
Fantasztikus érzés végignézni, végigmenni azokon a műveken, amiket létre-

hoztak, mondja Szász Sándor, a LupEx K�. ügyvezető cégtulajdonosa. Ez al-

kalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
9. oldal

Fotó: Babai István
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Közélet

Testületi döntések az áprilisi ülésen
Településrendezési eszközök módosítása, 
telepítési tanulmányterv elfogadása és ala-
pítványi támogatások jóváhagyása is sze-
repelt a képviselő-testület áprilisi ülésének 
napirendjén. Közel húsz témában hozott 
határozatot a grémium, az előterjesztések 
megtekinthetők a város honlapján. 

Hatályos településrendezési eszközeinek 
módosítását határozta el Paks Város Önkor-
mányzata, összegyűjtve az aktuális önkor-
mányzati, befektetői, lakossági igényeket. 
A Városi csomag – Tárgyalásos eljárás kere-
tében tíz témát vizsgálnak. Barnabás István 
képviselő (PDF) szerint komoly városépíté-
szeti beavatkozásokat terveztek a csomag-
ban, a legsarkalatosabb a hatos út melletti 
szervizút tervezete, amely a KRESZ-parkkal 
kötné össze a Sík sort. Úgy véli, ezt a kérdést 
tovább kell vizsgálni. Ezzel egyetértett Szabó 
Péter polgármester, és előterjesztőként java-
solta, hogy tervezzék tovább ezt a jelentős be-
avatkozást igénylő beruházást. A munkaközi 
tervdokumentációt egyhangúlag fogadta el a 
képviselő-testület. 
Telepítési tanulmányterv elfogadásáról ha-
tározott a grémium a Megawatt-Kelet Nap-
erőmű K�. kérelme kapcsán. A kérelem a 
Vörösmalom közelében lévő tíz megawatt 
teljesítményű naperőműpark további tizen-

öt megawatt teljesítménnyel való bővítésének 
lehetőségét vizsgálja. 
Budapesten és a környező hét megyében biz-
tosítja a koraszülöttek és a beteg újszülöt-
tek speciális mentését, őrzött szállítását és 
neonatológiai (újszülöttgyógyászati) sürgős-
ségi ellátását a Peter Cerny Alapítvány hiány-
pótló, éjjel-nappali szolgálata. A Paks területén 
élők biztonságos egészségügyi ellátását is több 
alkalommal segítette már az alapítvány, mely-
nek tevékenységét a testület döntése alapján 
százötvenezer forinttal segítik a polgármeste-
ri-alpolgármesteri keret terhére. 

Nyolc alapítvány tevékenységét támogatja ta-
vaszi pályázatain keresztül a gazdasági bi-
zottság és a humánpolitikai bizottság. A gré-
miumok határozatait a képviselő-testület 
jóváhagyta. A nyertes pályázatok listája meg-
található a paks.hu honlapon. 
Zárt ülésen döntöttek a képviselők a Paks vá-
ros sportjáért kitüntetés adományozásáról. 
Határozatuk szerint Haraszti Zsolt, a Paksi 
Futball Club K�. ügyvezetője tevékenységét 
köszöni meg a város a díjjal. 
Bővebb összefoglalót a telepaks.net oldalon ol-
vashatnak.                                         Dallos Szilvia

Fotó: Szép Zsóka

Átvette megbízólevelét Süli János
Átvette országgyűlési képviselői 
megbízólevelét Süli János ápri-
lis 19-én Pakson. Dr. Bencsik La-
jos, a Tolna Megye 3. számú or-
szággyűlési egyéni választóke-
rületi választási bizottság elnöke 
ezt megelőzően ismertette a vá-
lasztás eredményét. Eszerint Tol-
na megye 3. számú választókerü-
letében eredményes volt az ápri-
lis 3-án megtartott országgyűlési 
választás. Az 58.863 szavazásra 
jogosult állampolgárból 40.606 
voksolt, ami 68,98 százalékos 
részvétel, 39.856 érvényes szava-
zatot adtak le az öt jelöltre. Süli 
János, a Fidesz–KDNP jelöltje 
25.102 szavazatot kapott, azaz az 
összes leadott érvényes szavazat 
62,98 százalékát. A megállapított 
választási eredmény ellen felleb-
bezés nem érkezett, így 2022. áp-
rilis 11-én jogerőre emelkedett. 

A választás eredményének is-
mertetése után dr. Bencsik La-
jos átadta a megbízólevelet Süli 
Jánosnak, aki megköszönte a 
szavazóknak a részvételt és a 
bizalmat. 

Süli János újságírói kérdésre el-
mondta, hogy a Roszatom meg-
erősítette a Paks II. projekt mel-
letti elkötelezettségét. Kitért arra, 
hogy az Oroszországot sújtó nem-
zetközi szankciók nem érintik az 

atomenergetika területét, illetve 
hogy a beruházás nemzetközi be-
szállítói is egyértelműen kinyilvá-
nították, hogy folytatni kívánják 
az együttműködést. A Paks II. be-
ruházásért felelős miniszter a tér-
ség jövőjét illetően azt mondta: a 
legfontosabb, hogy folytatódjon 
a megkezdett beruházás, a meg-
lévő négy blokk sikeresen üze-
meljen, és tovább haladjon a tér-
ségfejlesztés. Említette egyebek 
mellett a Közép-Duna Menti Ki-
emelt Térség településeit, a Paks–
Kalocsa Duna-híd és a kapcsoló-
dó utak építését, a kerékpárút-há-
lózat fejlesztését, valamint a paksi 
munkákat. Arról is beszélt, hogy 
a településekre számtalan pályá-
zati forrás érkezik a Magyar Falu 
Programban, valamint a terü-
let- és településfejlesztési opera-
tív programban is.                   -kgy-

Fotó: Szép Zsóka
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Új támfal épült 
a Bástya utcában

Út- és járdafelújítás a Kápolna utcában 
Közélet

Új támfalat építettek a Bástya 
utcában, ahol a csapadékvíz-el-
vezetést is megoldották. A beru-
házás közel hatmillió forintból 
valósult meg, döntően választó-
kerületi céltartalékból.

2021 novemberében kezdődtek el 
az építőipari munkálatok a Bástya 
utcában a lakók által évekkel ko-
rábban megépített támfal bontá-
sával. – A régi építmény nem fe-
lelt meg a műszaki előírásoknak, 
a bontásnál derült ki, hogy csak 
néhány centiméter aszfaltburko-
lat húzódott alatta. Valószínűleg 
ezért dőlt már kifelé a fal – tájé-
koztatott Siklósi Zoltán, a kivi-
telező ZO-BAU Építőipari K�. 
ügyvezetője. Hozzátette, a mun-
kálatok kissé elhúzódtak az épí-
tőanyag-hiány miatt, de márci-
usra sikerült leaszfaltozni a terü-
letet, és az utolsó simításokat is 
elvégezni. – A csapadékvíz-elve-
zetést is megoldottuk, a támfal 

tetejére pedig növényeket ültet-
tünk, és kaviccsal fedtük le – tud-
tuk meg Siklósi Zoltántól. Pálmai 
Klára arról tájékoztatott, hogy a 
fejlesztés közel hatmillió forint-
ból valósult meg, döntően vá-
lasztókerületi céltartalékból. Az 
egyes számú választókörzet ön-
kormányzati képviselője azt is el-
mondta, hogy az omladozó tám-
fal miatt veszélyessé vált a közle-
kedés az amúgy is szűk, egyirányú 
utcában, ráadásul a kerítések és a 
házak megsüllyedésétől is tartani 
lehetett az igen rossz állapotú, régi 
építmény miatt. – Az utcában la-
kók régi vágya vált ezzel a beruhá-
zással valóra. Az új támfallal meg-
óvjuk az utat, a házakat és a part-
falat is. Ráadásul mintegy hatvan 
centiméterrel szélesebb lett az út – 
emelte ki Pálmai Klára. A válasz-
tókerületben folytatódnak a fej-
lesztések, jelenleg a Hidegvölgy 
utcai záportározó bekamerázása 
van folyamatban.                         -gyé-

Elkészült a Kápolna utca körforgalom és 
Zsíros köz közötti szakaszának felújítása, a 
műszaki átadás-átvételt a napokban tartot-
ták. A beruházás közel nettó 19 millió fo-
rintból valósult meg kormányzati támoga-
tással.

Szabó Péter polgármester elmondta, hogy 
2021. decemberben adták át a teljeskörűen 
felújított Kápolna utcai bölcsődét, ami mel-
lett egy parkoló is épült, és a munkálatok so-
rán sokat sérült ez az útszakasz, ami egyébként 
sem volt már jó állapotban, valamint a bölcső-
de megnyitásával még nagyobb lett a forga-
lom, ezek indokolták a felújítást. A munkála-
tok során új aszfaltburkolatot kapott az útsza-
kasz, valamint a bölcsőde felőli oldalon térkő 
burkolatot a járda. A beruházás közel nettó 19 
millió forintból valósult meg.
Szabó Péter arról is tájékoztatott, hogy az ön-
kormányzat szeretne körforgalmat építtetni a 
Kápolna utca – Zsíros köz kereszteződésben, a 
tervek már elkészültek, illetve a Pollack Mihály 
utca felől a Zsíros közön át egy kerékpárutat, 

ami a Rákóczi utcára vezetne, és ott csatlakoz-
na rá a már meglévő kerékpárútszakaszra.
A Kápolna utcai felújítás kivitelezője a SÉD-
GÉP Építőipari Kereskedelmi és Szolgáltató 
K�. volt, a kivitelezési szerződést március ele-
jén írták alá. Ahogy akkor hírt adtunk róla, 
ezen útszakaszon kívül út- és járdafelújítást vé-

geznek a Kálvária és a Gábor Áron utcákban 
is. A szerződéskötésen elhangzott, hogy a fel-
újítások eredményeként kényelmesebb és biz-
tonságosabb lesz a közlekedés. A három beru-
házás összértéke közel 294 millió 746 ezer fo-
rint, a munkálatok kormányzati támogatással 
valósulnak meg.                                              -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Pályázatot hirdet a 2022. évi he-
lyi útépítési és közműfejlesztési 
beruházások támogatására Paks 
Város Önkormányzata az útépí-
tés és közműfejlesztés szervezésé-
ről és önkormányzati támogatá-
si rendszeréről szóló helyi rende-
let alapján.
A pályázat célja az érintett ingat-
lantulajdonosok hozzájárulásával, 
önkormányzati beruházásban, a 
közforgalom számára megnyitott 
közutak (utak és járdák) kiépíté-
se, továbbá csapadékvíz-elveze-
tés, ivóvíz-, szennyvízközművek 
és közvilágítás kiépítése.
Megvalósult beruházásra támo-
gatás nem adható. Nem támo-
gatható a beruházás olyan eleme, 
amelynek megvalósítása más for-
rásból biztosított, így különösen a 
jogszabály alapján közműszolgál-
tató által ingyenesen elvégzendő 
közműcsatlakozási munkarész.
Önkormányzati támogatás az 
alábbi műszaki tartalmakra ad-

ható: út- és járdaépítésnél a pá-
lyaszerkezet és a tervezett burko-
lat, valamint az utcai csapadék-
víz-elvezetést szolgáló – műszaki 
szükségességtől függően – zárt 
csapadékcsatorna vagy nyílt árok 
megépítése; ivóvízhálózat ese-
tén az utcai gerinc-, bekötőveze-
ték megépítése; szennyvízcsator-
na esetén az utcai szennyvíz-ge-
rincvezeték és a bekötővezeték 
megépítése; közvilágítás megva-
lósítása.
A pályázatot 2022. június 30-án 
10 óráig kell benyújtani két pél-
dányban a Paksi Polgármeste-
ri Hivatal Műszaki Osztályán 
(7030, Paks, Dózsa György út 
55–61., II. emelet, Rozinka Atti-
la, tel.: 75/500-553). A jelentke-
zési adatlap és a teljes pályázati 
kiírás ugyanitt beszerezhető, il-
letve letölthető a paks.hu honlap-
ról a lakossági pályázatok menü-
pont alatt.                                         

-kgy-

Pályázat – útépítés, 
közműfejlesztés
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Közélet

Vizitben az urológián
Az urológia mindkét nem eseté-
ben a vizeletelválasztó és -elve-
zető rendszer (vese, vesevezeték, 
húgyhólyag, húgycső), továbbá 
a fér�ak esetében a nemi szer-
vek húgyutakkal közös szakasza-
inak (herék, mellékherék, prosz-
tata) megbetegedéseivel foglal-
kozó szakterület. 
Pakson huszonöt éve van uro-
lógia szakrendelés, amely jelen-
leg a gyógyfürdőépület földszint-
jén található. A pácienseket dr. 
Könyves Károly főorvos fogadja 
a szakrendelésen, ahova beuta-
ló nem szükséges, viszont elő-
jegyzés igen – kivéve a sürgős 
eseteket –, időpontot az inter-
neten lehet foglalni, vagy tele-
fonon egyeztetni, az elérhetősé-
gek a paksigyogyaszatikozpont.
hu oldalon a szakellátás menü-
pont alatt megtalálhatók. 
Dr. Könyves Károly elmondta, 
hogy a betegségek között veze-
tőhelyet foglalnak el a proszta-
tabetegségek, úgymint a gyulla-
dások, a prosztata (dülmirigy) 
jóindulatú megnagyobbodása, 
valamint daganatai. A prosztata 
megbetegedései mellett gyak-
ran találkoznak az urológusok 
a vesekövességgel is, ami fér-
�akat és nőket egyaránt érint-
het, illetve a nőknél jellemző 
problémák a húgyúti fertőzések 
és a vizeletinkontinencia (aka-
ratlan vizeletvesztés) állapot. 
A szakrendelésen helyben vé-
geznek húgycsőtágítást (kisebb 
húgycsőszűkület esetén), illetve 
katétercserét is. 
A szakorvosi vizsgálat orvos-
beteg konzultációval kezdődik, 
ehhez a páciensek vigyék ma-
gukkal korábbi leleteiket, va-
lamint a rendszeresen szedett 
gyógyszereik pontos listáját. 
Ezután �zikális vizsgálat, ult-
rahangvizsgálat (elvégzéséhez 
telt hólyag szükséges) és álta-
lános vizeletvizsgálat következ-
het. Ha szükségesnek tartja a 
szakorvos, további labor-, ult-
rahang-, illetve eszközös vizs-
gálatra küldi a beteget, illetve 
más szakrendelésre, a leggyak-

rabban belgyógyászatra, illetve 
nőgyógyászatra. A kórházi el-
látást igénylő betegeket a Tol-
na Megyei Balassa János Kór-
ház urológiai osztályára küldik.
Az alkalmazott terápia lehet 
konzervatív vagy műtéti kezelés. 
Például vesekövesség esetében 
a nagyon pici vesekövek drasz-
tikus folyadékfogyasztás mel-
lett spontán távozhatnak a szer-
vezetből. Ha ez nem megfelelő, 
segíthet a kórházi körülmények 
között, lökéshullámmal végzett 
(ESWL) kőzúzás, végső esetben 
azonban sebészeti beavatkozás-
sal távolítják el a követ a veséből. 
Ha a húgyvezetékben akadt el, 
akkor endoszkóppal veszik ki. 
Dr. Könyves Károly kitért arra, 
hogy a Paksi Gyógyászati Köz-
pont égisze alatt egynapos sebé-
szet is működik, ahol szakorvosi 
beutalóval és előjegyzéssel jelen-
leg sebészet, nőgyógyászat, uro-
lógia, ortopédia és traumato-
lógia szakterületeken végeznek 
olyan műtéti típusokat, amelyek 
nagy biztonsággal, rutinszerű-
en elvégezhetők (nőgyógyászati 
kisműtétek, sérvműtétek, arany-
érműtétek, prosztata-hőkeze-
lések, artroszkópos térdműté-
tek, kisebb kéz- és lábműtétek). 

– A prosztata-hőkezelés egy igen 
kíméletes, jó hatásfokú eljárás 
prosztatamegnagyobbodás, illet-
ve egyes gyulladásos problémák 
esetén, a kezeléssel elkerülhető a 
komolyabb műtéti beavatkozás. 
Különféle tüneteket mutathat a 
prosztatamegnagyobbodás, me-
lyek közül első helyen a vizelési 
zavarok állnak, ilyenkor a vize-
lés fájdalmas, gyakori és nehéz-
kes, a vizelet mennyisége kevés, 
az ürítés ereje csökken. A meg-
nagyobbodott prosztata állan-
dó nyomást gyakorol a húgyve-
zetékre, akadályozza a vizelést és 
visszahat a vesére, amely a nyo-
más, illetve a fertőzött vizelet 
miatt egyaránt károsodhat, azaz 
akkor is súlyos betegséghez ve-
zethet, ha a prosztata nem mutat 
rákos elváltozást. A NEAK által 
�nanszírozott kezelés hatására 
végbemenő folyamat eredmé-
nyeként csökken a prosztata tér-
fogata, így pedig a vizelési pana-
szok. Megemlítendő még, hogy 
a kiemelkedő gyógyhatású pak-
si gyógyvíz többek között uroló-
giai gyulladások kezelésére is al-
kalmas. 
A prevencióról szólva dr. Köny-
ves Károly egyebek mellett el-
mondta, hogy a húgyhólyagrák 

esetében a rizikófaktorok kö-
zül a legfontosabb a dohányzás, 
valamint hogy a hosszan tar-
tó elégtelen folyadékbevitel ko-
moly urológiai problémákat is 
okozhat, gyulladásokat, vesekö-
vet. Kitért a szűrés fontosságá-
ra is, mint mondta, a fér�aknak 
ötvenéves kor felett panaszmen-
tesség esetén is évente ajánlott a 
prosztataszűrés. 
A Paksi Gyógyászati Központ 
urológia szakrendelésén két 
asszisztens dolgozik, Németh 
Andrea és Kelemen Éva, akiket 
sorozatunk gyermekpulmono-
lógia szakrendelésről szóló ré-
szében már megismerhettek. 
Most is elmondták, hogy ki-
emelten fontosnak tartják a ked-
vességet, a feszültségoldást, a tü-
relmet és a lehető legnagyobb 
komfort biztosítását a vizsgá-
latok során. Az adminisztráci-
ón túl asszisztálnak a különböző 
orvosi vizsgálatoknál, valamint 
az általános vizeletvizsgálat el-
végzése és a betegmozgatás is a 
feladataik közé tartozik. Kiemel-
ték, hogy mivel hosszú évek óta 
dolgoznak ebben a felállásban, 
gördülékenyen működik a szak-
rendelés.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Közélet

H I R D E T M É N Y
Tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetet, a Paks város területén 
működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat, hogy Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a „Paks városát 
érintő úttervezések és ezek vonzata miatt” módosította a településrendezési eszközöket. 

A „Paks városát érintő úttervezések és ezek vonzata miatti” településrendezési eszközök módosítása az alábbi területeket érinti:
 - A 6. számú főút Paks és az 512. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása.
 - A 6237. jelű M6 autópálya – 6. számú főút paksi összekötő út megvalósítása.
 - A 6238. jelű Paks, nyugati elkerülő út megvalósítása (6. számú főút – 6232. jelű út – 6231. jelű út összekötése).
 - Paks, északi városrész bekötése a 6231. jelű összekötő úthoz.

Az útfejlesztést a Képviselő-testület a 155/2020.(IV.29.) számú határozatával kiemelt fejlesztési területté minősítette, ezért az eljárás úgy-
nevezett tárgyalásos eljárási rend szerint zajlott. Az eljárás részeként az elektronikus úton lebonyolított lakossági fórumon ismertetésre 
kerültek a tervek, és az érintetteknek lehetőségük volt Partnerként bejelentkezni, észrevételt tenni, véleményt nyilvánítani. Paks Város 
Önkormányzata környezeti értékelést készíttetett, a környezet védelméért felelős államigazgatási szervek az abban foglaltakat elfogad-
ták. Ezt követően az állami főépítész tárgyalást hívott össze az érintett államigazgatási szervek részvételével. A tárgyaláson elhangzott 
szakmai vélemények alapján az állami főépítész záróvéleményében jóváhagyásra javasolta az önkormányzatnak a módosítást, mely 
alapján a Képviselő-testület 2022. április 7-én rendkívüli ülésen azt elfogadta. 

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 62/2022. (IV.7.) határozatával módosította a 92/2016.(VIII.17.) határozattal jóváha-
gyott Településszerkezeti tervet, valamint a 7/2022. (IV.8.) önkormányzati rendelettel módosította a Paks Város Helyi Építési Szabályza-
táról szóló 33/2016. (VIII.22.) számú önkormányzati rendeletét és annak mellékletét, a Szabályozási Tervet. A jóváhagyott módosítási 
dokumentáció, valamint a képviselő-testületi döntések az alábbi linken elérhetők:

http://ppmh-musz6.govern-so�.hu/UTAK_Jovahagyott/Jovahagyott/

A településrendezési eszközök módosítása 2022. április 9-től hatályos. 

A hatályos településrendezési eszközök egységes szerkezetben Paks város honlapján megtekinthetők. 

Paks, 2022. április 22.
           Szabó Péter
          polgármester

Lussonium-díjat kapott Czethoffer Gyuláné 
– Az elmúlt időszakban a járványhelyzet 
nem tette lehetővé évtizedes hagyományú 
rendezvényünk megtartását, ezért is nagy 
öröm, hogy ma este ünnepelhetünk, talál-
kozhatunk, megélhetjük az összetartozás 
örömét – mondta Siklósi Zoltán, a Paksi 
Iparos és Vállalkozói Kör elnöke a szerve-
zet közelmúltban tartott rendezvényén. 
Az esten átadták a Lussonium-díjat, amit 
2021-ben Czetho�er Gyulánénak ítél-
tek. Ahogy az a róla készített kis�lmben 
is elhangzott, matematika-�zika szakos 
általános iskolai tanár diplomát szerzett 
a Pécsi Tanárképző Főiskolán, a Buda-
pesti Műszaki Egyetemen közoktatási ve-
zető, valamint a Pécsi Tudományegyete-
men pedagógia szakos bölcsész és tanár 
végzettséget. A II. Számú Általános Isko-
lában kezdte szakmai pályafutását, majd 

az 1991-ben létrehozott 661. Számú Szak-
munkásképző Iskolában folytatta, ahol 
néhány év múlva igazgatóhelyettesnek, 
majd igazgatónak nevezték ki, öt ciklu-
son át, nyugállományba vonulásáig vezet-
te az intézményt. Mindvégig nagy hang-
súlyt fektetett a magas színvonalú szakmai 
munkára, a közösségépítésre, az innováci-
óra, jó kapcsolat kialakítására és fenntar-
tására a közoktatás szereplőivel, az önkor-
mányzattal, a gyakorlati helyeket is biz-
tosító vállalkozókkal, cégekkel, és nem 
utolsósorban a Paksi Iparos és Vállalkozói 
Körrel, amellyel együttműködési megálla-
podást kötöttek. 
Az 1998-ban alakult, jelenleg 32 tagot 
számláló Paksi Iparos és Vállalkozói Kör 
vezetője, Siklósi Zoltán azt mondta, hogy 
egyre jelentősebb a szerepük Pakson, a vál-

lalkozók elismerik a működésük, és mind 
többen szeretnének csatlakozni hozzájuk. 
Az együttműködés fontos, meg tudják be-
szélni a pályázati lehetőségeket, segíteni 
egymást. 
Szabó Péter polgármester is kiemelte a vál-
lalkozókat összefogó szervezet szüksé-
gességét. Mint mondta, nagyon sok pak-
si lakosnak adnak munkát a vállalkozá-
sok, működésük pedig adóbevételt jelent 
az önkormányzatnak. Hozzátette, fontos a 
Lussonium-díj is, amit a szervezet azoknak 
adományoz, akik sokat tettek a városért. Az 
esten köszöntötték a VOSZ által idén díja-
zott paksi vállalkozókat is.
A köszöntők és a díjátadó után Varga 
Feri   és  Balássy Betty léptek fel, majd ta-
vaszköszöntő bál következett.                            

Kohl Gy.
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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 Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a Városi csomag tekintetében már döntött a településrendezési eszközök módosításának elindításáról. A Városi csomag – Teljes 
eljárásának részeként előzetes tájékoztatási szakaszban a partnerség meghirdetésre került, melynek lezárásáról a Képviselő-testület dön-
tött. Időközben a Városi csomag – Tárgyalásos eljárásából két módosítás átkerül a Városi csomag – Teljes eljárásba, és egy módosítással 
kibővül a Teljes eljárás. Új partnerség meghirdetése szükséges a korábbi előzetes tájékoztatás kiegészítéseként. 
A Városi csomag – Teljes eljárásába átkerült módosítások:
 1. Külterület, 0233/7 hrsz. Inert – nem veszélyes – hulladékok gyűjtése, előkezelése, hasznosítása a K-B „különleges bányaterület”, 

övezetben. 
 2. Alvég utca: A növekvő lakosságszám által generált belvárosi forgalomban esetlegesen bekövetkező probléma esetén a biz-

tonságos átterelés lehetőségének vizsgálata a Sík sor és a KRESZ-park közötti, 6-os számú főúttal párhuzamos szakaszon az 
Alvég utcáinak összekötésével.

A Városi csomag – Teljes eljárása kibővítése:
 3. Paks, Nagydorogi út melletti Gksz – 1.4 kereskedelmi szolgáltató területek övezetben lévő telkekre a telekalakítási egység-

határ felülvizsgálata.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében, de a járványügyi helyzetre tekintettel – a lakossági fórum 
helyett online véleményezési lehetőséget biztosít. 

Az előzetes tájékoztatási dokumentáció megtekinthető az önkormányzat hivatalos honlapján: www.paks.hu / információk / hirdetmé-
nyek, közzétételek rovatban, valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában.
A tervek módosításának véleményezése a Kr. 42. § (1) bekezdése és Paks Város Önkormányzata partnerségi egyeztetésről szóló 8/2019. 
(III.18.) önk. rendelete, valamint az 2021. évi XCIX. törvény – a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról – alapján a   

Lakossági fórum megtartása elektronikus úton történik.

A Partnerek észrevételeiket és javaslataikat 2022. május 14-ig kizárólag elektronikus úton tehetik meg, amennyiben kérelem benyújtá-
sával partnernek jelentkeznek be a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címen. Az elektronikus levél tárgyában kérjük feltüntetni: „Partner-
ségi bejelentkezés – Városi csomag – Teljes eljárás – kiegészítés”
A bejelentkezett Partnerek esetében a polgármester a városi főépítész bevonásával dönti el a résztvevők körét.
A kérelemben, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát 
és e-mail címét, egyéb esetben a nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét kell megadni. 

Paks, 2022. április 21.         

           Szabó Péter
           polgármester

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 5000 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�.
Főszerkesztő: Dallos Szilvia
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
Email: paksihirnok@gmail.com
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Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2022. május 13.
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A hazai mobilszolgáltatók 2022-
ben fokozatosan megszüntetik a 
3G-hálózataikat, ami azt jelenti, 
hogy azokkal a mobiltelefonok-
kal, amelyek ezeket a hálózato-
kat használják, nem lehet majd 
elérni az internetet. A Nemzeti 
Média- és Hírközlési Hatóság 
(NMHH) támogatási program-
mal segíti az elavult készülékek 
korszerűbbre cserélését.

A legnagyobb szolgáltatók beje-
lentették, fokozatosan megszün-
tetik a 3G-hálózataikat, annak 
érdekében, hogy kapacitásaikat 
teljes egészében a gyorsabb és 
jobb minőségű internetelérést biz-
tosító 4- és 5G-hálózatok építésére 
fordítsák. A Magyar Telekom az év 
második felére az egész országban 
megszünteti a 3G-t, a Yettel 2022 
júniusában szintén elindítja az első 
nagyobb lekapcsolási hullámot.
Mit fogunk érzékelni mindeb-
ből? 
Aki csak telefonálásra és sms-
ezésre használja mobilját, annak 
nem szükséges cserélnie, hiszen 
ezek a funkciók továbbra is elérhe-
tőek lesznek. Akik viszont a 3G-ké-
szülékeken adatforgalmat is hasz-
nálnak, azoknak érdemes váltaniuk 
egy sokkal nagyobb adatátvitelt 
nyújtó 4- és 5G-s mobilra, enélkül 
ugyanis – otthoni wifi hiányában 
vagy az utcára kilépve – elérhetet-
lenné válnak az internetes böngé-
szők, az üzenetküldő appok vagy 
például a GPS-alapú navigáció is.

Mit tegyünk, ha továbbra is sze-
retnénk mobilinternetezni?
Akik mobilinternetet is használnak 
készülékükön, azoknak érdemes 
a sokkal nagyobb adatátvitelt és 
így jobb minőségű felhasználói 
élményt nyújtó 4G- és 5G-képes 
mobiltelefonokra váltaniuk. A hazai 
4G-hálózat lefedettsége és stabili-
tása az európai élvonalba tartozik, 
az 5G pedig hamarosan megvál-
toztatja mindazt, amit a mobilinter-
netről gondolunk. Érdemes tehát 
most váltani olyan készülékre, ami 
mindezt kihasználni képes. 

Ehhez nyújt támogatást az 
NMHH készülékcsere-támoga-
tási programja. A bruttó 20 ezer 
forintos támogatásra minden 
magyarországi lakóhellyel ren-
delkező természetes személy 
jogosult, aki olyan 3G-s vagy 
2G-s mobilkészüléket szeretne 
korszerű, 4G- vagy 5G-képes 
okostelefonra cserélni, amelyen 
2021. július 1. és december 31. 
között legalább egyszer sikeres 
hanghívást indított, adatforgal-
mat bonyolított vagy sms-t kül-
dött. 
A támogatás a hazai szolgáltatók 
és kereskedők üzleteiben vehető 
igénybe. A részletekről bővebben 
a www.netrefel.hu weboldalon ol-
vashatunk.

(X)

Eljárt az idő a 3G-internetet 
használó mobilkészülékek felett



Atomerőmű

Sokan éltek a személyes 
találkozás lehetőségével
Naponta tízezer látogatója volt 
a Műegyetem tavaszi állásbör-
zéjének, ahol immár hagyo-
mányosan bemutatkozott a 
Paks II. Zrt. is. – Standunknál 
folyamatosan sorban álltak az 
érdeklődők, de ez kellemes te-
her a munkatársaim számá-
ra. Minden alkalommal sokan 
jönnek hozzánk szakmai gya-
korlati hely és állás iránt ér-
deklődve – összegezte a Paks 
II. Zrt. kommunikációs igaz-
gatója, Mittler István.

A Műegyetem állásbörzéjének 
több mint félévszázados múlt-
ja van. Népszerűsége töretlen, 
idén 150 kiállító és napi tízezer 
álláskereső, egyetemista for-
dult meg a kétnapos rendez-
vényen. – A cégek, munkálta-
tók széles spektruma bemutat-
kozott, a legkisebb itt megjelent 
vállalatnak 15, a legnagyobbnak 
57 ezer alkalmazottja van – tá-
jékoztatott Orbán Balázs, az ál-
lásbörzét szervező Műegyetemi 
Hallgatói K�. ügyvezető igaz-
gatója. Elmondta, hogy az egye-
tem központi épületében több 
mint ezer négyzetméteren biz-
tosítottak helyet a kiállítóknak. 
– A Paks II. Zrt. igen impozáns 
standdal érkezett, és akárhány-
szor eljövök, látom, hogy sok az 
érdeklődő, és nemcsak egyete-
misták, hanem olyanok is, akik 
már korábban beléptek a mun-
kaerőpiacra – fogalmazott Or-
bán Balázs. Hozzáfűzte: innen 
látszik, hogy bár egyetemi ren-

dezvényről van szó, korántsem 
csak egyetemisták élnek az álta-
la kínált lehetőséggel.
A Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem jár-
műmérnöki karának két végző-
se visszatérő vendég a Paks II. 
standnál. – Először is kiemel-
ném, hogy az egyik legesztétiku-
sabb stand az állásbörzén. Abban 
a tekintetben pedig szinte kivéte-
les, hogy az itt dolgozók magas 
szintű szakértelemmel rendel-
keznek, és egytől egyig segítőké-
szek – jegyezte meg Balog Atti-

la Sámuel. Szabó Martin hozzá-
fűzte, hogy minden alkalommal 
kitöltik a kvízt, ahol az újabb és 
újabb kérdéseknek köszönhető-
en sikerül ismereteiket gyarapíta-
ni. – Tudva, hogy a most műkö-
dő blokkok idővel le fognak áll-
ni, teljes mértékben egyetértek 
az új atomerőmű megépítésével – 
mondta Szabó Martin.
– Nagyon hasznosak számunk-
ra azok a visszajelzések, amelye-
ket egy-egy ilyen állásbörzén ka-
punk. Igaz ez a projektre, illetve 
az álláskeresők igényeire, elvá-

rásaira vonatkozó visszacsato-
lásokra is. Az a tapasztalatunk, 
hogy az álláskeresők számára 
fontos a személyes benyomás, és 
annak ellenére, hogy a karrier-
portálunkon minden informá-
ció megtalálható, az egyetemi 
és egyéb szervezésű állásbörzé-
ken személyesen is megkeresnek 
minket – foglalta össze Mittler 
István. A Paks II. Zrt. kommu-
nikációs igazgatója hozzáfűz-
te, ennek okán rendszeresen ki-
települ a cég ezekre a börzék-
re, kiállításokra. Idén tavasszal 
a pécsi Pollack Expón, az Óbu-
dai Egyetem és a Pannon Egye-
tem állásbörzéjén is részt vett a 
két új atomerőművi blokk építé-
sével megbízott társaság. A tava-
szi karriernapok utolsó állomása 
a Debreceni Egyetem volt. Min-
den helyszínen sokan keresték 
a Paks II. Zrt. standját szakmai 
gyakorlati, illetve álláslehetőség 
iránt érdeklődve.                      (X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Szabó Martin és Balog Attila Sámuel a Paks II. standjánál a Műegyetemi állásbörzén.
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Cégének hivatalos himnusza 
az Ismerős arcok zenekar Épít-
sünk hidat című dala. Találób-
bat nem is választhatott volna, 
és nemcsak azért, mert új hiva-
tása a hídépítés. Szász Sándor 
életében, felfogásában számos 
olyan momentum van, ami visz-
szaköszön a dalban is. Esetében 
teljesen helyénvaló a kérdés, ho-
gyan lesz az emberből egyig pil-
lanatról a másikra egy hídépítő 
vállalkozás vezetője. Mint kide-
rül, többé-kevésbé kényszerből. 
A szőlő azonban cseppet sem 
savanyú, remekül érzi magát a 
több mint húsz családnak meg-
élhetést biztosító cég élén, és 
rendkívül büszke a művekre, 
amelyek száz év múlva is dicsé-
rik majd alkotóik munkáját. 
Szása – ahogy barátai, ismerő-
sei szólítják – Tasnádon szüle-
tett, Nagykárolyban nevelke-
dett. Kamasz volt, amikor a csa-

lád áttelepült Magyarországra, ő 
fél évvel később – a forradalom 
kitörése után egy héttel – tudta 
követni a szüleit és húgát. Egye-
dül jött át a határon két bőrönd-
del a kezében. A határ egyik ol-
dalán a szülők és az új haza, a 
másikon a nagyszülők…
Két évtizedet töltött a rendvé-
delemben. Sokat köszönhet en-
nek a hivatásnak. Hogy mesz-
szebb ne menjünk, feleségét, 
Gabit, akivel együtt jártak rend-
őr szakközépiskolába, Cso-
pakra. Az ő révén került Paks-
ra. Huszonhat éve alkotnak egy 
párt, �uk, Bálint az ESZI-be jár, 
nagyon jól tanul, nagyon jó an-
golos, és egyelőre úgy tervezi, 
hogy Pécsre megy egyetemre – 
árulja el édesapja. Szása pálya-
futására visszatérve: a Neut-
ron Bevetési Osztály, későbbi 
nevén TEK gárdáját erősítette. 
Neve már csak annak okán is 

ismerősen csenghet, hogy egyi-
ke volt az Orlandót többször 
megjárt versenycsapatnak. Pá-
lyafutását egyébként Nyerges-
újfalun kezdte az Esztergomi 
Rendőrkapitányság járőreként, 
és a Budapesti Terrorelhárítási 
Központ műveleti osztályveze-
tőjeként, alezredesként fejezte 
be. Ezután három évet töltött 
az atomerőműben, de 2018-
ban lejárt a szerződése. Egyszer 
csak a munkaügyi hivatalban 
találta magát, egy ilyen pálya-
futás után, és családapaként fel 
kellett tennie magának a kér-
dést, hogy hogyan tovább. Ez 
kellően nagy pofon volt ahhoz, 
hogy bátran lépjen új útra: cé-
get alapított. Először úgy gon-
dolta, evidens, hogy bizton-
sági szakértőként keresi majd 
továbbra is a kenyerét. Egy ba-
rátja, Komlósi Zoltán – aki ma 
már üzlettársa – hívta fel a �-

gyelmét arra, hogy Körmendre 
az M8-as építéséhez betonacél-
szerelő céget keresnek. A fel-
adat megvolt, már „csak” csa-
patot kellett építeni, aztán meg 
hidakat, egyiket a másik után, 
például az M6-os autópálya 
nyomvonalán. 
Szász Sándor leplezetlen büsz-
keséggel beszél arról, hogy mi-
lyen fantasztikus érzés végig-
nézni, végigmenni azokon a 
műveken, amiket ők hoznak lét-
re. – Valljuk be, a fér�ember tö-
rekszik arra, hogy maradandót 
alkosson. Páratlan érzés tud-
ni azt, hogy ezek a hidak száz 
év múlva is itt fognak majd áll-
ni – árulta el. Mint mondta, ne-
héz volt talpra állni, de nagyon 
jól érzi magát. Vezetőként so-
sem volt vaskalapos, ma sem az. 
Vallja, hogy akkor működnek 
jól a dolgok, ha a munkatársai 
is jól érzik magukat, jó légkör-
ben tehetik a dolgukat. Az asz-
talos édesapa által beleplántált 
gyakorlatias szemlélet, a rend-
őrségtől hozott fegyelmezett-
ség, állhatatosság hasznos tulaj-
donságok a vállalkozói világban. 
A siker titka ezenfelül talán az, 
hogy egyszerre van benne ma-
gas fokú alkalmazkodóképesség 
és bizonyítási vágy.
– Állhatatosnak lenni, mint a 
farkas, a lupus. Hinni a meg-
újulás, az újrakezdés lehetősé-
gében, amit a farkashold szim-
bolizál, a lupus lunae, az év első 
teliholdja. Így született a LupEx. 
Éppen három évvel ezelőtt – idé-
zi fel. Nem titkolja, az új feladat 
egész embert kíván szinte napi 
huszonnégy órában. Ő azonban 
igyekszik tudatosan gátat szabni 
a munkának, hogy elegendő idő 
maradjon a családra, a feltöltő-
désre, a kikapcsolódásra. Újab-
ban kacérkodik a síeléssel és a lo-
vaglással is. A divatos szóval élve 
társadalmi szerepvállalás sem áll 
tőle távol: tagja az Erdélyi Ma-
gyarok Tolna Megyei Egyesületé-
nek; elsők között kelt útra, hogy 
segítsen a Kárpátalján nehéz 
helyzetbe került magyaroknak. 
– Ha segítünk, talán nem hagy-
ják el a szülőföldjüket, megőrzik 
a magyarságukat – mondja.   

Szabó Vanda

Jó napot, mi újság?

Szász Sándor

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Több mint száz bort neveztek

Kiválasztották a város borát

Huszadik alkalommal tartották 
meg a rendhagyó borversenyt 
Pakson. A Paksi Sárgödör téri 
Présháztulajdonosok Egyesüle-
te által szervezett mustrára idén 
116 bort neveztek. A verseny 
színvonalát jelzi, hogy 8 bor 19 
pont feletti pontszámot ért el, 
valamint egyetlen nedűt sem 
kellett kizárni a megméretésből.

A Fabro pincében gyűltek össze 
helyi termelők, hogy megtartsák 
a már hagyományos rendhagyó 
borversenyt. A mustrát huszadik 
alkalommal szervezte meg a Pak-
si Sárgödör téri Présháztulajdo-
nosok Egyesülete.
– A korábbi évekhez képest idén 
kevesebb minta érkezett a ver-
senyre. A környékbeli terme-
lők 116 bort neveztek a must-
rára. Fehérborból 41, vörösbor-
ból 27, roséból 17, sillerből 11, 
óvörösborból pedig 20 minta ér-
kezett, amelyeket öt bizottság ér-

tékelt – tájékoztatott Somkert 
Zoltán, a Paksi Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesületének 
alelnöke.
– A kevesebb borminta annak 
tudható be, hogy még mindig 
érezhető a koronavírus-járvány 
hatása. Reméljük, hogy lassan be-

indul az élet – mondta Leber Fe-
renc, Paks alpolgármestere, a 
szervező egyesület elnöke. Hozzá-
tette: attól rendhagyó ez a borver-
seny, hogy bárki részt vehet raj-
ta, bírálhatja a borokat, kipróbál-
hatja magát, és közben rengeteget 
tud tanulni.

Mayer Antal borász szerint 
a bírálat szigorú, de igazsá-
gos. – A szín, illat, íz összha-
tás számít. Ezeket próbáltuk 
meg objektíven �gyelembe 
venni, és kicsit elvonatkoztat-
ni attól, hogy milyen borokat 
szeretünk – fogalmazott. Ma-
yer Antal nemcsak kóstolta és 
értékelte a versenyre nevezett 
nedűket, hanem boraival kiér-
demelt egy arany- és két ezüst-
érmet.
A huszadik rendhagyó borver-
senyen 47 arany-, 42 ezüst- és 
20 bronzérmet, illetve 7 okle-
velet osztottak ki, és egyetlen 
kizárt bor sem volt. A legma-
gasabb pontszámot, 19,66-ot 
Hirczi Ferenc 2019-es caber-
net sauvignonja érte el, ezt kö-
vette a Rikató Pincészet 2020-
as merlot-ja 19,52 ponttal és 
Fenyvesi József 2021-es trami-
ni bora 19,32 ponttal.

Gyimóthy Éva

Százharminchárom bort neveztek az idei 
városi borversenyre, amelyet Paks Vá-
ros Önkormányzata és a Paksi Hegyköz-
ség közösen szerveztek. Szabó Péter, Paks 
polgármestere a megnyitón beszélt arról, 
hogy Paks nem tartozik a hagyományos 
borvidékek közé, de a város adottságai ré-
vén szerepel az ország bortérképén, ez kö-
szönhető a paksi sillernek is. Ezt megerő-
sítette Módos Ernő borász, bírálóbizott-
sági elnök, aki hozzátette, hogy országos 
és borvidéki szinten is az első harmadban 
szerepel a paksi borok minősége. A must-
rán 42 fehérbort, 14 rosét, 71 vörösbort és 
6 sillert vizsgáltak négy bizottságban ne-
ves szakemberek közreműködésével. Kel-
ler János, a Paksi Hegyközség választmá-
nyi tagja azt mondta, hogy a különleges 
őserdélyi magyar fajták között megjelent 
a királyleányka, fekete leányka, és sok ca-
bernet, merlot, kékfrankos bort nevez-
tek a gazdák. Keller János szerint az idő-
járás a tavalyi évben viszonylag kedvezett 
a szőlőtermelésnek, az aszályban nem ég-
tek el a savak. A hagyományos húszpon-
tos rendszerben bíráltak a bizottságok, a 
verseny eredményhirdetését április 22-én 

tartották a Prelátusban, 27 arany, 52 ezüst 
és 34 bronz minősítést adtak át. Követve a 
sokéves hagyományt ezúttal is versenybe 
szállhattak a gazdák a Város bora címért is 
az önkormányzat meghirdetésében. Erre 
azok a borosgazdák nevezhettek, akik fel 

tudnak ajánlani a városnak 350 üveg pa-
lackos fehérbort vagy vörösbort. A Vá-
ros borának választották Szedmák István 
2020-as cabernet franc-ját és a Danubiana 
K�. 2021-es pinot blanc-ját.

Sólya E.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szép Zsóka
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Online Sünizene pályázati támogatással

A húsvét jegyében rendezték a Spájzot

Cseke Klára neve összefonó-
dott a Sünizenével, a játéko-
san tanító, szülő-gyermek össz-
hangjára építő foglalkozásokon 
gyermekek százai vettek részt 
az elmúlt években. A pandémia 
kihívás elé állította Cseke Klá-
rát, de nem esett kétségbe: a já-
tékosan tanító foglalkozásokat 
az online térbe helyezte át, eb-
ben pályázat segítette. 

A Sünizene program Cseke Klá-
ra első gyermeke, Gabesz néhány 
hónapos korában kezdődött. A 
kis�úval Klári baba-mama klub-
ba járt, ahol barátnője vetette fel a 
zenebölcsi ötletét. Az első foglal-
kozás baráti körben zajlott, ez nőt-
te ki magát a ma már megyeszerte 
népszerű Sünizenévé. Klári folya-
matosan tanulmányozta a hason-
ló gyermekprogramokat, mód-
szereket, megkönnyítette a dolgát 
ének-zene-karvezetés végzettsé-
ge. A foglalkozásokon sokszor 
elénekelnek egy-egy dalt, muto-
gatnak is hozzá, a dallamot és a 

mozdulatokat a szülők is elsajá-
títják, és otthon újra és újra át-
adják a gyerekeknek. A félévestől 
az óvodáskorúakig egyaránt lá-
togatják a gyerekek a Sünizenét, 
az, hogy szüleikkel együtt tanul-
ják a dalokat és meséket, a csa-
lád működésének is jót tesz. A 
pandémia miatt két éven keresz-
tül meghiúsult a személyes talál-
kozás lehetősége, a Sünizene az 
online térbe költözött. Klári elő-
ször megszeppent ettől, hiány-

zott neki a személyes kontaktus, 
de mindenképpen szerette vol-
na segíteni programjával az ott-
hon maradt anyukákat. Meg-
kérte a családját, álljanak mellé, 
amit örömmel meg is tettek. Klá-
ri férje, Cseke Gábor jazztrom-
bitás és zongorázik, �uk, Gabesz 
beatboxol, de Bori és Timi lá-
nyuk is besegítettek, énekeltek, 
rajzoltak, báboztak együtt. Nem 
volt idegen tőlük ez a tevékeny-
ség, hiszen a Sünizenén nőttek 

fel, sőt aktív alakítói voltak ők is. 
Néhány élő adással jelentkezett 
Klári, de a minőséget nem talál-
ta megfelelőnek, így áttért arra, 
hogy felvételt készít a produk-
ciókról. Minden lehetőséget ki-
használt, hogy minél színvona-
lasabb műsorral jelentkezhessen 
a világhálón, így 2021-ben a Szé-
chenyi 2020-as programban pá-
lyázott, és nyert. Ennek köszön-
hetően adódott mód arra, hogy 
21 részes, adventtől húsvétig tar-
tó projektet rögzítsenek, amely-
re komolyan előkészültek, a nap-
paliban rendezték be a díszletet. 
Színvonalas technikai eszközö-
ket is beszereztek. Klári elárul-
ta: pozitív visszajelzések érkez-
tek a csatornáját követőktől, akik 
videófelvételeket is küldtek ar-
ról, hogyan sünizenél otthon a 
család. Most újra megnyílt a sze-
mélyes találkozás lehetősége, de 
Cseke Klári a továbbiakban is 
tervez online projekteket. Csa-
tornája elérhető a YouTube-on, a 
Klári Süni címszó alatt.             (X)

Megtartották az idei első Spájzot a Szent Ist-
ván téren, a vásár ezúttal a húsvét tematika 
köré épült. Az érdeklődők közel harminc 
termelő kézműves termékei közül válogat-
hattak.

A házi szörpökből, lekvárokból, tésztákból, 
kézműves sajtokból, mézekből, friss és füstölt 
hentesáruból álló megszokott széles termék-
kínálat várta az érdeklődőket a Spájz terme-
lők és kreatívok vásárán, a Szent István téren. 
A közel harminc termelő által kínált porté-
kák mellett színes programok közül is vá-
laszthattak azok, akik kilátogattak a húsvé-
ti vásárra április 9-én. A gyerekeknek idén is 
megrendezték a Nagy húsvéti tojáskereső fu-
tamot, ahol több mint ötszáz tojás talált keve-
sebb mint két perc alatt gazdára. Az Ökocsiga 
parasztudvar játszóháza is várta a kisebbeket, 
ahol mini helyitermékvásár és kézműves fog-
lalkozás is volt. Kísérőprogramként Hogyan 
legyen kiskerted? címmel konferenciát is szer-
veztek az Erzsébet Nagy Szállodában, ame-
lyen több szakember is előadást tartott. Az ér-
deklődők meghallgathatták többek között a 

MyFarm Harta képviselőit, akik a kertészke-
dés alapjairól tartottak előadást. Nyeremény-
játékot is hirdettek, amelynek a fődíja húsvé-
ti sonka volt. A következő, nyár eleji Spájzon 
befőzéses praktikákkal várják majd az érdek-

lődőket a szervezők június 11-én. Azt követő-
en, ősszre még két vásárt terveznek. A Spájz 
kiemelt támogatója az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. és Paks Város Önkormányzata.                          

(X)

Fotó: TelePaks

Fotó: Szép Zsóka
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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.

Háromszázmillió forintos part-
fal-stabilizáció kezdődött Pak-
son, a Deák utcában európai 
uniós támogatásból. A kivite-
lezésre a közbeszerzési eljárás-
ban nyertes Alisca Bau Építő-
ipari Zrt.-vel kötött szerződést 
a paksi önkormányzat. A cég a 
Gárdonyi-kilátó tövében több 
mint 150 méter hosszúság-
ban támfalat épít 2012 áprilisá-
ig. A beruházáshoz a paksi ön-

kormányzat 290.355.750 forint 
vissza nem térítendő támoga-
tást nyert a Dél-Dunántúli Re-
gionális Operatív Programban. 
Az összeg a költségek 85 száza-
lékát fedezi. […] A szögtámfal 
magassága 2,5-5,5 méter között 
lesz, a felette lévő rézsűt geren-
darács-hálózattal rögzítik és ta-
lajhorgonyokkal erősítik meg. 
[…] 

2011. augusztus 26., 20. évf. 16. szám

Újabb utca újul meg faltól fa-
lig Pakson. A Báthory utca Tán-
csics Mihály és Árok utca közöt-
ti szakasza korszerűsödik […]. 
A több mint 94 millió forintos 
beruházás a szerződés szerint 90 
nap alatt készül el. 2003-ban fe-
jeződött be a Báthory utca első 
szakaszának felújítása. A Dózsa 
György út korszerűsítése után 
jelentősen megnövekedett a te-
hermentesítő feladatot is betöl-
tő utca forgalma, ezért döntött 
a képviselő-testület az Árok utca 

és Táncsics Mihály utca közöt-
ti szakaszának felújításáról. […] 
A beruházás alatt faltól falig kor-
szerűsödik az utca: föld alá ke-
rülnek a közművek, megújul az 
ivóvízvezeték-hálózat és a házi 
bekötések, térkő burkolatú járda 
épül, az útfelület aszfaltburkola-
tot kap. A kivitelezés alatt 11 új 
kandeláber kerül a területre, és a 
zöldfelület rendezése is szerepel 
a szerződésben. […] 

Dallos Szilvia 
2011. szeptember 9., 20. évf. 17. szám

A Deák Ferenc utcai tüdőgon-
dozóban jelenleg működő, el-
avult röntgengép több mint 
25 éves, javítási költsége ma-
gas, felbontási képe sem a mai 
kornak megfelelő. […] Az új, 
59 millió forintos berende-
zés megvásárlásáról a szakma 
javaslatára az önkormányzat 
döntött, a beszerzéshez a Pak-
si Atomerőmű Zrt. mint nagy-
adózó is hozzájárult. […] Az 
új tüdőszűrő gépet a szakorvo-
si rendelő földszintjén, a rönt-

gen-ultrahang részlegen helye-
zik el. […] Az új gép beszer-
zése már annak a folyamatnak 
az egyik állomása, amely so-
rán a szakrendeléseket a Tán-
csics utcai rendelőbe és a mel-
lette épülő új gyógyászati köz-
pontba költöztetjük – mondta 
el Hajdú János. Paks polgár-
mesterének tájékoztatása sze-
rint a Deák utcai tüdőgondo-
zó az új centrum átadása után 
költözik. […]       Dallos Szilvia 

 2011. október 21., 20. évf. 20. szám

Az elmúlt évek során a Barát-
ság úttól az Újtemplom utcáig 
két tömbbelső újult meg telje-
sen a lakótelepen. Az önkor-
mányzat az Újtemplom és a 
Kodály Zoltán utca közötti te-
rület rekonstrukciójával foly-
tatja a megkezdett munkát. 
[…] A rekonstrukció közel 200 
millió forintból valósul meg. 
[…] A munkálatok a sérült nö-

vényzet eltávolításával kezdőd-
tek meg, majd a járdalapok fel-
szedésével és tereprendezés-
sel folytatódnak. Ezt követően 
kerül sor a közművek rekonst-
rukciójára és a terület újjáépí-
tésére. […] A beruházás kere-
tében új utcabútorok és köztéri 
játékok is kerülnek a tömbbel-
sőbe. […]                           -dallos- 

2011. augusztus 26., 20. évf. 16. szám

Támfal épül a Gárdonyi-kilátó alatt

Faltól falig korszerűsödik 
a Báthory utca egy szakasza

Modern röntgengép 
a rendelőintézetben

Megújuló lakótelep: 
újabb tömbbelsőt korszerűsítenek
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Paksi Hírnök retró

Kettős céllal végeztek építési munkálatokat 
[…] a Barátság úti rendelőintézet mögötti 
parkolóban: egyrészt felújították a burko-
latot, másrészt a környéken lakók parkolá-
si gondjait enyhítendő újabb férőhelyeket 
építettek. […] A  burkolat felújítása során 
betonig felmarták a régit, majd négy cen-
timéter vastagon újat hordtak a felületre, il-
letve a parkolóba vezető út is új burkolatot 
kapott. Emellett dolgoztak a térvilágításon, 
és 14 új parkolóhelyet alakítottak ki. […] 
A parkoló felújítása az időközben szüksé-
gessé vált támfalépítéssel együtt összesen 
13,5 millió forintba került.        Kohl Gyöngyi                 

2011. október 21., 20. évf. 20. szám

Pályázat útján nyerte el új ne-
vét, a Kincskeresőt a Pákolitz 
István Városi Könyvtár gyer-
mekkönyvtára. […] 88 név 
érkezett, melyek közül a 
könyvtár dolgozói választot-
ták ki azt a négyet, a Szivár-
ványt, a Csiribirit, a Kincske-
resőt és a Mosolyt, melyre a 
második fordulóban […] le-
hetett voksolni. A négy név 

kiválasztásakor fontos szem-
pont volt, hogy összhangban 
legyen a nagykönyvtár el-
nevezésével, illetve hogy ké-
sőbb logót is lehessen hozzá 
tervezni. Az olvasók tetszését 
a Kincskereső nyerte el leg-
jobban. […] Az eredmény-
hirdetést a TelePaks is közve-
títette.                                   -md- 

2011. december 2., 20. évf. 23. szám

Régi terv válik valóra Pakson a gyógyászati 
központ megépítésével. A kivitelezés meg-
kezdését megelőzően hosszas és alapos elő-
készítő munka zajlott, az utolsó lépés a kivi-
telező kiválasztása volt. A munkát a Strabag 
MML K�. nyerte el, a kivitelezésre tizenöt 
hónap áll a cég és alvállalkozóinak rendel-
kezésére. Az építést egyhónapos próbaüzem 
követi, amely után megnyílhat a központ. 
[…] Az új központ nem élményfürdő lesz, 
hanem egy olyan, a Városi Rendelőintézet-
tel függőfolyosóval összekötött intézmény, 
amelynek működésében a magas színvona-
lú gyógyászati tevékenység kap hangsúlyt. 
[…] Egyes szakrendelések, ellátások is he-

lyet kapnak az épületben. Ilyen a tüdőgon-
dozó, illetve a Deák Ferenc utcai rendelő-
ben lévő funkciók, a �zikoterápia, valamint 
a Városi Rendelőintézet egyes szakrende-
léseit is átköltöztetik. […] Ezzel a beruhá-
zással a hétéves gazdasági program fontos 
eleme valósul meg, amely összecseng a la-
kosság azon régi igényével, hogy az évtize-
dekkel ezelőtt fellelt gyógyvizet hasznosít-
sa a város. Bíztak abban, hogy lesz pályázati 
forrás az építéshez, de mivel ilyen lehetőség 
nem adódott, százszázalékban önerőből va-
lósul meg a közel egymilliárd forintos beru-
házás.                                            Kohl Gyöngyi

2012. január 6., 21. évf. 1. szám

A református templom orgo-
náját, amely nem koncertorgo-
na, hanem kifejezetten az isten-
tiszteletekhez készült, 1880-ban 
tervezte és építette Ország Já-
nos. […] Miután a felújításhoz 
szükséges közel hárommillió 
forintot a gyülekezet tagjainak 
és az egyházmegye hozzájá-
rulásának köszönhetően szin-
te teljes egészében sikerült elő-

teremteni, megvalósulhatott az 
elképzelés. […] Az első sípsor 
már nem az eredeti volt, most 
annak megfelelőket helyeztek 
vissza, javították a szélzsákokat, 
kicserélték az orgonamotort, a 
klaviatúrára új csontozat került, 
a régi sípokat kitisztították, és 
újrahangolták a hangszert. […] 

Kohl Gyöngyi 
2011. október 7., 20. évf. 19. szám

Kibővülve újult meg

A Kincskereső lett a győztes

Jövőre nyithat a gyógyászati központ

Megújult a százharminc éves orgona

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Az eltűnt városkép nyomában
Az evangélikus templom építése
A gyülekezetté válás idején Rudnyánszky 
báró adományozta a település akkori szé-
lén a Kohn-szőlők melletti telket az evan-
gélikusoknak. Az 1787–1788-ban épített 
első, torony nélküli, nádfedeles fatemplom-
ban egy hétregiszteres orgona szólt. A má-
sodik, szintén torony nélküli, fazsindelyes 
templom 1812-től 1880-ig állt, és tűzvész-
ben pusztult el, akárcsak az első. 1880 ápri-
lisában történt, hogy állítólag egy varjú pi-
ros fejű gyufát talált, amit a fészkébe vitt. 
Ahogy a csőrével kopogtatta, a foszforos 
gyufa fellobbant, majd a tűz átterjedt a fé-
szekből a nádtetőre a Fehérvári úton lévő 
présházsoron. A tüzet megállítani nem le-
hetett, sok utcával együtt leégett a lelkész-
lak, az iskola és a templom is. Ez a pusztu-
lás indította el az új épületegyüttes építését. 
A régi templomnak a falai is ledőltek, a leg-
épebb az iskolaépület maradt, így az még 
1880-ban elkészült. Utcai homlokzata egy-
szerű, udvari homlokzata beüvegezett pil-
lérsoros tornác. 

A templom tervezőjének kilétét homály 
fedi, egyetlen utalás, hogy az építőmes-
ter egy papgyermek lett volna. A hason-
ló templomtervezések kapcsán felme-
rült Benkó Károly és Baldauf János ter-
vező neve is, de biztos forrás nincs róla. 
A templomépítés 1881 őszén kezdődött, 
neoklasszikus stílusban. Különösen ér-
dekes az a hármas timpanonismétlődés, 
amely a kapubejárat ikeroszlopai felett, az 
oltárkiképzésben és a torony négy oldalán 
is meg�gyelhető. A templom belső tagolá-
sa a régi római házak elrendezésére utal, a 
klasszikus hagyományokat erősítve az ala-
csonyabb oszlopok dór stílusúak, a maga-
sabbak akantuszlevél motívumokkal dí-
szített korinthoszi oszlopfőket hordanak. 
A szószék akusztikai okokból a jobb ol-
dalra került. A Meidinger-féle fűtésrend-
szer sajnos nem hozta a várt hatást, az erre 
kiépített alagúton a meleg levegő gyorsan 
lehűlt, és alig tudott a templom belső hő-
jén emelni. Az építkezés idején az isten-
tiszteleteket Kurcz József Kossuth Lajos 

utcai házában tartották. Az egyházmegye 
1882 nyarán tartott közgyűlésén az espe-
res jelentette, hogy 24000 korona költ-
séggel épül új templom. Az összeg sokko-
ló méretét jelzi, hogy a paksi gyülekezet 
évi bevétele kb. 3000 korona volt, mely-
ből az iskolát, két tanítót és a lelkészla-
kot is fenn kellett tartani. Nagy áldozat 
volt tehát a hívektől, hogy évtizedekre el-
adósította magát a gyülekezet. Az építke-
zés 1884 őszére befejeződött, a gyüleke-
zet ekkor több mint 1300 tagot számlált. 
Az új templom monumentális hatása leg-
jobban a Vörösmarty és a Kossuth Lajos 
utca találkozásánál érvényesül.  A temp-
lomot rendes használatba vették, de a fé-
nyes templomszentelési ünnepség elma-
radt, mert a gyülekezet hangulatát nyo-
masztotta az adósság. Kurcz József halála 
után, 1892-ben Petrich Ferenc birtokos 
lett az új felügyelő, majd Szeniczey Géza. 
1894-ben Keck Jakab kovácsoltvas díszes 
oltárrácsot ajándékozott a templom szá-
mára. A felszentelést egy új orgona készít-

tetése is késleltette, mely az osztrák Rieger 
orgonagyár budapesti üzemében készült 
1895-ben.  Végül tizenhárom év késés-
sel, Gyurátz Ferenc püspök paksi látoga-
tása alkalmával, 1897. szeptember 12-én 
szentelték fel az új templomot. 1905 nya-
rán elkészítették a templom kapuzatának 
téglaoszlopait és közéjük a díszes ková-
csoltvas utcai kapukat. 1909-ben a temp-
lom mögötti Kohn-szőlőterületet felpar-
cellázták, melynek során a gyülekezet is 
igényét jelezte a templom mögötti részre, 
hogy ott majdan tornaterem és gyakorló-
kert létesüljön. 1911-ben három harangot 
öntettek a soproni Seltenhofer Frigyesnél, 
kellemes csengésű a-mollban, melyhez a 
régi tűzben égett két harangot is felhasz-
nálták. Öt évvel a harangok megszerzése 
után, a világháború alatt a kormány kéré-
sére a két kisebb harangot hadi célokra le-
szerelték. 1927-ben avatták fel az előtér-
ben látható első világháborús hősök em-
léktábláját. A paksi gyülekezet 1929-ben 
már elég erősnek érezte magát, hogy pó-
tolja a háborúban elvesztett harangjait. Is-
mét a Seltenhofer cégnél rendelték meg a 
három harangot, melyek 1929. április 29-
én érkeztek meg a vasútállomásra, ahon-
nan díszes lovas kísérettel, felvirágozott 
kocsikon hozták be. A templomépítő lel-
kész, Horváth Sándor halálával egy kor-
szak is lezárult a gyülekezet életében: 

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Evangélikus templom, Rosenbaum Ignác 
kiadása, kb. 1911

„A paksi ág. hitv. ev. egyházközség mély 
fájdalommal tudatja, hogy felejthetet-
len jó lelkipásztora, Nagytiszteletű Hor-
váth Sándor úr, ág. hitv. ev. lelkész, ki-
érd. főesperes, egyetemes törvényszé-
ki bíró stb. 64 évi hűséges lelkipásztori 
munkásság után életének 91. évében, fo-
lyó évi augusztus hó 22-én d.u. 2 óra-
kor az Úrban csendesen elhunyt. A meg-
boldogult hűlt tetemeit f. évi aug. 24-én, 
d.u. 3 órakor fogjuk a templomi gyász-
istentisztelet után a paksi ág. hitv. ev. 
temetőben örök nyugalomra helyezni. 
Paks 1930. aug. 22-én. Ama nemes har-
cot megharcoltam, futásomat elvégez-
tem a hitet megtartottam (II. Tim 4,7).” 
(Forrás: Sólyom Károly: Egy evangéli-
kus gyülekezet a Duna partján, 1991., 
paks.lutheran.hu)

„Az új templomot nem a régi helyén, 
ami megközelítőleg az új lelkészlakás te-
rületén állt, hanem attól feljebb, a Vö-
rösmarty utca tengelyében kezdték el 
építeni 1881 őszén.” (Bencze Barnabás) 
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Fotók: Sáfrány Szilvia/Paksi Városi Múzeum

Mozaik

A paksi Lidl áruház építése során, 2008-
ban mintegy 2000 négyzetméteren régé-
szeti kutatásokra került sor, amelynek so-
rán nemcsak a város korai történetére vo-
natkozó ismereteink gazdagodtak, hanem 
páratlan régészeti kincsek is napvilágra ke-
rültek. A területen rendkívül nagy számú, 
összesen 117 régészeti korú objektumot 
dokumentáltak, amelyek három – időrend-
jüket tekintve egymástól igen távol eső – 
korszakhoz sorolhatók: az őskor korai pe-
riódusából, az újkőkorból (Kr. e. 5600–
5000) 15-20 objektum, az őskor utolsó 
szakaszát jelentő késő vaskorból (Kr. u. 400 
– Kr. sz.) 2 objektum, míg a népvándorlás 
korának kezdeti időszakából, a hun korból 
(Kr. u. 433–455) 17 objektum.
A szondázó ásatás kétségkívül legnagyobb 
szenzációját a hun kori emlékek megtalálá-
sa, a hun kori telep- és temetőrészlet előkerü-
lése jelentette, korábban ugyanis a hun kor-
ra vonatkozó emlékek kizárólag Lussonium 
(Paks-Dunakömlőd, Bottyánsánc) területé-
ről voltak ismertek – igaz, ott sem nagy szám-
ban, mindössze néhány tárgy utalt az erőd 
utánhasználatára e korszakban. A Lidl áru-
ház területén a hun kori települést egy félig 
földbe mélyített, cölöplyukkal megerősített 
ház, valamint tárológödrök, árkok alkották. 
A teleprészlet közelében két sír került elő, egy 
�atal nő és egy gyermek sírja, amelyek egy 
rövid ideig használt temetkezőhelyre, csalá-
di sírkertre [?] utalhatnak. A sírokban a kor-
szakra jellemző tárgytípusok (fülbevaló, ru-
hakapcsoló tű, csat, kerámiaedény), valamint 
az egyik sírban a kora népvándorlás kori kö-
zösségek körében elterjedt – a keleti szépség-

ideált imitáló – barbár szokás, a koponyator-
zítás nyomai is előkerültek.
A leletanyag szempontjából legizgalmasabb 
tárgy kétségtelenül a női temetkezés mel-
léklete, egy állatalakot, pontosabban rovar-
formát imitáló ruhakapcsoló tű, úgyneve-
zett cikáda�bula. A �bula előlapja egy rovar-
formát (kabóca) mintáz, alakja hűen követi 
a rovarok anatómiai felépítését: alsó részén 
gombszerű fej található, amelyhez egy he-
gyes tűszerű ’orr’ kapcsolódik; a fejet henge-
res, négyszeres tagolással díszített tor követi, 
a tárgy alsó részén hármas ’sziromszerű’ be-
osztás van, a kétoldalt kinyújtott, ívelt, szé-
les szárny között hangsúlyosan jelenik meg 
a potroh ábrázolása. A tárgy hátlapja sima, a 
ruházat összekapcsolását biztosító tűszerke-
zetre az erősen korrodálódott vasspirál rész-
lete, valamint az ívelt, hajlított tűtartó utal.
A hun korban – a népvándorlás korának 
más periódusaihoz hasonlóan – a ruházat 
egyes elemeit kisebb-nagyobb méretű ki-
egészítőkkel, ruhakapcsoló tűkkel, úgyne-

vezett �bulákkal látták el. A �bulák a prak-
tikai szempontok – ruhák, ruhadarabok ösz-
szekapcsolása, rögzítése – mellett fontos 
díszítő- és kommunikációs felületek voltak, 
egyszerre közvetítették a tulajdonos társa-
dalmi státuszát és kulturális-etnikai kapcso-
latrendszerét. Hun kori cikáda�bulák relatí-
ve nagy számban ismertek a Kárpát-meden-
céből, formájukat, anyagukat és díszítésüket 
tekintve rendkívüli változatosságot mutat-
nak, a valódi ötvösremekeknek tekinthető 
arany, ékkőberakásos daraboktól az egysze-
rűbb készítéstechnikát igénylő ezüstből vagy 
bronzból készített, öntött, vésett darabokig – 
a paksi cikáda utóbbi csoportot gyarapítja. 
A cikáda mint díszítőmotívum és mint for-
ma népszerűségét általában jól mutatja, hogy 
a ruhakapcsoló tűk mellett lószerszámokon 
és ruházatot díszítő elemeken (�itterek) egy-
aránt megjelenik. 
A hun kori cikáda formájú ruhakapcsoló tű, 
�bula feltehetőleg helyben, esetleg egy kör-
nyékbeli ötvös műhelyében készülhetett, és 
talán közvetlenül vagy kereskedő(k) közve-
títése révén jutott el a későbbi Paks terüle-
tén megtelepedett hun uralom alatt élő kö-
zösség női tagjához. Az egykori tulajdonos, 
a cikáda�bula viseletével a korabeli népván-
dorlás kori multikulturális divatot követte, 
mindemellett e különleges tárgy bizonyo-
san fontos szimbolikát is hordozott haszná-
lója számára.
A bemutatott hun kori ruhakapcsoló tű meg-
tekinthető a Paksi Városi Múzeum állandó 
tárlatának helyet adó Paksi Metszet Régiség-
tár megnevezésű kiállítási egységében.

dr. Fazekas Ferenc 

Tárgy/
történet
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Jelmezek barikádja a kulturális köz-
pont hátsó folyosóján, cipőkrém, vasa-
ló és deszkája, gondosan előkészített kel-
lékek… Nevetés hallatszik az öltözőkből, 
Jucus, a Tűzvirág Táncegyüttes jelmezter-
vezője sorra fonja a lányok haját, készülnek 
a sminkek, már órákkal az előadás előtt. 
Ahogy közeledik a premier időpontja, ke-
vesebb a nevetés, nő a feszültség. Gyors 
gallérigazítás, még egy kis rúzs, és… Kez-
dés. Felcsendül a zene, elillan a feszült-
ség, elmúlik a fáradtság és minden fáj-
dalom, csak a fények vannak, a tánc, az 
ének, a tűpontos lépések, a mosoly, az élet.  
Az első felvonás piaci forgatag, a legkiseb-
bek is ropják, átveszik a felfokozott han-
gulatot, imádott Dávid bácsijuk a vásá-
ri asztalnál ülve a saját szerepét játszva is 
bíztatja őket. A rendező, művészeti igaz-
gató Mádi Magdolna ötlete alapján Ujvá-
ri Dávid tánckarvezető fűzte előadássá a 
kalotaszegi, bogyiszlói, szászcsávási, őr-
kői koreográ�ákat, tánc táncot követ, elő-
kerülnek sorban a ceglédi kannák, az öreg-
asszonyok kendői. Közben a kulisszák mö-
gött, két jelenet között villámgyors öltözés, 
nem lehet egy másodperc csúszás sem. Az 
első felvonás végén megtelik a színpad, a 
�náléban nem marad takarásban az után-
pótlás együttes sem: a felnőttek guggol-
va tapsolnak nekik a közönséggel együtt. 
Húsz perc szünet. Ennyi kell, hogy a vásá-
ri forgatag népéből Lúdas Matyi (Hunya-
di Márton), liba (Bognár Blanka), Döbrögi 
(Ujvári Dávid), ispán (Szilágyi Levente) és 

festett szakállú pribékek (Klettlinger Ben-
ce, Fritz Máté, Sárosi Árpád) varázsolód-
janak. A libának nem csak az alakítása, a 
jelmeze is zseniális, amelyből tánc közben 
apró tollpihék röppennek szét, plusz ízt, 
látványt adva az előadásnak. Ujvári Dávid 
és a Biri nénit alakító Szabó Alexandra a 
hozzáértők szerint is pro�, de nem kell el-
bújniuk mögöttük a többieknek sem: a fő-
szereplők a felnőttkor küszöbén állnak, 
most érettségiznek, mégis olyan alakítást 
nyújtanak a színpadon, mint a képzett szí-
nészek, a tánctudás pedig ezen a szinten 
már nem lehet kérdés. Velük él a tánckar, 
nem veszik el senki, a hátsó sorokból is 

előreragyog a mosoly, és mindenkinek jut 
szóló szerep. Néhányévesen kezdték, mi-
közben végigjárták a felmenőrendszert, 
táncos társak, barátok mentek és jöttek, 
Dávid bácsijukból pedig egyenrangú part-
ner lett. Keményen tanultak táncot és alá-
zatot, harcoltak sérülésekkel, koronaví-
russal – és most itt vannak, és azt mond-
ják, megérte. Megkapják a jutalmat, a 
közönség állva tapsol az előadások végén. 
A boldogság és a megkönnyebbülés köny-
nyei vegyülnek a függöny mögött, folyik a 
smink, de már nem számít, mert megcsi-
nálták. Megint.

Sólya Emma

Fotók: Molnár Gyula

Tűzvirág Táncegyüttes – vásári 
forgatag és Lúdas Matyi

Mozaik16 n Paksi Hírnök, 2022. április 29.



Sport

Tehetséges paksi sportolók
A �atal, tehetséges sportolókat bemutató so-
rozatunkban ez alkalommal Tóth Barnát, az 
Atomerőmű SE dzsúdósát ismerhetik meg. 

Tóth Barna az Atomerőmű SE-ben dzsúdó-
zik, a Paksi Bezerédj Általános Iskolába járt, 
jelenleg az Energetikai Technikum és Kol-
légiumban tanul 10. évfolyamon. Eredmé-
nyei: 2016-ban az Országos Diákolimpián 3. 
helyezés, 2017-ben Országos Diákolimpián 
2. helyezés, 2018-ban Országos Diákolimpi-
án 3. helyezés, 2022-ben Országos Rangsor-
versenyen (ORV) 2. helyezés, Országos Baj-
nokságon pedig 3. helyezés. Mindezek mel-
lett nagyon sok nemzetközi versenyen szerzett 
éremmel is büszkélkedhet, Ukrajna és Szlové-
nia kivételével minden szomszédos országban 
volt már első helyezett, legtöbbször Ausztriá-
ban, Strasswalchenben. Barna elmondta, hogy 
négyévesen kezdte el a dzsúdót. – Édesapám 
is ezt a sportot űzte, ezért adva volt, hogy két 
testvérem és én is kipróbáljuk. Kanczler István 
volt az első edzőm, majd Dobai László, jelen-
leg Braun Ákosnál tréningezem. Kilenc-tíz-

éves koromban kezdtek jönni az eredmények. 
Általában szeretek edzeni, de a futás nem a 
kedvencem. Nyilván vannak rosszabb napok, 
amikor nem akkora örömmel edzek, de ak-
kor is csinálom, az eredmények érdekében. 

Most már kondizunk is, ha nincs versenysze-
zon, akkor heti egy-két alkalommal erősítünk 
– mondta. Az ORV-n 60 kg-ban lett ezüstér-
mes, rá két hétre az országos bajnokságon 66 
kg-ban szerzett bronzérmet. A súlycsoportvál-
tásról is beszélt Barna, mint mondta, legutóbb 
már a -60 kg-os súlycsoporthoz öt kilót kellett 
fogyasztania, ezután döntötte el, hogy meg-
próbálja -66 kg-ban. – Kicsit nehezebbek vol-
tak az ellenfelek, bár ez annyira nem érződött, 
de verseny előtt nem kellett fogyasztanom, így 
az nem vette ki belőlem az erőt. Szeretném, ha 
a közeljövőben a -66 kg-os súlycsoportban az 
országos versenyen első helyen tudnék végez-
ni. A mezőny erős, legutóbb a későbbi győz-
testől kaptam ki. Azt éreztem, hogy erősebb 
nálam, de nem tudott rajtam pontot csinálni, 
csak intésekkel tudott nyerni – összegzett Bar-
na, aki kiemelte, nagyon inspiráló, hogy van-
nak példaképek az egyesületben. – Az olimpia 
után Pupp Réka részvételével tartottunk egy 
olyan edzést, ahol megbeszéltük, hogy kinek 
mi a célja, és miért érdemes keményen meg-
hajtani az edzéseket.                        Kovács József

A bajnokság legutóbbi három 
fordulójában a Paksi FC meg-
szilárdította helyzetét miután 
feljött a negyedik pozícióba a 
tabellán. A jelenlegi 41 ponttal 
nyugodtan készülhetnek a haj-
rára a zöld-fehérek. 

Az Újpest elleni hazai mérkő-
zés még nem adott okot a biza-
kodásra, hiszen hiába az első fél-
idei elfogadható teljesítmény, a 
második játékrészben a cserék 
nem tudtak javítani a kissé szét-
esett csapategységen. A végered-
mény: Paksi FC–Újpest FC 1:3. 
– Az első félidő jól nézett ki, Nagy 
Richárd és Haraszti Zsolt is aktí-
van futballozott, jó helyen vették 
fel a labdákat. Adódtak lehetősé-
geink, viszont a megoldások már 
nem voltak racionálisak. A má-
sodik félidőben nem játszottunk 
jól, visszaesett a minőségünk. Saj-
nos a cseréink sem tudtak új len-
dületet hozzátenni – nyilatkoz-
ta a találkozót követően Bognár 
György, a Paksi FC vezetőedzője. 
A 28. fordulóban ismét hazai pá-

lyán játszottak a paksiak. Ezúttal 
a sereghajtó MTK érkezett a Fe-
hérvári útra, és a szurkolók jog-
gal bízhattak abban, hogy a zöld-
fehérek itthon tartják a három 
pontot. Nem is kellett csalódniuk, 
az első félidő nyíltabb játéka után 
(2:0) Bognár György már a kupa-
elődöntőt szem előtt tartva sak-

kozhatott az összeállítással, ami a 
végeredményt is pozitívan befo-
lyásolta: Paksi FC–MTK 4:0. 
A legutóbbi fordulóban Zalaeger-
szegen vendégszerepelt a Paks. 
Ez az összecsapás a korábbi egy-
más elleni meccsek tükrében for-
dulatosnak és izgalmasnak ígér-
kezett. Így is történt. Ezúttal is ve-

zetést szerzett a Paks, azonban 
a ZTE fordítani tudott, de aztán 
jött Ádám Martin, aki megszerez-
te a vendégek második, majd har-
madik gólját is, így mivel az elsőt 
is a paksi csatár abszolválta, pá-
lyafutása első mesterhármasával: 
ZTE FC–Paksi FC 2:3. – Egyál-
talán nem játszottunk jól, sokkal 
lassabb tempóban futballoztunk, 
mint ahogyan szoktunk. Az első 
félidőben lehettek volna lehető-
ségeink, de nagyon monoton volt 
a csapat, így a félidőben át kellett 
szerveznünk a dolgokat. Leegy-
szerűsítettük a játékunkat, ami 
bejött, hiszen megfordítottuk a 
mérkőzést – értékelt a mérkőzést 
követően Bognár György. Az már 
biztos, hogy Ádám Martin az el-
múlt negyven év legjobb góllövő-
je lesz a bajnokság végén. Jelen-
leg 29 gólnál jár a paksi csatár, és 
még négy forduló hátravan a baj-
nokságból. 
Legközelebb április 28-án Pak-
si FC–Ferencváros összecsapást 
rendeznek a Fehérvári úti stadi-
onban.                            Dallos Tibor

Fotó: Molnár Gyula

Negyedik helyen áll a Paksi FC
Fotó: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Sport

Megfejtésével TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Milyen rendezvény helyszíne lesz a Tán-
csics park május 14-én? A  megfejtése-
ket május 6-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: Bauer Györgyi

Fotó: Szép Zsóka/archív

Kupadöntőt játszik 
a Paksi FC
Története első Magyar Kupa 
döntőjére készül a Paksi FC lab-
darúgócsapata. A �nálét Bu-
dapesten rendezik május 11-én 
19.30-kor a Puskás Arénában. 
Az ellenfél a már bajnok Ferenc-
város lesz.

A Paks a többi NB I.-es csapathoz 
hasonlóan a harmadik fordulóban 
csatlakozott a kupaküzdelmekbe, 
és egészen az elődöntőig alacso-
nyabb osztályban szereplő együt-
tesekkel mérkőzött. (3. forduló: 
Gyömrő–Paks 1-9, 4. forduló: III. 
Kerület–Paks 0-5, nyolcaddöntő: 
Csákvár–Paks 0-2, negyeddön-
tő: Kazincbarcika–Paks 0-1). Az 
elődöntőben a tizenegyszeres ku-
pagyőztes, tavaly diadalmaskodó 
Újpest várt a Paksra. A két gárda 
az elődöntő előtt, a bajnokságban 
is megmérkőzött, a lila-fehérek jó 
játékkal 3-1-re győztek. Megle-

het, ez kellett az elődöntős kupa-
sikerhez. A PFC – a sorsolásnak 
köszönhetően – hazai pályán fo-
gadta az Újpestet közel 4000 néző 
előtt, a döntőbe jutás az átalakí-
tott lebonyolítás révén egy mér-
kőzéssel dőlt el. Az első húsz perc 
kiegyenlített, lüktető játéka után a 
Paks szerzett vezetést Diaby öngól-
ja révén, és nemhogy visszaálltak 
volna (nem is szoktak), még ma-
gasabb fokozatba kapcsoltak a ha-
zaiak. A vendégeket teljesen ösz-
szezavarta a Paks agresszív és ha-
tékony játéka, látszott, hogy nem 
erre számítottak a bajnoki alap-
ján. A második félidőben, a volt 
újpesti Windecker is betalált, így 
a 66. perctől a játék képe alapján 
nem volt kétséges a hazai siker, rá-
adásul Sajbán Máté a 87. percben 
szerzett góljával teljesen elvarrta a 
szálakat. Paksi FC–Újpest FC 3-0.                                  
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Sport

Eddigi mérleg a középszakaszban 
Elkezdődtek a középszakasz mérkőzései a fér� 
kosárlabda NB I/A csoportjának alsóházában. 
Az Atomerőmű SE csapata a táblázat utolsó 
helyéről hét győzelemmel és tizenkilenc vere-
séggel indult neki a hat mérkőzésből álló soro-
zatnak. Első ellenfele, a Zalaegerszeg a 11. he-
lyen zárta az alapszakaszt, 9/17-es mutatóval. 
A zalai összecsapáson az első kilenc perc jól si-
került, a paksi csapat irányította a játékot, kéz-
ben tartotta a mérkőzést, de az utolsó percben 
teljesen leblokkoltak. Előbb egy triplával zár-
kóztak, majd egy duplával átvették a vezetést 
a hazaiak, végül egy dudaszós távoli találattal 
négypontosra növelték az előnyüket. A máso-
dik és harmadik negyedben egy teljesen for-
mán kívüli paksi csapat volt a pályán, rossz vé-
dekezés, kihagyott dobások követték egymást, 
volt, amikor már 66-46 állt az eredményjelző 
táblán. Az utolsó tíz percben egy másik ASE-t 
láthattunk, keményen védekeztek, és eredmé-
nyesen támadtak, de az első harminc percben 
összeszedett tetemes hátrányt már nem tudták 
ledolgozni. Zalaegerszegi TE–Atomerőmű SE 
87-81 (22-18, 27-13, 19-22, 19-28). 
A következő fordulóban a Nyíregyháza csa-
patához látogattak Kovács Ákosék. Az első 
negyedben még fej fej mellett haladtak a fe-
lek, aztán a második felvonásban már tizen-
öt ponttal is sikerült ellépniük a piros-kékek-
nek. A nagyszünet után az ötödik percben 
Eilingsfeld kettese volt az első találat, addig 
egyik csapat sem talált a gyűrűbe, a hazai-
ak még a büntetőiket sem tudták értékesíte-
ni. A kevés pontot hozó harmadik negyed vé-
gén kilenc pontra csökkent a paksi előny. Az 
utolsó felvonásban sem sokat változott a já-
ték képe, a végjátékban a kilencedik perc vé-
gén két triplával, 61-66-ra zárkóztak a cá-
pák. A hátralévő időben koncentráltan ját-
szott az ASE, a büntetőiket értékesítették, 
és végül megérdemelten győztek. Hübner-

kísérlete során, de a bírói síp néma maradt. 
A paksi játékos ezután hátulról faultolta a ven-
dégjátékost, amit a játékvezetők sportszerűt-
lennek ítéltek, és azonnal kiállították. Szeren-
csére nem tört meg az ASE lendülete, a mér-
kőzést stílszerűen egy Eilingsfeld-zsákolás 
zárta. A népszerű Johnsy hétszer, Goins há-
romszor húzta be a gyűrűbe a labdát a mérkő-
zés során. Atomerőmű SE–Pécsi VSK-Veolia 
82-66 (19-14, 19-19, 24-17, 20-16). 
A negyedik fordulóban a Zalaegerszeg jött a 
Gesztenyés útra. Azért, hogy ne legyen lefu-
tott a play-out elleni küzdelem, mindenkép-
pen nyernie kellett volna a paksi csapatnak. 
A Pécs ellen kiállított Keith automatikus eltil-
tása miatt nem léphetett pályára. Az első ne-
gyed közepéig felváltva vezettek a csapatok, az-
tán két egymás után beeső triplával meglépett 
a ZTE, és jelentős, nyolcpontos előnyt szerzett 
a tizedik perc végére. A második tíz perc elején 
belekezdett az Atom, Pajor két hárompontosá-
val, valamint Eilingsfeld és Taylor pontjaival 
egy 13-2-es rohammal 28-25-re alakították az 
eredményt az ötödik perc közepére. Nem sike-
rült megtartani az előnyt, a negyed vége előtti 
másfél percben egy 11-0-s zalai széria után tíz 
pontra nőtt az ASE hátránya a huszadik perc 
végére. Kemény, küzdelmes játékot hozott a 
harmadik felvonás, kevés találattal, öt pontra 
csökkent a paksi hátrány, harminc perc után 
még nem dőlt el semmi. Az utolsó tíz percben 
végig az egyenlítés határán volt az ASE, de két 
pontnál közelebb nem sikerült jönniük. Más-
fél perccel a vége előtt Brzoja duplája után 67-
69-nél időt kértek a vendégek, majd egy triplá-
val ismét elléptek. Kevés idő volt hátra, a kény-
szerű paksi faultok után a ZTE jól értékesítette 
a büntetőit és biztosan nyerte a mérkőzést. 
Atomerőmű SE–Zalakerámia ZTE KK  69-78 
(15-23, 20-22, 15-10, 19-23). 

Kovács József

Nyíregyháza BS–Atomerőmű SE 67-73 (20-
21, 11-22, 13-10, 23-20). 
Az alsóházi harmadik fordulóban a táblázat 
végén álló PVSK-Veolia csapatát látta vendé-
gül az Atom. Jól indult a találkozó, 9-2-re el-
léptek Eilingsfeldék, de elég volt egy kis meg-
ingás, és egy 8-0-s szériával átvették a veze-
tést a fekete-fehérek. A negyed végén ismét 
az ASE került fölénybe, öt pont előnyt szer-
zett a tizedik perc végére. A következő játék-
rész elején tovább növelték előnyüket a haza-
iak, de a hetedik perc után fokozta a tempót a 
vendégcsapat, és visszakapaszkodott. A nagy-
szünet után egy darabig nem változott a játék 
képe, felváltva estek a pontok. Ezután elkap-
ta a ritmust a hazai társaság, többen is beszáll-
tak a gólszerzésbe. Keith zsinórban szerzett hat 
pontjával 59-44-re alakította az állást, amiből 
tíz pont feletti különbség maradt a harminca-
dik perc végére. Rosszul kezdődött a negyedik 
negyed, Keith-et faultolták egy hárompontos 

Fotó: Molnár Gyula
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Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

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


