 029-en voksoltak, ami a szavazásra jogosultak 69,54 százaléka. Az egyé-
ni és a listás szavazatok alapján, közel százszázalékos feldolgozottság mellett a Fidesz–
KDNP 135 képviselővel jutott a Parlamentbe, az Egységben Magyarországért 57, a Mi Ha-
zánk Mozgalom pedig 7 mandátumot szerzett, illetve a Magyarországi Németek Országos 
Önkormányzata 1-et.  A népszavazás érvénytelen lett.
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Befejeződött a rekonstrukció

A legszorgalmasabb diákokat köszöntötték

Közélet

Elismerésben részesült a Tolna Megyei 
Szakképzési Centrum I. István Szakképző 
Iskola a Javíts egy jegyet! című pályázaton. 
Az elismerést a 11. osztály a napokban vet-
te át a Magyarország legszorgalmasabb osztá-
lyai díjátadó ünnepségen, Budapesten. A di-

ákok azzal érdemelték ki az elismerést, hogy 
az elmúlt fél évben ők javítottak a legtöbbet 
a tanulmányi átlagon Pakson. A sikerhez 
minden diák hozzájárult az osztályban, so-
kan javítottak például matematikából, törté-
nelemből.

Sárosdi Bernadett, a Tolna Megyei Szak-
képzési Centrum I. István Szakképző Isko-
la igazgatója azt mondta, fontosnak tartja, 
hogy ösztönözzék a diákokat a tanulásra, és 
az ehhez hasonló pályázatok kiváló lehetősé-
get adnak erre. A díjazott diákok jutalomból 
részt vehetnek a májusban Miskolcon meg-
rendezésre kerülő Kamaszbarát Fesztiválon. 
A díjátadó ünnepségen Szabó Péter polgár-
mester adta át az osztálynak a rendezvényre 
szóló jegyeket. Az útiköltséget, a szállást és az 
étkeztetést polgármesteri keretéből �nanszí-
rozza a városvezető az osztálynak.
A díjátadón elismerésben részesült Paks Vá-
ros Önkormányzata is. Szabó Péter polgár-
mester a Kamaszbarát Önkormányzat okle-
velet vehette át a 8K Alapítvány képviselőjé-
től. Paks 2021 őszén kapta meg ezt a címet, 
ennek keretében tudott a város részt venni 
a Javíts egy jegyet! pályázaton. – A jövőben 
is szeretnénk hasonló módon támogatni a 
�atalokat, hogy minél jobban tanuljanak – 
mondta Szabó Péter polgármester.

Szép Zsóka

Jóval határidő előtt elkészült a 
kivitelező Amal� Hungária K�. 
a Táncsics Mihály utcai út- és 
járdafelújítással. A műszaki át-
adáson Szabó Péter polgármes-
ter elmondta, hogy a beruházás 
két ütemben zajlott, az elsőben 
a parkoló, a másodikban pedig 
a járda újult meg. – A közel 150 
millió forint értékű beruházás 
során minőségi munkát végzett 
a kivitelező – mondta a polgár-
mester, kiemelve, hogy a szük-
séges forrás nagyobb részét bel-
ügyminisztériumi támogatás-
ból biztosították, a többit pedig 
a város költségvetéséből. Sza-
bó Péter arról is beszélt, hogy 
az óvárosi tömbbelsők rekonst-
rukcióját éppen olyan fontosnak 
tartja a városvezetés, mint a la-
kótelepiekét. – Szeretnénk foly-
tatni ezt a munkát az óvárosban 
is, hogy az itt lakók szintén 21. 
századi, komfortos környezet-
ben élhessenek. 
Ulbert Sándor, a kettes számú 
választókörzet önkormányzati 
képviselője kiemelte, hogy nincs 

annál jobb érzés egy képviselő 
számára, mint amikor megva-
lósul egy ilyen beruházás a kör-
zetében. Hozzátette, hogy az itt 
lakók is hozzájárulnak ahhoz, 
hogy komfortos legyen a kör-
nyezet, előkerteket gondoznak, 
de az is fontos, hogy ha vala-
milyen észrevételük, problémá-
juk van, megkeresik. Hozzátette, 
hogy amikor először világítot-
tak az új lámpatestek az utcában, 

többen felhívták, hogy megkö-
szönjék a fejlesztést, és azóta is 
sok pozitív visszajelzést kapott.  
A kivitelezés során a parkoló-
ban lévő utat leaszfaltozták, és 
mindkét oldalán süllyesztett 
szegélyt építettek. A járda a Dó-
zsa György úttól az autóbusz-
pályaudvarig újult meg, tér-
kő burkolatot kapott, csakúgy, 
mint a parkolók, amelyeknél 
kiemelt és süllyesztett szegélye-

ket építettek. A munkálatoknak 
betonfolyóka-átépítés, víznye-
lőrács- és aknafedlapcsere is ré-
sze volt. A beruházásból 2021 
decemberében elkészült – át is 
adták – a Táncsics Mihály utca 
6. és 16. sz. előtti parkoló átépí-
tése és a járda melletti közvilá-
gítás kiépítése tizenhárom lám-
paoszloppal és lámpatesttel.
A projekt befejezésének határ-
ideje 2022. április 30. volt, de 
a kivitelező március 30-ra be-
fejezte a munkálatokat. A be-
ruházás egyrészt a Belügymi-
nisztériumtól érkezett támo-
gatásból valósult meg, ennek 
egy része önkormányzati fel-
adatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatására vonatkozó 
pályázatból, másik része pedig 
a 2018-ban kapott Paks város 
fejlesztését szolgáló miniszte-
ri döntés alapján elnyert támo-
gatásból származott. A beruhá-
záshoz az önkormányzat közel 
39 millió forint önerőt biztosí-
tott.                         

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Próbaterem nyílt Elkészült a vezeték
Elkészült a 4 bar-os középnyo-
mású gázvezeték kiváltását célzó 
munka, a műszaki átadást már-
cius végén tartották.  Fazekas 
Gyula, a kivitelező TECHNO-
GÁZ K�. ügyvezetője elmondta, 
hogy a projekt két részből állt, az 
egyik a gáznyomásszabályzó és a 
hozzá tartozó 22 bar-os acélve-
zeték megvalósítása volt, a má-
sodik ütem pedig ehhez kap-
csolódóan egy 4 bar-os polieti-
lén gázvezeték kiváltásáról szólt, 
ami Paks gázellátását biztosítja. 
A második ütemben 1619 mé-
ter gázvezetéket építettek ki, il-
letve 2018 méter régi gázvezeté-
ket bontottak el. A vezeték szán-
tóterületen és belterületen halad 

végig a Pollack Mihály és a Györ-
könyi utcákig. Péter Klára, a Pak-
si Polgármesteri Hivatal műszaki 
osztályának mélyépítés-beruhá-
zási csoportvezetője úgy tájékoz-
tatott, hogy a 4 bar-os gázvezeték 
kiváltására a Pollack Mihály utcai 
lakóterület kialakítása miatt volt 
szükség. Azt is elmondta, hogy 
a tavaly december 8-án megkez-
dett munkát a téli időjárás miatt 
ötven napra leállították, a szerző-
dés szerinti módosított határidő 
2022. április 18. volt, de a kivite-
lező március 24-én készre jelen-
tette a munkát. Az önkormány-
zati beruházás értéke bruttó 110 
millió forint.            

-kgy-

A Balance Wheel Group kon-
certjével avatták fel a próbater-
met, amelyet a Csengey Dénes 
Kulturális Központ alagsorában 
alakítottak ki. Az Arcadia név-
re keresztelt helyiség megköze-
lítőleg 60 négyzetméter, körül-
belül 30-35 ember befogadására 
alkalmas. A helyiség hangszige-
telt és pro� hangtechnikával fel-
szerelt, így a zenekaroknak csak 
a hangszereiket kell magukkal 
vinniük a próbákra. Az új szol-
gáltatás nagy segítség a kör-
nyékbeli zenekaroknak. Szabó 
Péter polgármester azt mond-
ta, hogy többéves problémát ol-
dottak meg a próbaterem kiala-

kításával, mivel eddig nem volt 
hasonló szolgáltatás a városban. 
Hozzátette, köszöni mindenki-
nek, aki részt vett ennek az új 
közösségi térnek a létrehozásá-
ban. A teremben van színpad 
is, így más programok, rendez-
vények lebonyolítására is lehe-
tőséget ad, például kisebb szín-
darabok előadására, diavetíté-
sekre – tájékoztatott Márkus 
Zalán, a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ igazgatója. A be-
ruházás az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által biztosí-
tott és a kulturális központ saját 
forrásából valósult meg.                                

-szzs-

Megjelent az energetikai pályázat
Paks Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet az iparosított 
technológiával épült lakások tu-
lajdonosai, tulajdonosi közössé-
gei energiamegtakarítást ered-
ményező beruházásainak támo-
gatására. Pályázatot nyújthatnak 
be az önkormányzathoz az ipa-
rosított technológiával 2006 előtt 
épült lakások és lakóépületek 
energiamegtakarítást eredmé-
nyező felújításának, korszerűsí-
tésének támogatására.
Paks Város Önkormányzata pá-
lyázatot hirdet a hagyományos 
technológiával épült lakások tu-
lajdonosai, tulajdonosi közösségei 
energiamegtakarítást eredménye-
ző beruházásainak támogatására 
is. A pályázattal a Paks város köz-

igazgatási területén hagyományos 
technológiával 2006 előtt épült la-
kások és lakóépületek esetén igé-
nyelhető a támogatás.

A pályázatok benyújtására mind-
két esetben 2022. május 9-én reg-
gel 8 és 16 óra között lesz mód. A 
2022. május 9. előtt benyújtott pá-

lyázatokat a kiírásnak megfelelő-
en nyilvántartásba veszik, de azo-
kat vizsgálat nélkül elutasítják.
A pályázati felhívással kapcsola-
tos kérdéseket előzetes időpont-
egyeztetést követően személye-
sen a paksi polgármesteri hivatal-
ban (7030 Paks, Dózsa György út 
55–61.) Hrivikné Neidert Nórá-
nál hétfőn, kedden, szerdán 8 és 
15.30 között és pénteken 8 és 12 
óra között, telefonon a 75/500-
580-as számon vagy emailben az 
energetika@paks.hu címen lehet 
feltenni.
A részletes pályázati felhívások és 
a kitöltendő adatlapok elérhetők 
a város honlapján, a lakossági pá-
lyázatok menüpont alatt.

Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: magánarchívum

Fotó: Szép Zsóka
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Jubilál az Atomenergetikai Múzeum

Átadták az Atommanók Bölcsődét
Munkahelyi bölcsődét hozott létre az 
MVM Csoport Pakson az erőműves dolgo-
zók gyermekeinek. A Villany utcában talál-
ható társasház fölszintjén kialakított két-
csoportos, tizenhat férőhelyes bölcsőde egy 
hónap múlva kezdi meg működését.

– Két évvel ezelőtt döntöttük el, hogy böl-
csődei fejlesztésekbe kezdünk, mert egy-
re több gyermek született a vállalatnál, és 
a családbarát irodák, programok kialakítá-
sa mellett a gyermekek ellátását is szüksé-
gesnek láttuk. Budapest után májustól Pak-
son is lesz vállalati bölcsőde – mondta Gál 
Katalin, az MVM elnök-vezérigazgatói kor-
mányzati tanácsadója az Atommanók Böl-
csőde átadásán. 
A beruházáshoz 48 millió forinttal járult hoz-
zá a Miniszterelnökség pályázat útján, a fenn-
maradó összeget az MVM Csoport biztosí-
totta. Az épületet a PIP Közép-Duna Menti 
Térségfejlesztési Nonpro�t K�. bocsátotta a 
paksi atomerőmű rendelkezésére a bölcsőde 
kialakításához. 
– Bár csak egy hónap múlva nyit ki az intéz-
mény, már most betelt a létszám. Ez is mu-
tatja, mekkora igény van a munkahelyi böl-
csődére – mondta dr. Kovács Antal, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igaz-
gatója. 

Süli János, a paksi atomerőmű két új blokk-
jának tervezéséért, megépítésért és üzem-
be helyezéséért felelős tárca nélküli minisz-
ter hangsúlyozva a bölcsőde jelentőségét azt 
mondta, hogy az atomerőmű munkavállalói 
biztonságban, jó helyen tudhatják a gyerme-
keiket, amíg dolgoznak, a bölcsőde igazodik 
a vállalat munkarendjéhez. 
Szabó Péter polgármester azt mondta, üd-
vözlik, hogy munkahelyi bölcsődét alakított 

ki az MVM Csoport Pakson. – Ez nagy se-
gítség az önkormányzatnak, mivel a város la-
kossága folyamatosan növekszik. A paksi ön-
kormányzat jelenleg is komoly forrásokat for-
dít a bölcsődei-óvodai ellátás biztosítására, 
több épületet alakítottak már át, és a közeljö-
vőben is több fejlesztés valósulhat meg. Sze-
retnénk bővíteni a kapacitást, hogy minél több 
gyermeknek tudjunk ellátást biztosítani – ösz-
szegzett.                                                      Gyimóthy É.

Tízéves az Atomenergetikai Mú-
zeum. A jubileumot négyna-
pos rendezvénysorozattal ünne-
pelte az intézmény március vé-
gén a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. A sorozat nyitá-
nyaként A Pónya – Visszaemlé-
kezések című könyv pódiumbe-
szélgetéssel egybekötött bemuta-
tójára várták az érdeklődőket. Az 
Atomerőmű egykori vezérigaz-
gatójával Kováts Balázs beszélge-
tett a színházteremben. A három-
ezer példányban megjelent, fo-
tókkal illusztrált életrajzi kötetet 
Torma Dóra, az Atomerőmű ma-
gazin főszerkesztője írta. Kováts 
Balázs ötletének megfogalmazá-
sától a könyv megjelenéséig há-
rom év telt el. Ez idő alatt mélyin-
terjúk készültek az egykori vezér-
igazgatóval. A könyvbemutatót 
követő napon speciális járművek 

bemutatóját tartották, felvonult 
az Atomerőmű Tűzoltóság eme-
lőkosaras járművével, és az atom-
erőmű különleges foglalkozásaiba 
kaphattak betekintést az érdeklő-
dők. A gyerekek a munkaruhá-
kat is felpróbálhatták. Térzenét 

adott a Katasztrófavédelem Köz-
ponti Zenekara az Atom téren. 
FiziKalanddal folytatódott a jubi-
leumi rendezvénysorozat, a har-
madik napon délelőtt a város álta-
lános és középiskolásai tekinthet-
ték meg a természettudományok 

nagyágyúi, Tóth Pál és Härtlein 
Károly különleges �zikashow-ját, 
délután pedig a családokat várták 
a �zikusok látványos kísérleteik-
kel. A MúzumiX születésnapi ren-
dezvénysorozat utolsó napján Ha-
tár a csillagos ég! címmel az uni-
verzum megismerésére invitálták 
a lakosságot; az óriás planetári-
umban �lmeket tekinthettek meg 
a rendezvényre látogatók. A négy-
napos program egész ideje alatt 
megtekinthették az Atomenerge-
tikai Múzeum kiállítását és inter-
aktív játékokat próbálhattak ki az 
érdeklődők. A Pónya – Visszaem-
lékezések című könyv pódiumbe-
szélgetéssel egybekötött bemuta-
tóját teljes egészében rögzítette a 
TelePaks Televízió. A felvétel el-
érhető a telepaks.net oldalon és a 
TelePaks YouTube-csatornáján.                                                

-se-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szép Zsóka
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Felújításra nyert JETA-támogatást Paks

Új ipari csarnokot avattak Pakson
Új ipari csarnokot adtak át Pakson a Vállal-
kozói Információs Pont szomszédságában, a 
Paks II. beruházás helyszínétől néhány száz 
méterre. A létesítmény a PIP Közép-Duna 
Menti Térségfejlesztési Nonpro�t K�. beru-
házásaként valósult meg mintegy 900 millió 
forintból. Az 1600 négyzetméteres, többszin-
tes épületben több iroda, kiszolgáló helyiség 
és egy tárgyalóterem kapott helyet. 
Süli János, a paksi atomerőmű két új blokkjá-
nak tervezéséért, megépítésért és üzembe he-
lyezéséért felelős tárca nélküli miniszter azt 
mondta, hogy ez az ipari csarnok az első azon 
létesítmények sorában, amik megépülnek az 
ipari parkban és környékén. – Hamarosan el-
készülnek a kiszolgáló utak a telephelyre, a jö-
vőben pedig a második ipari csarnok építése is 
elkezdődhet – fogalmazott a miniszter. 
– Célunk, hogy a városban és a térségben 
letelepedni kívánó cégeknek kiemelt gaz-
dasági övezetet hozzunk létre, többek kö-
zött új, előközművesített ipari területek 
kialakításával. Az ipari park fejlesztése a 
munkahelyteremtés motorja lesz a térség-
ben – mondta Gyöngyösi Csaba, a PIP Kö-
zép-Duna Menti Térségfejlesztési Nonpro-
�t K�. ügyvezető igazgatója, hozzátéve, 
hogy nemcsak a paksi atomerőmű bővíté-
séhez kapcsolódó vállalkozások települhet-
nek le majd az ipari parkban. 
– Öt éve kezdték el az úgynevezett kerítésen 
kívüli fejlesztéseket Pakson és a térségben. Ez 

idő alatt jelentős eredményeket sikerült elér-
ni – fogalmazott dr. Becskeházi Attila, a pak-
si atomerőmű kapacitásának fenntartásához 
kapcsolódó infrastruktúra-fejlesztésért, in-
novációért és lokalizációért felelős államtit-
kár. Azt mondta, hogy ez az üzemcsarnok a 
Paks II. beruházás szükségletei-nek kiszolgá-
lására jött létre, de hosszú távon Paks gazda-
ságfejlesztési programjához is hozzájárul.

Szabó Péter, Paks polgármestere hangsú-
lyozta, hogy a város jövője szempontjából 
kiemelt jelentőségű az új ipari csarnok. – Je-
lentős forrás a városnak az ipari parkba ér-
kező cégektől származó adóbevétel, amit 
beruházásokra, intézményeink működteté-
sére, fejlesztésére tudunk fordítani – fogal-
mazott.                                        

 Gyimóthy Éva

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által lét-
rehozott és a Miniszterelnökség által tá-
mogatott Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány (JETA) kuratóriuma 
március végén Bölcskén ülésezett. A ta-
nácskozáson kihirdették az önkormány-
zatoknak kiírt 2021. évi pályázat eredmé-
nyét. Paks Város Önkormányzata a gyapai 
közösségi ház felújításához nyert támoga-
tást.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány önkormányzatoknak szóló 2021-es pá-
lyázati felhívására 71 pályázat érkezett be, 
amelyek közül a kuratórium 54-et részesí-
tett támogatásban. Paks Város Önkormány-
zata a gyapai közösségi ház felújítására nyert 
13 millió forint támogatást. 
Tavaly júliusban jelentette be Szabó Péter 
polgármester, Spiesz József, a külső város-
részek településrészi önkormányzatának el-

nöke és Heizler Zoltán, a gyapai részönkor-
mányzat képviselője sajtótájékoztatón, hogy 
megvásárolta a paksi önkormányzat a nap-
jainkban már közösségi házként ismert, 
a helyi programok megrendezésére eddig 
bérléssel használt épületet Gyapán. Elhang-
zott, hogy a bruttó 52 millió forintért meg-
vásárolt épületen már történtek felújítások, 
és az udvarán kialakítottak egy játszóteret, 
de még komoly rekonstrukciós munkákat 
kell végezni az ingatlanon. Az is elhangzott, 
hogy nem egyszerre valósul meg a hatvan-
éves épület teljes rekonstrukciója, aminek 
becsült értéke eléri a százmillió forintot. A 
képviselő-testület idén januárban döntött 
arról, hogy pályázatot nyújt be az önkor-
mányzat a Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítványhoz a közösségi ház részle-
ges felújításának támogatására (klubterem 
teljes belső felújítása, a klubterem, valamint 
a vizesblokk akadálymentes megközelítésé-

nek kialakítása, előtér-felújítás belső mun-
kálatai). A tervezett beruházás értéke vala-
mivel több mint 18 millió forint, ehhez pá-
lyázta meg és nyerte el az önkormányzat a 
maximálisan igényelhető 13 millió forint tá-
mogatást.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány (JETA) 2011-ben jött létre, célja az 
atomerőmű körüli kedvezményezett terüle-
teken a felzárkóztatás, az életminőség-eme-
lés segítése. Az érintettségi kört a paksi, a ka-
locsai és a tolnai járások egészét, valamint a 
szekszárdi járás egy részét magában foglaló 
47 település alkotja. Az alapítvány fő támo-
gatója 2015 óta a Miniszterelnökség, amely-
hez 2021-ben 500 millió forint térségfejlesz-
tési támogatásra pályázott a JETA.  
A 2021-es pályázati forduló nyer-
tes pályázatainak listája megtalálható a 
jovonkenergiaja.hu oldalon.

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka
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Folytatódik a nemzetközi együttmű-
ködés, folyik a munka a Paks II. projektben
A Paks II. projekt építési-sze-
relési bázisán létesülő építmé-
nyek több mint felére szerzett 
építési engedélyt a Paks II. Zrt. 
A hatóság öt évvel meghosz-
szabbította a telephelyenge-
dély időbeli hatályát – tájékoz-
tatott Süli János. A projektért 
felelős miniszter elmondta, a 
beruházás nyugat-európai és 
amerikai beszállítói egyértel-
műen kinyilvánították, hogy 
folytatni kívánják az együtt-
működést.
 
– Azzal, hogy megkaptuk a bi-
zalmat a további munkára, a ma-
gyar választók letették a voksu-
kat az atomenergia és a Paks II. 
projekt mellett is, hiszen a kor-
mány egyértelműen kinyilvání-
totta, hogy az ország biztonságos 
energiaellátásához ez nélkülöz-
hetetlen – fogalmazott Süli Já-
nos, a Paks II. projektért felelős 
tárca nélküli miniszter. Kiemel-
te, hogy hazánk energiamixé-
ben fontos szerepet szánnak 
az atomenergiának, amelyet az 
Európai Bizottság rendeletter-
vezete is zöldnek minősített. 
– A Magyarország által vállalt 
klímacélok teljesítése elképzel-
hetetlen a két új blokk nélkül. 
A nukleáris termelés ugyanak-
kor az olcsó áram garanciája is – 
emelte ki a miniszter.
Süli János arra is kitért, hogy az 
elmúlt napokban egyeztetett a 
Paks II. beruházás nemzetkö-
zi beszállítóival, akik arról tájé-
koztatták, hogy tovább folytat-
ják a munkát a paksi projekt-
ben, hiszen az Oroszországot 

sújtó nemzetközi szankciók 
nem érintik az atomenergetika 
területét. – A beruházás nem-
zetközi együttműködésben va-
lósul meg: a turbinát az ameri-
kai–francia GE–Alstom, az irá-
nyítástechnikát a francia–német 
Framatome–Siemens konzorci-
um szállítja – részletezte a mi-
niszter. 
– Természetesen kollégáim is te-
szik a dolgukat, halad az enge-
délyek beszerzése. Az Országos 

Atomenergia Hivatal a minap 
öt évvel meghosszabbította a te-
lephelyengedély időbeli hatályát 
az előírt feltételek változatla-
nul hagyása mellett. Az építési-
szerelési bázison létesülő épít-
mények több mint felére meg-
kaptuk az építési engedélyt és a 
közeljövőben újabb dokumen-
tumok kiadását várjuk, ame-
lyek birtokában elkezdődhet a 
projekt második, létesítési fázi-
sa – összegezte a miniszter. Az 

építési-szerelési bázis biztosít-
ja az atomerőmű építésének ki-
szolgálását, az ahhoz szükséges 
anyagokkal, szerkezetekkel, be-
rendezésekkel. Az atomerőmű 
ipari területétől északra felépü-
lő „gyárváros” az új erőműblok-
kok építéséhez szükséges épüle-
tek és építmények komplexuma. 
Innen történik majd az építke-
zés kiszolgálása. 
Süli János a projekthez társuló 
beruházásokra térve elmondta, 
hogy március 31-én adtak át egy 
közel 1600 négyzetméter alap-
területű, raktározási és ipari te-
vékenységre alkalmas csarnokot 
Pakson, az ipari park területén. 
A létesítmény inkubátorházként 
helyet biztosít a projektbe be-
dolgozó vállalkozásoknak. Ki-
emelte: az érkező vállalkozáso-
kat 21. századi körülmények fo-
gadják a csarnokban.                (X)

Fotó: Országgyűlés Sajtóirodája
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Jó napot, mi újság?

Tóth Márton
Tóth Mártonnak, az Atomerőmű Sportegye-
sület kajak-kenu utánpótlás edzőjének spor-
tolói karrierje tizenegy éves korában kezdő-
dött. Csillaghegyen laktak, közel a Dunához, 
sokat biciklizett a folyó mellett. A helyi uszo-
dában tanult meg úszni. Amikor az édesany-
ja megkérdezte az edzőt, hogy a vízilabda vagy 
a kajak-kenu sportágat ajánlja inkább a �ának, 
a tréner utóbbit javasolta az azzal járó szabad-
ság és természetközeliség miatt. Márton, vagy 
ahogy gyerekek és felnőttek egyaránt szólítják, 
Marci a BKV Előre kajak-kenu egyesületé-
ben tizenhét éven át kenuzott. A sportot gim-
nazista korában kezdte igazán komolyan ven-
ni, olyannyira, hogy utánpótlás Európa-baj-
nokságon remekelt, felnőtt Eb-ken a dobogó 
mindhárom fokán állt, felnőtt világbajnoksá-
gon pedig harmadik lett. Húszévesen olimpi-
ai válogatón negyedik helyezést ért el mindkét 
távon, kenu egyesben. – Ebben a sportágban 
az számít kiugrónak, ha valaki kijut az olim-
piára és ott bajnok lesz, nekem ez – bár sze-
rettem volna – nem sikerült. Nincs tüske ben-
nem, kihoztam magamból, amit tudok, addig 
kenuztam, amíg örömöt okozott. Nincs hiány-
érzetem – mondja. 
De a sikerek most sem maradnak el, hiszen 
tanítványai, a paksi kajak-kenusok halmoz-

zák azokat. Marci egyvalamit tudott bizto-
san �atal egyetemista sportolóként, hogy 
nem akar edző lenni, és hogy ha Magyar-
ország, akkor csakis Budapest jöhet szó-
ba mint lakhely. Az élete azonban más-
hogy alakult, kilenc évvel ezelőtt a Paksi 
Atomerőműhöz szerződött, illetve sportolói 
kapcsolatainak köszönhetően az ASE kajak-
kenu edzője lett. – Nehéz volt a kezdet. Nem 
volt helyismeretem; az első évben sokat in-
gáztam, volt időszak, amikor a csónakház-
ban aludtam, akkor még nem Pakson vol-
tam itthon. De később megismertem a fe-
leségemet, Évát, és ideszoktam. 2017-ben 
megszületett Réka lányunk, építkezni kezd-
tünk – idézte fel emlékeit Marci, aki jelenleg 
az atomerőmű kommunikációs igazgatósá-
gán dolgozik, a médiamegjelenésekkel, kül-
ső és belső kommunikációval, szponzoráci-
óval foglalkozik. 
Edzőként kedves szigorral irányítja a rábí-
zott gyerekeket, akiket sokszor magáz. Ak-
kor elégedett, hogy ha olyan közegben van-
nak a gyerekek, amelyben jól érzik magu-
kat. – A szülőkkel is kitűnő a kapcsolat, a 
szakosztály igyekszik összetartó közösséget 
kovácsolni közös vízitúrákkal, kirándulá-
sokkal – teszi hozzá Marci, aki valamennyi 

gyerekkel egyformán bánik, legyen szüle-
tett tehetség, vagy olyan sportoló, aki a ter-
mészetszeretet és a mozgás kedvéért evez. 
– Mivel versenyegyesület vagyunk, az a si-
ker számunkra, ha valaki eljut a felnőtt ka-
tegóriába és ott jól szerepel. Sok ilyen spor-
tolónk van, akiknek eredményétől hangos a 
sajtó, és a szövetség is oda�gyel ránk. Ez egy 
versenyegyesület elsődleges célja. De ehhez 
jó közösség kell, széles bázis, amelyből biz-
tosan kinő valaki. Megesik, hogy egy gye-
rek jól evez, a társa pedig nem annyira, de 
ugyanolyan fontosak mindketten, mert egy 
csapatot alkotnak – összegzett. 
Marci számos elfoglaltsága mellett az Atom-
futás szervezésében is részt vesz. Mint 
mondja, szereti a nyomást, amikor sok a 
dolog, kihívásnak érzi ezek megoldását. 
Ugyanakkor szeretne három gyermekével: 
az ötéves Rékával, a hároméves Rózával és a 
hamarosan egyéves Csanáddal több időt töl-
teni. A csónakházi edzések során általában 
sikerül feltöltődnie, sokszor lányait is magá-
val viszi, motorcsónakoznak vagy edzenek 
a tornateremben. Szeretné, ha mennének 
majd ők is vízitúrára, kirándulni, de nem 
erőlteti őket a kajak-kenu felé csak azért, 
mert ő ott van.                                 Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Idén ismét megszervezte a 
Húsvéti előkészületek elneve-
zésű rendezvénysorozatát az 
általános iskolák német nem-
zetiségi osztályaiban tanulók-
nak a Paksi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat. A prog-
ramnak nagy hagyománya 
van, ahogy a német nyelvi ve-
télkedőnek és a német nem-
zetiségi napnak, amelyeken 
szintén részt vesznek ezek a 
diákok, utóbbin pedig a Pak-
si Napsugár Óvoda két tagin-
tézményében működő német 
nemzetiségi csoportokba járó 
gyermekek is. Ennek apropó-
ján bemutatjuk az érintett is-
kolákban és óvodákban folyó 
német nemzetiségi nevelést, 
oktatást. 

Féhr György, a Paksi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-
nöke, aki egyben a Tolna Me-
gyei Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat közgyűlésének el-
nöke, elmondta, hogy a hazai 
németség elüldözését, kitele-
pítését követően az itt maradt 
vagy visszaszökött német csalá-
dok, tartva a retorzióktól, nem 
beszéltek németül. – Az azóta 
felnőtt generációk tekintetében 
ez egyenes út volt a nyelvi (el-
sődleges) asszimiláció létrejöt-
téhez. E tekintetben a kis-, el-
zárt településeken kicsit jobb 
helyzetben voltak, ott inkább 
sikerült megőrizni a nyelvi és 
kulturális hagyományokat. A 
nemzetiségi oktatás jelentősége 
tehát nálunk elsősorban a nyel-
vi és kulturális hagyományaink 
„visszatanítása” a jelenlegi óvo-
dás és iskolás gyerekek számára. 
Ez az igény még mindig meg-
van a hajdani német gyökerek-
kel rendelkező szülőkben, akik 
még rendelkeznek „másodla-
gos” identitástudattal, azaz a 
nyelvet ugyan már nem beszé-
lik, de tudják milyenek voltak 

ünnepeink, táncaink, szokása-
ink stb. Ez nemes, de nagyon 
nehéz feladat, amihez segít-
ség a szülőknek az, hogy Pak-
son mindhárom állami fenn-
tartású általános iskolában, il-
letve az egyik önkormányzati 
fenntartású óvoda két tagintéz-
ményében van ezt szolgáló ne-
velés, oktatás – összegzett Féhr 
György. Arról is beszélt, hogy 
mind a települési, mind a me-
gyei német önkormányzat arra 
törekszik, hogy az intézmé-
nyek és gyerekek minden tá-
mogatást megkaphassanak a 
képzések folyamatos és színvo-
nalas fenntartásához. – Az in-
tézmények és a civil egyesüle-
tek vezetőivel, tagjaival, taná-
rokkal személyes kapcsolatban 
vagyunk, így nem okoz problé-
mát gondjaik, igényeik eljutta-
tása az önkormányzatokhoz. A 
városi és megyei önkormány-
zattal együttműködési megál-
lapodásokat kötünk oktatási és 
kulturális projektek lebonyolí-
tására, ahol a gyerekek lehető-
séget kapnak a tanultak bemu-
tatására – tájékoztatott.

Paksi Bezerédj 
Általános Iskola

Az iskolában elsőtől nyolcadik 
osztályig működnek német nyel-
vi csoportok, amelyek általában 
kis létszámúak, így több lehető-
ség adódik a német nyelv valódi 
használatára. A gyerekek megis-
merkednek a német kultúra ha-
gyományaival, fontosabb ünne-

peikkel, szokásaikkal. Az egyes 
témaköröket sok-sok verssel, 
dallal, mondókával, kiszámoló-
val színesítve sajátítják el. Évek 
óta folyik az iskolában a nemzeti-
ségi német nyelv oktatása is, ahol 
a gyerekek magasabb óraszám-
ban tanulják a nyelvet. Az alsós 
évfolyamokon heti egy órában 
német nemzetiségi táncoktatá-
son is részt vesznek, ahol gyerek-
dalokat, körjátékokat, gyerektán-
cokat tanulnak.                            Ü 

Német nemzetiségi 
nevelés, oktatás Pakson 

Mozaik

Fotók: Babai István, Molnár Gyula/archív fotók a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat rendezvényeiről
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Ü A Bezerédj iskolában igye-
keznek ápolni a nemzetiségi ha-
gyományokat, így minden év 
novemberében megszervezik a 
nemzetiségi napokat, kirándul-
nak magyarországi németek lakta 
településekre, a Márton-naphoz 
kötődően kézműves-foglalkozá-
sokat, versmondó versenyeket és 
lámpás felvonulást tartanak. Szo-
ros kapcsolatban vannak a Paksi 
Német Nemzetiségi Önkormány-
zattal, fellépnek rendezvényein, 
részt vesznek az általuk szervezett 
húsvéti és karácsonyi készülődés-
ben, ami szintén színesíti a nyelv-
tanulás folyamatát. A felsőbb éve-
sek nyelvi, turisztikai táborokban 
ismerkedhetnek a német nyelv-
vel és kultúrával. Ausztria számos 
tartományában jártak már, de szí-
vesen látogatnak el Németország 
nevezetes helyeire is. A tehetsé-
ges tanulókat nyelvi területen is 
számos versenyen méretik meg, 
amelyeken kiváló eredménnyel 
szerepelnek. A diákok szívesen 
tökéletesítik tovább tudásukat a 
középiskolákban, közülük a leg-
többen a tanulmányaik végére fel-
sőfokú szintű nyelvtudás birtoká-
ba jutnak.

Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola 

A Deák iskola diákjai is állandó 
résztvevői a Paksi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat rendez-
vényeinek, legyen az a már ha-
gyományos karácsonyi, hús-
véti kézműves-foglalkozás, a 
német nyelvi verseny, vagy a né-
met nemzetiségi nap. Márton-
napi játékos és kézműves-fog-
lalkozásaik üde színfoltjai isko-
lai szabadidős programjaiknak. 
Minden évben ellátogatnak Szek-
szárdra a Deutsche Bühne egy-
egy német nyelvű előadására. Aki 
a német nyelvet választja, heti hat 
órában tanulhatja azt, valamint 
német népismeretet, német tán-
cot. Megismerheti a német nem-
zetiség hagyományait és kultúrá-
ját. Az első osztályosok a tanórán 
játszanak, báboznak, táncolnak, 
mókáznak, ebben a vidám, játé-
kos közegben közel száz verset, 
dalt tanulnak meg, amivel meg-

alapozzák a további évfolyamokra 
a nyelvi szókészletet. Kirándulnak 
hazánk német nemzetiség által la-
kott területeire és német nyelvte-
rületekre. Az oktató-nevelő mun-
kát jól felkészült, gazdag szakmai 
és módszertani tudással rendelke-
ző pedagógusok biztosítják, akik 
munkájának eredményességéről 
tanulmányi versenyeken, nyel-
vi vetélkedőkön elért jó eredmé-
nyek is tanúskodnak. Jól felszerelt 
tantermekben végzik munkájukat 
hagyományos és modern techni-
kai eszközök (IKT) alkalmazásá-
val. Hogy miért ajánlják a német 
nyelv tanulását? Többek között 
azért, mert a német nyelv több 
mint százmillió ember anyanyel-
ve Európában, manapság az angol 
nyelv ismerete magától értetődő, 
előnyt élvez azonban, aki továb-
bi nyelveken, így mondjuk néme-
tül is képes kommunikálni, aki a 
német nyelvet tanulja elsőként, 
könnyebben sajátítja el a második 
idegen nyelvet.

Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola 

Az iskolában a nemzetiségi né-
met nyelv oktatása heti hat órá-
ban történik, ebből öt óra nem-
zetiségi német nyelv és irodalom, 
egy óra pedig német népisme-
ret.Tanítványaik rendszeresen 
és szép sikereket elérve vesznek 
részt tanulmányi versenyeken, 
valamint a Paksi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat által szer-
vezett hagyományosan decem-
berben megrendezett Sprich 
deutsch! elnevezésű megmérette-
tésen, valamint a húsvéti, karácso-

nyi kézművesprogramokon, ahol 
szintén ismerkedhetnek a német 
hagyományokkal. A nyelvi kom-
petenciamérésen a nemzetiségi 
német nyelvet tanuló diákjaik ki-
magaslóan teljesítenek.
Sikeres pályázatok eredménye-
ként a II. Rákóczi Ferenc álta-
lános iskola diákjai számos kül-
földi, illetve belföldi kirándulás 
során eljuthatnak német nemze-
tiségi falvakba, megismerhetik az 
ott lakók mindennapi életét, szo-
kásait, emellett célnyelvi terüle-
teken, például Kaprunban vagy 
Reichertshofenben, mélyíthetik 
el nyelvtudásukat, bővíthetik szó-
kincsüket, gyarapíthatják isme-
reteiket a nemzetiségi hagyomá-
nyokról.

Paksi Napsugár Óvoda

Az óvoda két tagintézményében 
folyik német nemzetiségi nevelés, 
a Vörösmarty és a Munkácsy utca-
iban. A Süni csoportban Borbély 
Beatrix és Tar Melinda, a Szivár-
vány csoportban Jozafné Forster 
Mónika német nemzetiségi óvó-
nők játékos keretek között ismer-

tetik meg a nyelvvel a gyerekeket, 
majd fokozatosan a mindenna-
pok részévé válnak az ismétlődő, 
majd bővülő kifejezések. A té-
mákat magyar nyelven alapoz-
zák meg, majd a hozzá kapcsoló-
dó német énekekkel, mondókák-
kal, mesével bővítik. A gyerekek 
nagyon kommunikatívak, érdek-
lődők, egymást segítik a foglalko-
zásokon. Törekszenek arra, hogy 
megértessék magukat, nyelv-
hez való viszonyulásuk termé-
szetes. A hagyományőrzés jegyé-
ben a gyerekek megismerkednek 
régi eszközökkel, foglalkozások-
kal, népszokásokkal, népviselet-
tel, őseink történeteivel, táncai-
val. Lehetőség szerint pályázati 
keretből nemzetiségi kirándulás-
ra, színházba viszik őket. Márton-
napkor és a nemzetiségi napon a 
gyerekek rendszeresen fellépnek, 
ahol bemutatják az elsajátított is-
mereteket. Jozafné Forster Móni-
ka a szülők �gyelmébe ajánlja a 
regenbogen.hu oldalon olvasha-
tó cikket, amely arról szól, hogy 
miért fontos a korai nyelvokta-
tás. Mint írják: „A gyerekek első 
éveikben több nyelvet is képe-
sek akár anyanyelvi szinten elsa-
játítani. Ez elsősorban annak kö-
szönhető, hogy gyermekkorban 
az agysejtek közötti kapcsolatok 
száma sokszorosa a serdülőkor 
utáninak.” Arról is írnak a cikk-
ben, hogy az idegennyelv-tanulás 
pozitív hatással van az anyanyelv 
használatára is, a korai nyelvtanu-
lás előnye az is, hogy megalapozza 
a későbbi nyelvtanulást, valamint, 
hogy a gyerekek nyitottá válnak 
más nyelvek és kultúrák iránt. A 
cikk elérhető: regenbogen.hu/mie
rtkorai.                         Kohl Gyöngyi

 Paksi Hírnök, 2022. április 8. n 11



Nemzetközi táncverseny volt Pakson

Segítséget nyújtottak a menekülteknek

Nagy sikerrel szervezte meg a Csillag Show 
Dance Team március közepén az Internatio-
nal Starlight Dance Competition táncver-
senyt. A tizenhatodik alkalmon több mint 
40 csapat, több mint 330 produkcióval lé-
pett színpadra a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. 

A Csillag Show Dance Team fontosnak tart-
ja a magyar amatőr táncélet felpezsdítését, a 
különböző művészeti csoportok, egyéni al-
kotók megismerését, megismertetését, a ta-
pasztalatcserét, a tánc területén is erősíteni 
a magyarság összetartozását, amibe a külföl-
dön működő magyar tánccsoportokat is be-
vonják. A fentieken túl lényeges szempont 
tevékenységükben az örömszerzés, élmény 
és érték adása mind a közönségnek, mind 
a résztvevőknek. Mindez megmutatkozik 
az általuk szervezett International Starlight 
Dance Competition nevű táncversenyben. 
A CLLD pályázatnak köszönhetően idén in-
gyenes versenyre bárki jelentkezhetett – akár 
online, ami újdonság volt –, színpadra lép-
hetett, és a szakmailag elismert táncpedagó-
gusokból álló zsűritől visszajelzést kaphatott 
az arany, ezüst vagy bronz minősítésekkel. 
Különdíjakat is átadtak, mint például a leg-
ígéretesebb táncos, a legdinamikusabb vagy 
legeredményesebb csapat. A táncprodukci-
ók széles palettájával lehetett megismerked-
ni a most először kétnapos rendezvényen, 
melyet workshopokkal, paksi zenekarok, így 
az ORIGAMiES és az Underground Hippies 

koncertjeivel tettek még színesebbé. Nagy Il-
dikó főszervező kiemelte, hogy az emberek-
nek szükségük van a közösségben megélt él-
ményekre, a színvonalas környezetben való 
kikapcsolódásra, a sikerélményre, a korona-
vírus-járvány okozta bezártság, elszigetelő-
dés okán pedig mindez hatványozottan ta-

pasztalható. – A jó hangulatú, színvonalas 
verseny elnyerte a közönség és a versenyzők 
tetszését. Sokan úgy búcsúztak, hogy jövő-
re találkozunk – értékelt Nagy Ildikó, aki ez-
úton is köszönetét fejezi ki mindenkinek, aki 
bármilyen módon segítette a program meg-
valósulását.                                                        -gyöngy-

Hűtőgépet, mikrohullámú sü-
tőt és mosógépet vásárolt a 
Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium abból a több mint 300 
ezer forintból, amit jótékony-
sági süteményvásár keretében 
gyűjtött össze az intézmény 
diákönkormányzata. A süte-
mények készítésében a szü-
lők, nagyszülők is részt vet-
tek, az édességek darabjáért 
200 forintot kértek a gimna-
zisták. A jótékonykodás nem 
idegen a tanulóktól, főképp 
karácsonykor rászoruló gyer-
mekeknek gyűjtenek. A diák-
önkormányzat mostani kezde-
ményezésének oka az ukrajnai 
helyzet volt. Bognár Blanka, a 

diákönkormányzat elnöke el-
mondta, hogy a hűtőgép és a 
mikrohullámú sütő Viskre ke-
rül, a mosógép pedig  az Uk-
rajnából menekülteknek szál-
lást adó Cseresznyéskert Erdei 
Iskolába.
Paks Város Önkormányzata 
több szállítmányt juttatott már 
el a kárpátaljai testvértelepülé-
sére, Viskre, köztük a lakosság 
adományait is. A gimnázium 
által megvásárolt és felajánlott 
háztartási gépeket is az önkor-
mányzat juttatja célba – tájé-
koztatott Szabó Péter polgár-
mester, aki örömét fejezte ki 
a gimnazisták segítőkészsége 
láttán.                                 -emma-

A szervező egyesület öt produkcióval nevezett a megméretésre, mindegyik arany minősí-
tést kapott, valamint a Csillag Show Dance Team elnyerte a feltörekvő csapat különdíjat. 
Az öt produkció: mini kategória, akrobatikus látványtánc (Cseke Tímea, Kiss Za�ra, Nagy 
Míra, Tar-Takács Zsó�a, Tell Réka, Vas Fanni); egyéni akrobatikus látványtánc (Fodor 
Hanna);  junior páros, funky (Bognár Dóra, Tamás Panna); junior csoportos hiphop (Bog-
nár Dóra, Fillér Martin, Karsai Gréta, Kemény Boglárka, Vilk Petra, Szabó Dorina, Tamás 
Panna, Fodor Hanna); junior trió hiphop (Szabó Dorina, Tamás Panna, Fodor Hanna). 

Fotó: Németh Zsolt

Mozaik

Fotó: Szép Zsóka
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Az eltűnt városkép nyomában
Paks első fogorvosa és lakóháza
Jó látni, amikor a régi főutca 
egy-egy darabja megmenekül 
az enyészettől. Erre példa a Dó-
zsa György út 23-as számú épü-
let, mely nem vált építészeti em-
lékké, hanem klasszikus formáját 
megtartva, új köntösben erősíti a 
városképet. Érdekelt, kik lakták 
egykor ezt az egyszerre elegáns 
és robosztus épületet, ezért ezen 
a héten e ház múltjának ered-
tem nyomába. Első forrásként 
fellapoztam az 1931-es ország-
gyűlési választások Tolna vár-
megye adatait tartalmazó paksi 
névjegyzékét. Eszerint a Fő utca 
23-as számú ház lakói dr. Stern 
Miksa és felesége, Müller Sarolta 
voltak. Stern Miksa Pakson szü-
letett 1868-ban, a Kalocsai Érse-
ki Főgimnáziumban érettségizett 
1887-ben, amelynek évkönyvé-
ben a neve mellett feljegyezték, 
hogy orvosi pályára megy to-
vább. És valóban, Tolna megye 
és Paks első fogorvosaként 1895-
ben angol gyártmányú műsze-
rekkel jól felszerelt rendelőt nyi-
tott: 

A századfordulón a másik köz-
ségi orvos, dr. Grünfeld Adolf 
szintén foglalkozott fogászattal 
is, de ekkor még ezt a szolgálta-
tást kevesen vették igénybe. En-
nek oka, hogy a régi idők „fo-

gászai”, a paksi borbélymesterek 
ezután sem hagytak fel kontár 
tevékenységükkel. A fogorvosok 
panaszt is emeltek a főbírónál, 
joggal, mert például a bazársori 
Schwendtner József borbélymes-
ter foghúzása következtében vér-
mérgezéses haláleset is történt. A 
főbíró – alispáni megerősítéssel – 
felszólította a paksi borbélyokat, 
hogy miután a településen két 
fogorvos is van, hagyjanak fel eb-
béli tevékenységükkel, és foghú-
zó eszközeiket szolgáltassák be. 
(Monográ�a, 266–267.o.) Stern 
doktor Németbólyból választott 
feleséget 1897-ben, s ugyanezen 
évben a vármegyei közigazgatási 
bizottság paksi községi orvosnak 
nevezi ki. A századfordulón báró 
Rudnyánszky Iván főtéri, romos 
kúriáját is ő vásárolta meg, és 
alakíttatta át 1902-ben fogadóvá 
Vendéglő a Vadászkürthöz né-
ven. Szoros kötődése volt a pol-
gári �úiskolához, melynek éve-
ken át nemcsak iskolaorvosa, de 
egészségtan óraadó tanára is volt. 

Az első világháború alatt a polgá-
ri iskola épületében működő ha-
dikórház önkéntese, majd 1916-
tól kinevezett kórházi orvo-
sa volt. A frontszolgálatból 1918 
őszén tért vissza Paksra:

A két világháború között fogor-
vosi praxisát egészen az 1940-
es évek elejéig működtette, 
amikor is a Stern család elköl-
tözött Budapestre. A zsidótör-
vények korlátozásai miatt or-
vosként már nem dolgozhatott, 
a Fő utcai házukat feltehetően 
az 1940-es évek elején eladták 
a politizálástól visszavonult dr. 
Klein Antal biritói földbirto-
kosnak, országgyűlési képvise-
lőnek. 1942-ben a Pécsi Orvo-
si Kamara törölte a soraiból, a 
rákövetkező évben pedig már a 
gyászjelentést olvashatták róla 
a lapokban: 

Felesége nem sokkal élte túl, 
1944-ben deportálták, a holo-

kauszt áldozata lett, jelképes 
paksi sírkövén felirat: 

Az új tulajdonos nem sokáig él-
vezhette a házat, dr. Klein Antalt 
is belekeverték a Rajk-per pak-
si szálába, és 1949 nyarán Ta-
risznyás Györgyi tanárnő mel-
lett őt is letartóztatták. 1955-ben 
szabadult, és bár rehabilitálták, 
Dózsa György út 23. számú la-
kóházába a kommunista párt 
helyi szervezete költözött be. A 
házat végül visszakapta, de be-
lakni már nem tudta, mert mire 
felújította, rendbehozta vol-
na, az 1956-os forradalom el-
bukott, ő pedig Németországba 
emigrált. (Híres paksi elődeink, 
69.o.) Az épület hosszú időn át 
az MSZMP paksi székháza volt, 
illetve itt kapott helyet a Vörös-
kereszt Területi Szervezete is. 

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Fő utcai látkép, bal oldalt magasodik a 23. számú lakóház 
(Wiener Hajman kiadása)

„Új orvos Pakson. Dr. Stern 
Miksa egyetemes orvostu-
dor és fogorvos Pakson, szü-
lővárosában telepedett le, s itt 
kezdte meg működését a szen-
vedők javára. A jeles készült-
ségű �atal orvos az általános 
orvosi gyakorlaton kívül — a 
megyénkben még alig művelt, 
modern orvosszakkal — a fo-
gászattal (fogtömés, műfogké-
szítés, foghúzás, fogtisztítás) is 
fog foglalkozni, mely czélból 
műtermet is rendezett be, s ezt 
kitűnő műszerekkel dúsan el-
látta.” (Tolnamegyei Közlöny, 
1895.10.13., 4.o.) 

„Szabadelőadás. Dr. Stern 
Miksa paksi orvos a polgári is-
kola nagytermében a »fogak-
ápolásáról« igen érdekes és ta-
nulságos szabadelőadást tar-
tott. A jelenlevő nagyszámú 
közönség zajosan megéljenez-
te.” (Közérdek, 1909.02.20., 
3.o.) 

„Auschwitzban mártírhalált 
halt dr. Stern Miksáné, szüle-
tett Müller Sarolta, a jó gyer-
mek, a hű hitves, a szerető test-
vér, a nemes emberbarát, a 
Paksi Nőegylet elnöknőjének 
felejthetetlen emlékére. (5630–
5704) 1870–1944.” (Paksi Hír-
nök, 1990.06.12., Emlékez-
zünk régiekről, 12.o.) 

„Dr. Stern Miksáné, szül. 
Müller Sarolta fájdalomtól 
megtört szívvel tudatja úgy 
saját, valamint gyászoló csa-
ládja nevében, hogy hűsé-
ges, szerető élettársa, dr. Stern 
Miksa paksi orvos folyó hó 26-
án hosszú szenvedés után Bu-
dapesten elhunyt. A Megbol-
dogult Pakson f. hó 23-án d.u. 
2 órakor fog a paksi sírkert-
ben örök nyugalomba helyez-
tetni. Béke poraira!” (Újság, 
1943.05.28., 4.o.) 

„Katonaságtól hazatért or-
vos. Dr. Stern Miksa gyakor-
ló- és fogorvos katonai szolgá-
latából hazaérkezett s orvosi 
működését Pakson újból meg-
kezdette.” (Tolnavármegye és 
a Közérdek, 1918.09.19., 3.o.) 
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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.

Szeptembertől az intézmény 
emblémáját is hordozó for-
maruhát viselhetnek a városi 
fenntartású általános iskolá-
ba járó diákok. A lehetőséget 
az önkormányzat ajánlotta fel, 
indulásként a leendő első osz-
tályosok szülei számára. […] A 
közösségi tudat, a városi iden-
titás és az egymáshoz tartozás 
erősítése, valamint a társadal-
mi különbözőségek csökken-
tése az önkormányzat célja a 
formaruha bevezetésével. […] 
Gyermekenként két darab 

megvásárlását támogatja az 
önkormányzat a bekerülési 
költség ötven százalékával, így 
egy-egy köpeny körülbelül 
1100 forintba kerül a szülők-
nek. […] Akik kérték a közös 
iskolai viseletet, tizenötféle 
ruhaterv közül választhatnak. 
[…] A formaruha megvásár-
lását folyamatosan biztosítja 
a város, igény esetén a felsőbb 
évfolyamos osztályok számá-
ra is.                

Dallos Szilvia
2011. május 20., 20. évf. 10. szám

Az atomerőmű meghívásá-
ra látogatást tett május 5-én 
Pakson az első magyar űrha-

jós, Farkas Bertalan. A nyugal-
mazott asztronauta az atomerő-
műben tett rövid látogatás után 
az Energetikai Szakközépisko-
la nagyelőadójában paksi diá-
kokkal, majd a sajtó képviselő-
ivel találkozott. […] Az asztro-
nauta elmondta: mind �zikai, 
mind szellemi felkészültségre 
van szükség ahhoz, hogy vala-
kiből űrhajós válhasson, emel-
lett a felkészülés nagyon költ-
séges is. […] 521 űrhajós volt 
eddig a világűrben, Farkas 
Bertalan a 94. volt. […]                            

-matus-               
2011. május 20., 20. évf. 10. szám

[…] Az 1900-as évek elején 
épült bíróságon a gyakori be-
ázások miatt elkerülhetetlenné 
vált a tetőszerkezet felújítása. 
A  május elején indult beruhá-
zás keretében teljes körű vil-
lámvédelmet is kialakít a kivi-
telezéssel megbízott FÜRMAN 
K�. A 18,2 millió forint össz-
költségű munkálatok végén el-
végzik a homlokzatfelújítás ga-

ranciális javítását is. Az épület 
korszerűsítése 2008-ban kez-
dődött el a külső nyílászárók 
cseréjével és festésével, majd a 
következő esztendőben euró-
pai uniós pályázat keretében 
megtörtént az épület komplex 
akadálymentesítése is, az utcai 
kapu forgalmát azóta kamera 
�gyeli. […]                                -dal-                           

2011. július 22., 20. évf. 14. szám

Gyógyvízzé minősítette az 
ÁNTSZ annak a 2009-ben fúrt 
kútnak a vizét, amely a leendő 
paksi gyógyászati központban 
zajló kezelésekhez szükséges 
gyógyvizet adja majd. A  több 
fázisból álló minősítési folya-
mat közel másfél évig tartott. 
A  gyógyászati komplexum 
legkorábban 2013 második ne-
gyedévében nyitja meg kapuit. 
[…] Korábban már fúrtak egy 
kutat a területen, amelynek 
vizét 1999-ben minősítették 
gyógyvízzé. […] Megvizsgál-
ták a meglévő gyógykutat, és 
mivel nem rendelkezik biztos 
vízadó bázissal, újabb fúrásá-
ról is határoztak. […] A  ter-
vek szerint körülbelül hatszáz 
méter mélyen számítottak a 
„folyékony kincsre”, a terve-
zett mélységben azonban csak 
iszapos, használhatatlan vi-
zet találtak. […] Újabb két-
száz méterrel mélyebben már 
megfelelő hozamú és a vártnál 
magasabb hőmérsékletű vizet 

leltek, így tovább folytatód-
hatott az előkészítő munka. 
[…] Ennek fontos része volt 
a kút vizének gyógyvízzé mi-
nősítése, ami szigorú eljárás. 
[…] A gyógyvízzé minősítés-
sel párhuzamosan véglege-
sítették a gyógyászati komp-
lexum terveit, és beszerezték 
az építéshez szükséges enge-
délyeket. A következő lépés a 
közbeszerzési eljárás, amely-
nek során kiválasztják a kivi-
telezőt. […] Az új létesítmény 
nem élményfürdő lesz, ha-
nem egy olyan, a Városi Ren-
delőintézettel függőfolyosó-
val összekötött, 2800 négyzet-
méter alapterületű intézmény, 
amelynek működésében a 
hangsúlyt a magas szakmai 
színvonalú gyógyászati szol-
gáltatásra helyezik. Az önerős 
városi beruházás értéke kö-
rülbelül nettó 1,3 milliárd fo-
rint. 

Kohl Gyöngyi 
2011. augusztus 5., 20. évf. 15. szám

Formaruhát igényelhetnek 
a kisiskolások 

Pakson járt az első magyar űrhajós 

Megújul a bíróság épülete 

Gyógyvíz: megvan a minősítés 
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Paksi Hírnök retró

Új járművel, egy gépjármű-
fecskendővel bővült Paks Vá-
ros Hivatásos Önkormány-
zati Tűzoltóságának esz-
közállománya, amelyhez a 
Belügyminisztérium Orszá-
gos Katasztrófavédelmi Fő-
igazgatóságának pályázatán 
jutottak. A 90 milliós eszköz 
esetében a tavaly meghirde-
tett pályázati kiírás szerint 
20%-os önrész, azaz 18 mil-
lió forint volt szükséges, ezt a 
város önkormányzata biztosí-

totta. […] Az elmúlt években 
több ízben is korszerűsödött 
az eszközállomány, tavaly ma-
gasból mentő, előtte vízszállí-
tó tűzoltójárművel gyarapod-
tak. A most átvett, kétezer li-
ter víz szállítására is alkalmas, 
műszaki mentési eszközökkel 
felszerelt gépjárműfecskendő 
lehetővé teszi a tartalékfecs-
kendő üzemen kívül helyezé-
sét. […] 

Matus Dóra                                 
2011. augusztus 5., 20. évf. 15. szám

Négy […]  ágyúgolyó, más néven gránát 
került elő a földből Lussoniumban. […] 
A városi múzeum munkatársai terep-
rendezés közben bukkantak rá a robba-
nószerkezetekre. […] Négy gránát kö-
zül kettőben nem volt töltet, ezeket a 
múzeumnak adták. Kettőt elszállítottak 
és felrobbantottak. Ököl nagyságú fém-
golyókról van szó, amelyeknek üreges a 
belseje. Ebben van a feketelőpor. […] A 
Városi Múzeumban alapos vizsgálatnak 
vetették alá a Lussoniumban talált grá-
nátokat, ez alapján bizonyosan mond-
ható, hogy azok 1705-1706-ból, a Rákó-
czi szabadságharc idejéből származnak. 
[…]                                                  Vida Tünde 

2011. augusztus 5., 20. évf. 15. szám

Másfél ezer lámpatestet cserélnek ki 
Pakson és a külső településrészeken egy 
sikeres pályázat eredményeképpen. Az 
önkormányzat tavaly nyújtotta be pályá-
zatát az Új Magyarország Fejlesztési Terv 
Környezet és Energia Operatív Program-
jában, amelyen több mint 96 millió fo-
rint támogatást nyert a város. Ez az ösz-
szeg a lámpatestek cseréjéhez szükséges 
forrás felét fedezi, a másik felét a költ-
ségvetésből biztosítják. Ilyen átfogó kor-
szerűsítésre még nem volt példa, hiszen 
összességében a város közigazgatási te-
rületén jelenleg működő 3016 lámpatest 
nagyjából fele megújul. Azokat cserélik 
le, amelyek elavultak és karbantartásuk 
is költséges. […] 

Kohl Gyöngyi                                      
2011. június 3., 20. évf. 11. szám

Emléktáblát állítottak el-
hunyt bajtársaik tiszteletére 
az Országos Mentőszolgálat 
paksi állomásának dolgozói. 
[…] Hasonló kezdeménye-
zésről nem tudnak az ország-
ban. […] Az emléktábla több 
mint ötven esztendő pótolha-

tatlan veszteségére emlékez-
tet, ugyanis a paksi mentőál-
lomás 1952-ben kezdte meg 
működését a Kossuth Lajos 
utcában, majd 1972-ben köl-
tözött mai helyére. 

-gyöngy- 
2011. június 3., 20. évf. 11. szám

Cigány közösségi ház nyitot-
ta meg kapuit Pakson, az egy-
kori nevelési tanácsadó épüle-
tében, a KRESZ-park mellett. 
A cigány kisebbségi önkor-
mányzatnak ezzel régi elkép-
zelése vált valóra a város tá-
mogatásával. […] A közösségi 
ház megnyitását megelőző-
en kisebb felújítást, átalakítást 
végeztek a DC Dunakom K�. 
szakemberei az épületben, na-
gyobb közösségi teret alakí-
tottak ki, illetve frissítő festés 
is volt. A közösségi ház beren-
dezésében a város oktatási in-
tézményei, közöttük az Ener-
getikai Szakközépiskola és 
Kollégium is segítséget nyúj-
tott, felajánlották nélkülözhe-
tő bútoraikat. […] A CKÖ szá-
mos hasznos program mentén 
kívánja élettel megtölteni a kö-
zösségi teret, többek között a 

mindennapi életben is haszno-
sítható ismereteket nyújtó elő-
adásokat, foglalkozásokat sze-
retnének szervezni a felnőt-
teknek, valamint itt működik 
majd a kisebbségi önkormány-
zat irodája. […] Ősztől tanodát 
is indítanak, amely elsősorban 
az alsó tagozatos gyermekek 
felzárkóztatásában nyújthat 
hathatós segítséget a délutá-
ni foglalkozásokkal – ehhez 
már több pedagógus jelezte se-
gítő szándékát. […] Paks pél-
da akar lenni abban, hogy a 
cigányságnak valódi segítsé-
get nyújt. A CKÖ állami támo-
gatása 210 ezer forint évente, 
amit a város 3,3 millió forint-
tal egészít ki. Ebből mintegy 
1,8 millió forintot fordíthatnak 
rendezvényekre. […] 

-kgy-
2011. június 17., 20. évf. 12. szám

Új fecskendő a tűzoltószertárban 

Ágyúgránátot fordítot-
tak ki a földből 

Pályázati pénzből újul meg a közvilágítás 

Emléktábla a mentőszolgálat falánPaks példa akar lenni –
 megnyílt a cigány közösségi ház 

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

 Paksi Hírnök, 2022. április 8. n 15



Mozaik

„ERBE-s nem lesz, hanem születik”, vallották 
régen önmagukról az Erőmű Beruházási Vál-
lalat (ERBE) dolgozói, akiket vándorló beru-
házókként is emlegettek. Egy beruházásnál 
ők voltak az első érkezők és az utolsó távo-
zók, ám ez a helyzet az atomerőmű építésénél 
megváltozott, de erről majd később.  
A II. világháború után az 1947. augusztus 
1-jén indult hároméves terv volt az ország új-
jáépítési terve, amelyet két és fél év alatt tel-
jesített az ország. A továbblépés mikéntjét az 
1950. január 1-jén indult ötéves tervben ha-
tározták meg. A törvénybe iktatott terv II. fe-
jezete a termelés és a beruházások terve volt, 
amelyben a 10. § a villamosenergia-terme-
lés mértékét szabta meg. Az 1949. évi 2200 
millió kWh-ról 4270 millió kWh-ra kel-
lett növelni a villamosenergia-termelést. Új 
erőművi beruházások indultak, mint példá-
ul Várpalotán, Barcikán és Mohácson a cse-
kély fűtőértékű szén és lignit hasznosításá-
ra épülő erőművek. A megtermelt villamos 
energia gazdaságos elosztására és szállítására 
új 100 kV-os elosztó állomásokat és 850 km 
hosszú 100 kV-os távvezetéket kellett kiépí-
teni. Ehhez az erőműépítési programhoz egy 
külön vállalatot kellett alapítani, ez volt az 
ERBE, amely 1950. február 2-án kezdte meg 
országépítői tevékenységét. 
A paksi atomerőmű beruházás végrehaj-
tásával is az ERBE-t bízták meg, nekik kel-
lett az építésre kijelölt több mint száz válla-
lat munkáját koordinálni. Pakson az ERBE 
által összehívott első tárgyalásra és helyszíni 
szemlére 1967. április 12-én került sor, ahol 
közel 50 vállalat és intézmény 76 képviselő-
je jelent meg.

Az ERBE hozta létre az atomerőmű négy 
blokkjának fő szállítói szerződéseit, valamint 
1985-ig irányította is az építési-szerelési, illet-
ve az üzembehelyezési munkákat. Az ERBE a 
városért is sokat tett, bizonyítja ezt, hogy két 
dolgozójuk megkapta a Paksért emlékplaket-
tet és ketten a Paks Városért emlékérmet.
A Paksra települést 1973-ban kezdte meg az 
ERBE, megépíttette a Nyárfa utcában a faba-
rakkjait, ezzel párhuzamosan az építkezés te-
rületén az úgynevezett 101-es irodaházát. Be-
ruházóként tetemes létszámmal volt jelen az 
építkezésen, az elhelyezési szolgáltató főosz-
tály 201 fővel, a helyszíni szolgáltató főosz-
tály 297 fővel, a helyszíni főmérnökség pedig 
144 fős volt. Sokan emlékezhetnek két hely-
színi főmérnökre, Varga Tiborra és Balogh 
Ernőre, akik közvetlenül irányították az épít-
kezést. (Balogh Ernő Hittel és akarattal című 
önéletírásában foglalja össze a vállalatnál töl-
tött éveit, köztük a Pakssal kapcsolatos em-
lékeit.) Az építkezés területére történő belé-
pések rendjét is az ERBE határozta meg, és 

jól látható, feltűnő belépési plaketteket rend-
szeresített, például a mellékelt fotón látható 
gépjárműbelépési zománcozott plakettet (va-
lószínűleg Bonyhádon készült).
Az építkezés területére történő belépés 
rendjét megszigorították, miután közelgett 
az 1. blokk üzembe helyezése, illetve 1980. 
október 7-én megérkezett az első üzem-
anyag-szállítmány. 1981. november 2-ától 
az építkezés területére történő belépéshez 
fényképes belépési igazolványt rendszeresí-
tettek.
Üzemtörténeti szempontból fontos forrás-
anyag az ERBE Áramkör című negyedéves 
üzemi lapja, amely az 1970-es évek közepén 
jelent meg először, és számos példánya meg-
található az Atomenergetikai Múzeumban. 
Gyűjteményünkben van az ERBE „Wigner 
brigád” naplója is.
Végül említsük meg, miért nem az ERBE 
hagyta el utoljára a beruházás területét. A 2. 
blokk átadása után a PAV vezetése úgy ér-
tékelte az építkezés helyzetét, hogy a saját 
szakembereivel is képes lesz a hátralévő két 
blokk felépítésére és üzembe helyezésére. 
A beruházó és az üzemeltető között vita ala-
kult ki az építkezés folyamatos irányításával 
és ellenőrzésével kapcsolatban, továbbá az 
üzemeltető PAV kellő jártasságot szerzett az 
építkezés során, amelyből következett, hogy 
az ERBE kiiktatható volt a folyamatból. Az 
ERBE történetében ez volt az első eset, ami-
kor nem az ő akaratuk teljesült. A téma iránt 
érdeklődőknek ajánlom a napokban meg-
jelent A  Pónya – Visszaemlékezések című 
könyvet.  

Beregnyei Miklós 

Tárgy/
történet

Az ERBE első felvonulási irodája és barakkja, 1969

Fotó: Atomenergetikai Múzeum archívuma
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A válogatott mérkőzések miatti 
szünet után, április első hétvé-
géjén idegenben a Honvéd ven-
dégeként lépett pályára a Paksi 
FC NB I.-es labdarúgócsapata. 
A két vereséget követően elért 
1-1-es döntetlen a játék képe 
alapján igazságosnak is mond-
ható, azonban csak egy pont jár 
érte. – Az egész mérkőzés so-
rán végig döntetlen szagú volt 
a játék. Sehol nem alakultak 
ki nagy helyzetek. Meddő me-
zőnyjáték volt, sajnos igazságos 
döntetlennel a végén. Úgy vé-
lem, a Honvéd otthonában nem 
rossz ez az iksz – értékelt Os-
váth Attila a mérkőzést követő-
en. A Paksi FC védője azt is ki-
emelte, hogy sokat „melózott” 
a csapat, de a helyzetek még 
hiányoztak. Az első félidőben 
nem is született gól. A veze-
tést a hatvanegyedik percben a 
hazai csapat szerezte meg, egy 

beadást követő fejes formá-
jában (Machac), azonban tíz 
perccel később, az immár két-
szeres válogatott Ádám Mar-
tin gólra váltotta a zöld-fehé-
reknek jogosan megítélt bün-
tetőt. A paksi csatárnak ez már 
a huszonnegyedik találata volt 

a bajnokságban. A mérkőzés 
végére felpörögtek az esemé-
nyek, Böde Dániel kapufáját 
követően egy gyors ellentáma-
dásból a Honvéd megszerez-
te a második gólját, azonban 
a videóbíró les miatt érvény-
telenítette a találatot, így ma-

radt az iksz. Ami fájó, hogy a 
mély talajon lejátszott 90 perc 
két paksi sérülést is eredmé-
nyezett. Pethő Bencére porcle-
válás miatti műtét és hosszabb 
kihagyás vár, míg Lenzsér Ben-
cét szintén térdfájdalom miatt 
kellett lecserélni. Ő szerencsé-
sebb volt, már a csapattal ké-
szülhet a következő hetek nem 
éppen egyszerű kihívásaira. A 
bajnokság huszonhetedik for-
dulójában, április 10-én, 14.30-
kor az Újpestet fogadja a Pak-
si FC, majd az MTK látogat a 
Fehérvári útra. A MOL Ma-
gyar Kupában ismét a lila-fe-
hérekkel mérkőzik a Paks áp-
rilis 19-én, a tét a döntő. A baj-
nokságban jelenleg a Paksi FC, 
huszonhat fordulót követő-
en, harmincöt ponttal az ötö-
dik helyen áll, míg az Újpest a 
hetedik a tabellán, harminchá-
rom ponttal.                         -dt-

Sport

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Döntetlennel zárult a mérkőzés
Fotó: Molnár Gyula/archív
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Sport

Szurkolói ankét a folytatás előtt

Csodálatos arany Pupp Rékától
A törökországi Antalyában 
rendezett dzsúdó Grand Slam 
tornán – a viadal előtt a világ-
ranglistán ötödik – Pupp Réka 
nyakába került az aranyérem. 
Az Atomerőmű SE verseny-
zője az első ellenfelét, a ku-
bai Melissa Hurtado Munozt 
ipponnal verte, majd a bra-
zil Maria Taba is idő előtt adta 
meg magát, Réka karfeszíté-
sét kopogta le. A negyeddön-
tőben a világranglista hato-
dik helyén álló izraeli Primo 
Gefen is korábban mehetett 
zuhanyozni, leszorítás lett a 
veszte. Az elődöntőben a vi-
lágranglista második helyén 
álló Astride Gneto ellen közel 
kilenc percig tartó küzdelem 
kellett a győzelemhez. A dön-
tőben a világranglistán tizedik 

üzbég Diyora Keldyorova sem 
úszta meg az ippont. Az Atom-
erőmű SE honlapján olvasható 
Pupp Réka nyilatkozata a ver-
senyről. – Nem csúcsformában 

mentünk ki erre a versenyre, 
hiszen egy hónap múlva Euró-
pa-bajnokság, arra akarom ki-
élezni magam igazán. Úgy gon-
dolom, hogy �zikálisan egész 

jó állapotban érkeztem. Há-
rom aranypontos meccsem 
volt, és mindegyikben kemé-
nyen meg kellett dolgoznom 
a sikerért. Szerencsére fejben 
is ott voltam. Egész versenyen 
az járt a fejemben, hogy most 
jön egy meccs, abba belepa-
kolok mindent, ha kell, akkor 
húsz percet leszek a szőnye-
gen, de nyerni akarok, más op-
ció nincs. Nagyon boldog vol-
tam, ha lehet a bakui siker ér-
zését fokozni, akkor ez most 
megtörtént. Ott is nagy nevek-
kel mentem, de Antalyában ott 
volt a majdnem teljes világelit. 
Ez a siker most óriási töltetet 
adott! – mondta Pupp Réka, 
akinek teljes nyilatkozata a 
judo.ase.hu oldalon olvasható.

-kj-

Az alapszakasz utolsó forduló-
jában az Atomerőmű SE csapa-
ta Pécsett lépett pályára. A há-
zigazdák a mérkőzés előtt a táb-
lázat utolsó helyén álltak, míg 
az ASE az utolsó előtti pozíci-
óban. Az ASE elvesztette a vég-
játékot, és ezzel a mérkőzést is. 
Pécsi VSK-VEOLIA – Atom-

erőmű SE 69-67 (28-18, 18-16, 
9-16, 14-17). A sorsdöntő alsó-
házi mérkőzések előtt beszél-
getésre hívta a szimpatizánso-
kat a kosárlabda-szakosztály. 
Az április 9-től 30-ig zajló al-
sóházi középszakasz idegenbe-
li és hazai mérkőzéseit is nyer-
ni kellene, hogy ne kényszerül-

jön playoutra a középszakasz 
után a piros-kék társaság. A kö-
zépszakasz után, az utolsó előtti 
és az utolsó összecsapásából az 
marad bent az élvonalban, aki 
maximum három mérkőzésből 
kétszer nyer a másik ellen. Gu-
lyás Róbert szakosztályelnök 
elmondta a megjelenteknek, 

hogy egyszerűen nem szabad, 
hogy a csapat kiessen az első 
osztályból, nem akar számol-
gatni, a hátralévő mérkőzése-
ket nyerni kell. Jan Pavlik meg-
bízott vezetőedző arról beszélt, 
hogy az edzésmunkával nincs 
probléma, jól teljesítenek a játé-
kosok, jó lenne, ha a meccseken 
negyven percen keresztül ezt 
az arcukat mutatnák. Kovács 
Ákos csapatkapitány azt mond-
ta, bízik abban, hogy a sok egy-
két ponttal elvesztett mérkőzés 
után véget ér ez a rossz soro-
zat, és mindenki felfogja, hogy 
mekkora a tét. Eilingsfeld Já-
nos, a válogatott erőcsatára so-
káig nem állt a csapat rendel-
kezésére Achilles-ín-gyulladás 
miatt, de elmondta, hogy meg-
gyógyult, így teljes értékű mun-
kát tud végezni. A beszélgetés 
során a játékoskiválasztástól, a 
motiválásig, a sportpszicholó-
gustól a csapathoz való kötődé-
sig több téma szóba került. Vé-
gül egyöntetű volt a vélemény, 
hogy ki kell harcolni a bent ma-
radást, és Hajrá ASE!

-kj-

Fotó: judo.ase.hu

Fotó: Molnár Gyula
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A �atal, tehetséges sportolókat bemutató 
sorozatunkban ez alkalommal Parkó Dé-
nest és Parkó Tamást mutatjuk be. Mind-
ketten a Paksi SE shotokan karate szakosz-
tályában sportolnak.

Parkó Dénes hétéves kora óta tagja a Paksi 
SE shotokan karate szakosztályának, a Pak-
si Vak Bottyán Gimnázium hetedik osztá-
lyos tanulója. Elmondta, hogy a fegyelmezett 
viselkedés, a sok érdekes mozgásforma mi-
att tetszett meg neki ez a sportág. – Heten-
te háromszor jövünk edzésre, kedden, szer-
dán és pénteken. Az edzéseken általában 
Záborszki Zoltán shihan (tanár, nagymester 
7. dantól – a szerk.) mutatja meg a gyakor-
latokat. Két fő része van a gyakorlatoknak, 
a kata (formagyakorlat) és a kumite (küzde-
lem). Az edzésen arra törekszünk, hogy mi-
nél gyorsabban hajtsuk végre a technikákat, 
és ezeknek minél jobb legyen a befejezése. A 
katánál az egyik legfontosabb, hogy milyen a 
kéz- és lábtartás, ezeket a formagyakorlatokat 

tökéletesen kell betanulnunk. Vannak hosz-
szabb és rövidebb gyakorlatok, a leghosszabb 
a Gojushiho Sho (mesterkata, „54 lépés” – a 
szerk.), amit körülbelül másfél perc alatt le-
het bemutatni. A versenyeken a formagya-
korlatokat kell először bemutatni, és utána 
következik a kumite, aminek több változa-
ta is van, például a kihon-ippon-kumite (az 
alapiskola elemeiből álló páros küzdőgyakor-
lat – a szerk.), ahol nem a kontaktra kell tö-
rekedni, hanem a technika helyes befejezésé-
re, pontosságára. Nekem a kata megy jobban 
egyéniben és csapatban is, otthon is többször 
elpróbálom, hogy minél tökéletesebb legyen 
– összegzett, hozzátéve, hogy könnyen össze 
tudja egyeztetni a tanulást és a sportot. Arról 
is beszélt, hogy indult már magyar bajnoksá-
gokon, többször volt negyedik (egyenes ki-
eséses rendszerben 36-40 fő induló között), 
diákolimpián is szerepelt, és indult már Eu-
rópa-bajnokságon Lengyelországban, ahol 
hatodik lett. Kiemelte, most azon dolgozik, 
hogy egyre jobb legyen a technikája katában.
Parkó Tamás szintén a Paksi SE shotokan 
karate szakosztályának tagja, a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium kilencedik osztályos ta-
nulója. Hét éve jár karatézni, előtte két évig 
úszott. – A szüleink találták nekünk ezt a 
sportot. Nagyon tetszik a fegyelmezett légkör, 
ezért is a kedvenc sportom, amióta karatézni 
járok, sokkal fegyelmezettebb vagyok, az ön-
uralmam is fejlődött. A koronavírus-járvány 
miatt bevezetett korlátozások ideje alatt ne-
hezen éltem meg az edzések hiányát, nagyon 
jó volt, amikor visszatérhettünk. Nekem is 
inkább a kata (formagyakorlat) a kedven-
cem, azért tetszik jobban, mert a techniká-
nak a tökéletesség a lényege, és azt kell a lehe-
tő legjobban előadnom. Ez nagyon sok gya-
korlással jár, általában egy hónap kell, mire 
elfogadhatóan megy egy-egy gyakorlat, de a 

könnyebbeket egy-két hét alatt is el lehet sajá-
títani. Otthon is szoktam gyakorolni, legin-
kább verseny és övvizsga előtt, illetve erősí-
tő gyakorlatokat végzek – összegzett Parkó 
Tamás. Azt is elmondta, hogy a versenye-
ken legtöbbször egyéniben indul. Katában 
van csapatbemutató is (egy csapat három 
főből áll – a szerk.), de alapvetően min-
denki egyéniben indul. – Eddig katában 
indultam csapatban, illetve katában és 
kumitében egyéniben. Voltam már orszá-
gos bajnokságokon, diákolimpián voltam 
már harmadik katában, és van ötödik he-
lyezésem, valamint egyéb megméretéseken 
elért helyezéseim. A legjobb eredményem 
eddig a lengyelországi Európa-bajnoksá-
gon elért ötödik helyezés kumitében. – Na-
gyon felemelő érzés, ha az ember jól teljesít 
egy ilyen rangos versenyen – mondta, hoz-
zátéve, most ő is azon dolgozik, hogy minél 
jobb és jobb legyen a technikája katában.                              

 Kovács József

Tehetséges paksi sportolók
Sport

Fotók: Molnár Gyula
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FURDANCS VÁRHATÓ BESZÉD
ELEME

FESTŐ
SZERSZÁM

ÉN, ..., Ő
FÉLÁR! ELISMERÉS

SVÉD
AUTÓ-

MÁRKA

DOKTRINA

DÍJ-
SZABÁS

ÉGITEST RÓMAI 1
SÁVOT
VÁLT

OKOS

... RAAS
GÖRGEY E.

ÁLNEVE
AUTÓTÍPUS

MORZEJEL

ANTIK

ELŐTAG:
ÁRAMLAT
FOLYÓN 
ÍVEL ÁT

HORVÁT
VÁROS

FECSKE-
FAROK!

CSATTANÓ

BERN
FOLYÓJA

ALFÖLDI
HELYSÉG

... ROLLAND
FR. ÍRÓ

SZÁRAZ
ANGOLUL
POHARAT

ÜRÍTŐ

BEADVÁNY

BILIÁRD
LÖKŐ RÚD 

SESZÍNŰ

II. JÓZSEF
GÚNYNEVE

AMPER

GÖRÖG
LEVEGŐ

PASZULY
SZEMÉLYÜK

DOHOG

KECSKÉS ...
SZÍNÉSZNŐ

CICKA-
FARK!

VERNE
KAPITÁNYA

FRANCIA
KÖLTŐ V.

KALUGA
FOLYÓJA

ERREFELE!

TOJÁS 
NÉMETÜL

ÁLLAT-
VILÁG

CSAHOS

... GROS

IDEGEN
FÉRFINÉV
DREZDA
FOLYÓJA

ANGI ...
FILMCÍM
A SUGÁR

JELE

RÖNTGEN

MÁTKA

FÉRFINÉV

BEÓCIAI
HŐS

ELVIS ...
PRESLEY

ÁBÉCÉ

BELGA
AUTÓJEL

...
ANGELES

BARANYAI
HELYSÉG

KÍGYÓ
HANGJA

NORMÁL
ZENEI
HANG

KELET
NÉMETÜL

FORRÓ
ÉGÖVI
FÜVES 

TERÜLET

... DE 
JANEIRO

VOLT

PRÁGAI
IGEN

IZOMKÖTŐ

ÁZSIAI
MAJOM

ANNO

ÚTI ...
GYOMNÖV.

INDIUM
VEGYJELE

... OLIVÉR
HUMORISTA

V1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

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

Megfejtésével önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

Milyen címmel nyílik képzőművészeti ki-
állítás a Város Napján? A  megfejtéseket 
április 22-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. A név mellé 
telefonszámot is kérünk. Előző játékunk 
nyertese: Bezzegné Nikl Éva

Fotó: Babai István/archív




