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– Igazán hangulatos, 21. száza-
di, komfortos utcafelújítás tör-
ténik majd – ezekkel a szavak-
kal nyitotta meg a közelmúltban 
tartott lakossági fórumot Szabó 
Péter, Paks polgármestere. A fó-
rum témája a főutca Kereszt ut-
cától a 6-os útig tartó szakaszá-
nak tervezett felújítása volt.  
Kormányzati támogatásnak kö-
szönhetően mintegy 114 millió 
forint áll az önkormányzat ren-
delkezésére a szakasz tervezte-
tésére. A tervezésről szóló szer-
ződést tavaly októberben ír-
ták alá Szabó Péter és a tervező 
Paks-Óváros Konzorcium kép-
viselői. A Bokút-Terv K�. az 
útépítés tervezésével foglalko-
zik. Bokker István ügyvezető el-
mondta, hogy faltól falig ren-
dezést képzeltek el új burkolat-
tal, kiemelt szegélyekkel. Ezáltal 
keskenyebbé válna a burkolt fe-
lület, a felszabadult területekre 
növényeket ültetnének, a gyalo-

gosokat csillapítószigetekkel el-
látott okoszebrákon vezetnék át 
az úttesten. Új elem a Szent Ist-
ván téri, Erzsébet Nagy Szállo-
da előtti körforgalom kiépíté-
sének tervezése. Emellett a vá-
rosi kerékpárutat kialakítanák 
a Kossuth utcáig, ott átvezet-
nék a túloldalra, majd a Duna-
partig haladna. Alvállalkozó-
ként a Garten Stúdió K�. a táj-
építészeti átalakítások felelőse. 
Szloszjár György ügyvezető úgy 
tájékoztatott, hogy megvizsgál-
ták, mely területeken indokolt 
különösen a zöldterület fejlesz-
tése, hova tudnak utcabútorokat 
elhelyezni.
A két szakember a lakossági fó-
rumon látványtervek bemuta-
tásával ismertette a tervezés fo-
lyamatát, majd a lakossági hoz-
zászólások következtek. Cseh 
László a gyalogátkelőhelyek lát-
hatóbbá tételével kapcsolatban 
tett észrevételt. Szabó Péter pol-

gármester válaszában elhang-
zott, hogy az önkormányzat is 
abban a megoldásban gondolko-
dik, ami az Építők útja és a Kis-
hegyi út kereszteződésénél már 
bevált. A legtöbb észrevétel a 
tervezett körforgalom kapcsán 

hangzott el, amelyeket a tervezők 
megvizsgálnak, ahogy a parko-
lóhelyekről megfogalmazott vé-
leményeket is. Szabó Péter pol-
gármester kiemelte, hogy a kész 
terveket is bemutatják majd a la-
kosságnak.                             Sólya E.

Közélet

A főutca felújítása volt a fórum témája

Játszótereket fejlesztettek a városban
Több mint ötvenmillió fo-
rintot fordított játszótér-kor-
szerűsítésre 2021-ben Paks Vá-
ros Önkormányzata – ismer-
tette sajtótájékoztatón Szabó 
Péter polgármester. Négy tag-
óvoda udvarára került új játék 
és gumiburkolat, valamint hét 
közterületi játszótérre telepí-
tettek új játékokat.

Harminchárommillió forintot 
fordított a közterületi játszóte-
rek közül hét fejlesztésére ta-
valy az önkormányzat, tájékoz-
tatott Szabó Péter polgármes-
ter, kiemelve, hogy a játszóterek 
korszerűsítését folyamatos fel-
adatának tekinti a város, ami-
nek köszönhetően Paks vala-
mennyi játszótere biztonságos 
és jól felszerelt. A Kodály Zoltán 
utcai játszótérre új hintát és egy 
zenélő játékot telepítettek, az Er-
kel Ferenc utcai játszótérre is új 
hinta került ütéscsillapító gumi-
burkolattal. A Toldi utcai játszó-

térre új kéttornyos, csúszdás vár 
került, az Árnyas utcaira új ru-
gózó körforgó, az ürgemezei-
re új rugós játék és egy új dupla 
hinta. A Kurcsatov utca mellet-
ti játszótérre játszóvárat építet-
tek, alá gumiburkolatot, a Tuli-
pán utcain pedig a meglévő fé-

szekhinta alá került új burkolat. 
– Az óvodák udvari fejlesztései- 
re mintegy 17 millió forintot 
költött az önkormányzat 2021-
ben – tudtuk meg a polgármes-
tertől, aki azt is elmondta, hogy 
mint minden intézményi fej-
lesztés, az udvari játékok bőví-

tése is az intézményvezetők igé-
nyeit �gyelembe véve zajlik.
Buják Emília főkertészi referens 
arról tájékoztatott, hogy a Pak-
si Benedek Elek Óvoda Kishe-
gyi úti tagóvoda udvarára új ját-
szóvár került ütéscsillapító gumi-
burkolattal, valamint egy Novum 
kombinált eszköz és egy négy-
személyes mérleghinta. A Paksi 
Napsugár Óvoda dunakömlődi 
tagóvodája új mókuskereket, az 
Eötvös utcai rugós egyensúlyo-
zót, a Vörösmarty utcai székhely-
intézmény pedig a meglévő süly-
lyesztett kerti szegéllyel határolt, 
kör alakú zöldfelületre új öntött 
gumiburkolatot kapott. 
A közterületi és intézményi 
játszóterekre az önkormány-
zattal kötött szerződés alapján 
a Zo-Bau K�. telepítette az új 
játékokat. A cég vezetője, Sik-
lósi Zoltán azt mondta, hogy 
szeptemberben kezdték el a 
munkákat, és idén tavasszal fe-
jezték be.                         Dallos Sz.
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Első helyezést ért el Paks Város 
Önkormányzata a Klímabarát 
Települések Szövetsége  Klíma-
barát Díj 2021 pályázatán kis- és 
középvárosok kategóriában – je-
lentette be Szabó Péter polgár-
mester sajtótájékoztatón.
Mint mondta, 2014-től – ko-
rábban Süli János polgármester 
vezetésével – rengeteget dol-
goznak azon, hogy minél élhe-
tőbb, tisztább, energiahatéko-
nyabb és klímabarátabb legyen 
Paks. – Több hasonló díjban ré-
szesültünk már az elmúlt évek-
ben, hogy csak kettőt emeljek ki, 
elnyertük a Családbarát Önkor-
mányzat és a Kamaszbarát Ön-
kormányzat címeket is, mind-
egyiknek szeretnénk a jövőben 
is megfelelni, ahogy a munkánk 
gyümölcseként méltán elnyert 
Klímabarát Díjnak is – fogalma-
zott a polgármester.
Elmondta, hogy a pályázatban be-
mutatták azt a munkát, amit az el-
múlt években végeztek, beszámol-
tak a klímabarát beruházásokról. 
Kiemelte a közintézményekre te-
lepített, energiafogyasztást csök-
kentő napelemes rendszereket, 
az iskolákban, óvodákban felsze-
relt energiahatékonyságot szolgá-
ló okosmérőórákat, a hagyomá-
nyos és iparosított technológiá-
val épült lakóépületek energetikai 
felújítását támogató pályázato-
kat, az elektromos buszközleke-

dés bevezetését, amely területen 
további fejlesztés várható két 
hidrogénmeghajtású busz beszer-
zésével kormányzati támogatás-
sal, illetve a kerékpárút-hálózat 
fejlesztését, amely szintén tovább 
halad. A polgármester kitért a vá-
ros zöldfelületeire is, mint mond-
ta, erre is kiemelt �gyelmet for-
dít az önkormányzat. Említette 
az 1000 fát Paksra! elnevezéssel 
zajlott programot, amit a PIP 
Közép-Duna Menti Térségfej-
lesztési Nonpro�t K�.-vel közö-
sen és a DC Dunakom Zrt. köz-
reműködésével valósítottak meg, 

a nagyszámú cserje és virágülte-
téseket, valamint a Virágos Ma-
gyarország versenyben elért ed-
digi eredményeket. Kitért arra 
is, hogy ha utcafelújítás, térfelújí-
tás történik a városban, kiemel-
ten oda�gyelnek arra, hogy le-
hetőség szerint megőrizzék, sőt 
növeljék a zöldfelületet. – Mind-
ezzel a cél, hogy Paks tiszta, zöld 
település legyen. A Klímabarát 
Települések Szövetsége pályáza-
tán elért első helyezés visszajel-
zés arról, hogy jó úton járunk – 
mondta Szabó Péter.                 

-kgy-

Megjelent a Tehetséges Pak-
si Fiatalokért Alapítvány 2022. 
évi pályázati felhívása. A szer-
vezet célja az anyanyelvi kul-
túra, a művészet, a tanulmányi 
munka és a sport területén ki-
magasló eredményt elérő diá-
kok és a velük foglalkozó fel-
nőttek munkájának elismerése, 
ösztönzése. Támogatják a kivá-
ló teljesítményt nyújtó, felsőfo-
kú tanulmányokat folytató �a-
talokat is. Pályázni az általános 
iskola 5. osztályától az első dip-
loma megszerzéséig tartó idő-
szakban lehet, feltétel, hogy a 
pályázó állandó lakóhelye Paks, 
vagy itt tanul. A pályázatot írás-
ban, az erre szolgáló űrlapon 
kell benyújtani, ami a továb-
bi fontos információkat tartal-
mazó részletes kiírással együtt 
beszerezhető a Paksi Polgár-
mesteri Hivatal polgármeste-
ri titkárságán, vagy letölthető 
a  paks.hu honlapról. A pályá-
zatokat a polgármesteri hiva-
tal titkárságára várja a Tehet-
séges Paksi Fiatalokért Alapít-
vány 2022. szeptember 16-án 
12 óráig. A sikeresen pályázó-
kat az elbírálást követően ér-
tesítik, és meghívót kapnak a 
díjkiosztó ünnepségre, amit az 
október 23-i ünnepségsorozat 
keretében tartanak meg. A pá-
lyázat eredményét a város hon-
lapján közzé teszik.

-gy-
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Közélet

Kitüntetést kapott Gaszner Róbert

Ki kapja a Deák 
Ferenc-díjat?

Kitüntetésre várnak
javaslatokat

A Paksi Polgármesteri Hivatal-
ban legalább öt éve alkalmazás-
ban álló, kimagasló teljesítményt 
nyújtó köztisztviselők munkáját 
ismeri el a Deák Ferenc-kitünte-
téssel az önkormányzat, a díjat 
először 2004-ben adtak át. Azon 
személyekre várnak javaslatot, 
akik kiemelkedő munkájukkal 
hozzájárultak a város közigazga-
tási tevékenysége szakmai szín-
vonalának növeléséhez, a lakos-
ság ügyeinek kulturált intézésé-
hez, továbbá magas színvonalú 
előkészítő és végrehajtó tevé-

kenységükkel segítették a képvi-
selő-testület munkáját. A kitün-
tetés adományozására javaslatot 
tehet minden paksi lakos, pak-
si székhelyű jogi személy, vala-
mint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. Az indok-
lással alátámasztott javaslatokat 
2022. május 20-ig írásban lehet 
eljuttatni dr. Blazsek Balázs cím-
zetes főjegyzőhöz. Az elismerést 
a közszolgálati tisztviselők napja 
alkalmából szervezett városi ün-
nepségen adják át.

-kgy-

Paks önkormányzata Pongrácz 
Sándor-kitüntetéssel ismeri el 
azok tevékenységét, akik mun-
kájukkal jelentősen hozzájárul-
tak a település egészségügyi el-
látásának fejlesztéséhez, és ezen 
a területen kimagasló teljesít-
ményt nyújtottak. Az elisme-
rést páros évben orvosnak, pá-
ratlan évben szakmai munkát 
segítő egészségügyi dolgozó-
nak ítélik oda, ennek megfele-
lően várják idén is az ajánláso-
kat. A kitüntetés adományozá-
sára javaslatot tehet minden 

paksi lakos, paksi székhellyel 
rendelkező jogi személy, vala-
mint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. Az aján-
lásnak tartalmaznia kell a jelölt 
azon teljesítményét, ami méltó-
vá teszi a kitüntetésre. A javas-
latokat írásban, 2022. május 20-
ig lehet benyújtani dr. Blazsek 
Balázs címzetes főjegyzőhöz. 
Az elismerés átadására hagyo-
mányosan a Semmelweis-nap 
alkalmából megrendezett vá-
rosi ünnepségen kerül sor.

-kgy-

– Hatalmas elismerés számomra ez a díj. Kö-
szönöm a képviselő-testületnek, a vezetőim-
nek, a beosztottjaimnak, akik a hivatásom 
gyakorlása során mindvégig segítették a 
munkámat, és a családomnak a rengeteg tá-
mogatást. Ajánlom ezt a díjat mindazon baj-
társaimnak, akikkel az elmúlt 21 év során 
együtt szolgálhattam – mondta Gaszner Ró-
bert, miután átvette a Paks Közbiztonságáért 
kitüntetést Szabó Péter polgármestertől.
Ahogy a méltatásban elhangzott, Gaszner 
Róbert tűzoltó alezredes 2007. január 1-jén 
kezdte meg hivatásos tűzoltói pályafutását 
Paks Város Hivatásos Önkormányzati Tűz-
oltóságának állományában beosztott tűzol-
tóként. 2009. április 1-jétől szolgálatparancs-
noki feladatokat látott el, majd 2010. július 
1-jétől a Tűzoltási és Műszaki Mentési Osz-
tály vezetője lett. Jelenlegi beosztását 2012. 
április 1-je óta tölti be. Szakmai tevékenysé-
gét szolgálati viszonyának kezdetétől céltu-
datosan és pontosan végzi, melynek köszön-
hetően szakmai életútja töretlen. Magabiztos, 
határozott, terhelhetősége, stressztűrő képes-
sége kiemelkedő, a tűzoltói hivatást életcél-
jának tekinti. Az irányítói feladatok ellátása 
során, a tűzoltási és műszaki mentési tevé-
kenység mellett nagyfokú szakmai tapaszta-
latra tett szert a vezetői feladatok ellátásában 
is. Javaslatai, döntései megalapozottak, me-
lyek jelentős mértékben hozzájárultak a Pak-
si Hivatásos Tűzoltóparancsnokság fejlődésé-
hez. Kiemelkedően hatékony az új feladatok 
megismerésében, azok megszervezésében és 
rendszerezésében. Folyamatosan képezi ma-

gát, szorgalma, a szakma és a szervezet irán-
ti elhivatottsága, szolgálati feladatokhoz tör-
ténő hozzáállása példaértékű, beosztottjait 
jól motiválja a hatékony és magas színvonalú 
munkavégzésre. Kitűnő kapcsolatot tart fenn 
munkatársaival, a társadalmi és civil szerve-
zetekkel.
Szabó Péter köszöntőjében méltatta a rend-
védelemben és a katasztrófavédelemben dol-
gozók munkáját, külön is a koronavírus-jár-
vány alatt végzett szakmai tevékenységüket, 
amit – mint hangsúlyozta – úgy végeztek, 
hogy közben maximálisan megfeleltek egyéb 
feladataiknak. A polgármester az orosz–uk-

rán háború kapcsán is kiemelte tevékenysé-
güket, mint mondta, a katasztrófavédelem 
koordinálása mellett történik a menekültek 
fogadása.
Az ünnepség végén Szántó Zoltán alpolgár-
mester mondott pohárköszöntőt. Egyebek 
mellett azt mondta, hogy korunk tűzoltója, 
legyen az önkéntes, hivatásos vagy létesítmé-
nyi, elődei példáját követve, hivatásához mél-
tóan bármikor kész mások mentésére, és bár-
mikor kész segítséget nyújtani a bajban. De 
ezt a hivatást és a kitűzött célokat egyedül, 
külön-külön nem, csak együtt, csapatban 
tudja teljesíteni.                             Kohl Gyöngyi
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Közélet

A hosszú élet titka a munka és kitartás

Átadták a Szívek kertjét az otthonban

Varga Pálnét, született Gyuri-
cza Gizellát köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából a vá-
ros nevében Ulbert Sándor a 
képviselő-testület humánpo-
litikai bizottságának elnöke. 
Gizi néni a köszöntésnek ön-
magában is nagyon örült, de 
annak, hogy Ulbert Sándor ér-
kezett hozzá különösen is, hi-
szen mint kiderült, régóta is-
merik egymást. – Dunaköm-
lődön egymással szemben 
laktunk. Gizi néni mindig na-
gyon jószívű és kedves volt, és 
�gyelt ránk, gyerekekre – idéz-
te fel emlékeit Ulbert Sándor. 
Hozzátette, hogy az önkor-
mányzat kiemelt �gyelemmel 
van a város idős lakóira, ép-
pen a köszöntés előtt vett részt 
a Paksi Életfa Idősek Otthoná-
ban egy ünnepségen, ahol el-
mondta, hogy Gizi nénihez 
megy köszönteni, így sokak 
személyes üdvözletét is elhoz-
ta az ünnepeltnek.

Gizi néni 1932. május 2-án szü-
letett Endrődön. A világhábo-
rú után a család Dunakömlőd-
re került, gazdálkodtak a he-
lyi téeszben. Dunakömlődön 
ismerte meg kecskeméti szár-
mazású férjét, Varga Pált, aki-
vel 1951-ben kötöttek házas-
ságot. Dunakömlődön alapí-

tottak családot, �uk 1952-ben, 
lányuk 1954-ben született. Gizi 
néni később a konzervgyár-
ban dolgozott, majd 1974-től a 
dunakömlődi halászcsárdában. 
Sokan emlékezhetnek a család-
ra, mert Gizi néni sok lakoda-
lomban főzött, a férje és a �uk 
pedig különböző rendezvénye-

ken zenéltek. 1987-ben ment 
nyugdíjba, majd egy kis időre 
még visszatért dolgozni a ha-
lászcsárdába. Sok szép emléke 
van, de tragédiák is érték. Egy 
lánytestvére volt, aki 11 éve-
sen betegségben elhunyt. 1998-
ban két hét különbséggel vesz-
tette el a férjét és a �át. Lánya 
az 1980-as években sztrókot ka-
pott, és félig lebénult, Gizi néni 
közel harminc évig ápolta, öt 
éve egy szociális intézmény la-
kója. Gizi néni 2002-ben elköl-
tözött a Gyomaendrőd mellet-
ti Hunyára, ahonnan azonban 
2019-ben visszajött Paksra. Há-
rom unokája és négy déduno-
kája van, jelenleg az egyik uno-
kájánál lakik a Kinizsi utcában. 
A hosszú élet titka szerinte a 
munka, aztán, hogy akármilyen 
nehéz, sosem szabad, hogy az 
ember elhagyja magát, említet-
te a nyugodtságot, és hogy néha 
nem árt egy kupica pálinka. 

-kgy-

Szívek kertje annak a parkrész-
letnek a neve, amit a Paksi Életfa 
Idősek Otthonának udvarán ala-
kítottak ki. A parkrész nemcsak 
megemlékezés, imádkozás hely-
színe lehet, hanem a még élő csa-
ládtagokkal való lelki együttélésé 
is – hangzott el az emlékezőhely 
ünnepélyes átadásán. 
Ulbert Sándor, a képviselő-testü-
let humánpolitikai bizottságának 
elnöke örömét fejezte ki köszön-
tőjében, hogy az idősek ottho-
nában családias környezetet biz-
tosítanak a lakóknak, és megkö-
szönte minden érintettnek a sok 
befektetett munkát. 
A humánpolitikai bizottság ál-
tal meghirdetett pályázat ré-
vén kapott lehetőséget a Ve-
led is Törődünk Egyesület arra, 
hogy az emlékezőhely megva-
lósuljon. Az ötlet évekkel ez-
előtt merült fel Kávási Brigittá-
ban, az egyesület elnökében, aki 
akkoriban az idősek otthona ve-

zetője volt. Elmondta, hogy ko-
rábbi céljuk elsősorban a termé-
szeti környezet szebbé tétele volt 
parkosítással, eközben igyekez-
tek olyan pontokat is találni az 
intézmény udvarán, ahol az em-
lékezés helye kialakítható. Hoz-
zátette, hogy az idősek otthoná-
ban az emlékezés és a nosztalgia 
felértékelődik. 
A hosszabb távú program egyik 
állomásaként kialakított Szívek 
kertje azonban nemcsak arra hi-
vatott, hogy meghitt emlékezésre 
adjon lehetőséget, hanem ösztön-
zi az idős embereket arra, hogy ki-
sétáljanak oda, elmerülhessenek 
gondolataikban, vagy éppen egy-
mással és hozzátartozóikkal be-
szélgethessenek. Ferenczi Ildikó, 
a Paksi Életfa Idősek Otthona in-
tézményvezetője szerint ez min-
denképpen minőséget ad az éle-
tüknek. 
Ignits Miklósné, a Szívek kert-
je kerámiaszobrainak alkotója 

egy éven át foglalkozott az em-
lékhely kialakításával. Átformáz-
ta a korábban állított kőkeresz-
tet is, meghasadt szívet épített rá, 
amelyből pillangók szállnak fel. 
Az alkotó szerint ez az élet körfor-
gását, a folyamatos változást jelké-
pezi, de mindenki saját életének 

meséjét illesztheti a szobrok köré. 
A későbbiekben tovább szépül 
majd az idősek otthonának park-
ja, a már meglévő Madarak kertje, 
Folyton nyíló virágok kertje, Mo-
solygó fák ligete és a most átadott 
Szívek kertje mellett.

-se-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Igazgatósági Nívódíjakat 
adtak át a majálison
Szabadidős programokkal és színpadi mű-
sorok sorával várták a látogatókat az erő-
műves majálison, amelyet a koronavírus-
járvány miatt legutóbb 2019-ben tudtak 
megrendezni, így idén talán a megszo-
kottnál is nagyobb várakozás előzte meg a 
programot. Hagyományosan ezen a ren-
dezvényen adják át az Igazgatósági Nívódí-
jakat, az elismerést idén harminchét mun-
kavállaló vehette át. 

Az erőműves majális szól a kikapcsolódásról, 
az ügyességi vetélkedőkről, a főzésről, a kö-
zösségi és kulturális programokról, de nem-
csak erről, hanem a kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó munkavállalók elismeréséről is. Ilyen-
kor adják át ugyanis a cég Igazgatósági Ní-
vódíját, amellyel a kiemelkedő munkatelje-
sítményt nyújtó munkavállalókat jutalmaz-
zák. Ebben az esztendőben 37 munkatársat 
szólítottak színpadra, hogy átvegyék az elis-
merést Pekárik Géza vezérigazgatótól és az 
igazgatóságok vezetőitől. Az igazgatóságok 
bírálótestületeinek döntése alapján az idei év-
ben elismerésben részesültek: Orosz Hajnal, 
Benics János, Bolla Lajos, Gyöngyösi Zol-
tán, Hevesi Antal, Hirt János, Horváth Jó-
zsef, Kovács László, Lakatos János, Pokorni 

Tamás, Rozmanitz Péter Jakab, Sándor Lász-
ló, Tokicsné Madács Erzsébet, Vörös Tiva-
dar, Bonta Ferenc, dr. Pós István, Vajda Ró-
bert, Vágvölgyi Zoltán István, Égner Attila, 
Frast Gábor, Horváth István, Huszák Zol-
tán, Koleszár Norbert, Kovács Sándor, Kö-
vecses József, Polonyi István, Szabó Sándor, 
Szeip György, Fink Gábor, Varga Péter Gyula, 
Wayer Zoltán, Keller Gabriella, Payerné Koz-
ma Éva, Ujhelyi Zsolt, Bock Péter János, Fekti 
Richárd László, Körmöczi Zoltán.
A díjátadót délután tartották, de a program 
már korán reggel kezdődött, az első érke-
zők ilyenkor a főzőversenyen indulók, akik 
sátrat vernek, előkészülnek a főzéshez. Most 
19 csapat ragadott fakanalat, az általuk ké-
szített étkek közül az FKO csapatáé (turbina 
és forgógép-karbantartó osztály) vitte a pál-
mát, második lett a BIG (biztonsági igazga-
tóság), harmadik pedig a RAKO (raktározá-
si osztály) csapata. Széles Károly elmondta, 
hogy győztes csapatuk minden tagja kivette 
a részét a munkából, illetve hogy voltak már 
második és harmadik helyezettek is ebben a 
megméretésben. A csapat egybehangzó véle-
ménye, hogy nagyon jó volt ilyen hosszú ki-
hagyás után ismét együtt tölteni egy kis időt 
a majálison.

Nemcsak a bográcsok körül serénykedtek az 
erőműves majálison az elsőségért, hanem a 
sportpályán is, hiszen a program szintén ha-
gyományos eleme a majális focikupa. A győz-
tes idén a balatonfüredi rekreációs központ 
csapata lett, második az Atomix K�. tűzoltó-
sága, és harmadik az Old Brothers nevű for-
máció.
Ilyenkor az ASE sporttelepe igazi gyermek-
paradicsommá változik a sok-sok játékkal 
és egyéb programelemmel. A gyerekek ez al-
kalommal is rengeteg lehetőség közül válo-
gathattak, többek között légvárak, felfújha-
tó játékaréna, elektromos járművek, virtu-
ális szimulátorok, kézműves-foglalkozások, 
csillámtetoválás szerepelt a kínálatban, amit 
gasztroprogramok is színesítettek. A színpa-
don a Roger Schilling fúvószenekar műsora 
után az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesü-
let népdalköre, a Twirling és Botforgató Tánc-
egyesület, az A-FORCE1 TáncSport Egyesület, 
a Főnix Táncegyesület, a Tűzvirág Táncegyüt-
tes, Kovács Kati, valamint Péter Szabó Szilvia 
léptek fel. Mindemellett freestyle focibemuta-
tó, focikvíz és workshop is volt. A majálisra – 
ahogy az hagyomány – nemcsak a munkatár-
sakat várták, hanem Paks és környéke lakossá-
gát is.                                                    Kohl Gyöngyi

Atomerőmű

Fotók: Babai István
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Atomerőmű

Fotó: Szép Zsóka
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Atomerőmű

A reaktorépület volt a szakmai 
előadás fókuszában
Az új paksi blokkok reaktor-
épülete számos különleges épí-
tészeti megoldást vonultat fel a 
speciális alapozástól a robusz-
tusság biztosításán keresztül a 
beton minőségéig – hangzott el 
a Paks II. Zrt. Tudásmenedzs-
ment Akadémiája áprilisi elő-
adásán. 
 
Már a méretei is tekintélyt paran-
csolók lesznek a Pakson épülő új 
atomerőműnek. A reaktorépület 
72 méter magas lesz, a szellőző-
kémény pedig száz méterre ma-
gasodik majd. A jelentős léptékek 
mellett az új blokkok reaktorépü-
lete – melynek az építési engedé-
lyezési tervdokumentációja már 
az Országos Atomenergia Hiva-
talnál van – építészeti szempont-
ból is számos különleges megol-
dást tartalmaz. Ezek egyike rög-
tön az alapozás. A referenciának 
számító oroszországi Leningrad 
II. Atomerőmű nukleáris szige-
ténél (vagyis az atomreaktorból 
és a gőzfejlesztőkből, valamint 
azok segéd- és biztonsági be-
rendezéseiből álló épületegyüt-
tesnél) ugyanis külön alapokon, 
egymástól külön álló épületeket 
emeltek. Ezzel szemben Pakson 
ezek az épületek egyetlen, egy 
úgynevezett közös alaplemezen 
valósulnak meg, és az egyes léte-
sítmények szerkezetei is mereven 
kapcsolódnak majd egymáshoz. 
Különleges megoldásokat vonul-
tat fel majd a reaktort körülvevő 
kettős falú konténmentszerkezet 
is, amelynek robusztusságát töb-

bek között jelentős méretei, az 
utófeszített vasbeton szerkezete 
és a hermetikus burkolata is biz-
tosítja. A belső konténment 1,2 
méter, a külső pedig 1,5–2,2 mé-
ter falvastagsággal fog megépül-
ni. Az építkezéshez használt be-
tonnak is különleges követelmé-
nyeknek kell megfelelnie attól 
függően, hová építik be. Töb-
bek közt ez az oka annak, hogy 
az építési-szerelési bázison önál-
ló betonüzem létesül, amelynek 
betonvizsgáló laboratóriumában 
ellenőrizhető lesz az elkészített 
beton minősége.

Minderről az immár negyedik 
éve működő Tudásmenedzsment 
Akadémián Tarkovács Zsolt épí-
tészeti és telephelyvizsgálati osz-
tályvezetőtől hallgathattak meg 
előadást a Paks II. Zrt. munkatár-
sai. A fórum célja éppen az, hogy 
a projekten dolgozó szakembe-
rek bemutathassák szakterületü-
ket és feladataikat, illetve átadhas-
sák képzéseken, konferenciákon 
szerzett tudásukat. A sorozat nép-
szerűsége indulása óta töretlen, az 
előadások száma immár megha-
ladta az ötvenet. A rendezvény a 
koronavírus-járvány alatt ideig-

lenesen az online térbe költözött, 
de márciustól ismét személyesen 
vehetnek részt rajta a két új blokk 
építéséért felelős cég munkatársai.
A Tudásmenedzsment Akadémia 
története során rendkívül színes 
volt az előadások palettája, a cég 
minden szakterülete képviseltette 
már magát valamilyen témában, 
kezdve az anyagvizsgálattól az ol-
vadékcsapdán és a személyzet-
képzésen át a nukleáris minősí-
tésig. Vendégelőadók is gazdagí-
tották a rendezvényt, többek közt 
Bajsz József (Paksi Atomerőmű) 
és Balog Richárd (MAVIR) sze-
mélyében. A részvételi kedv – 
akár előadókról, akár résztve-
vőkről beszélünk – töretlen. Telt 
házas volt az áprilisi rendezvény 
is, ahol Tarkovács Zsolt mellett 
Rábay Andor telephelyvizsgálati 
szakterület-vezető tartott elő-
adást, az ő témaköre a terület-elő-
készítési munkákkal összefüggő 
monitoringfeladatok végrehajtá-
sa volt.                                               (X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Tarkovács Zsolt osztályvezető a Paks II. Zrt. Tudásmenedzsment Akadémiáján tart előadást
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Sosem adom el a szőnyegeimet – mondja 
Sóthy Györgyné Irénke, aki szőttesei egy ré-
szét elajándékozza, a többit otthonában tart-
ja. Kiállításokon is megmutatja alkotásait, 
amelyekből láthattak már Pakson, Székesfe-
hérváron, Biatorbágyon és a Hagyományok 
Háza Élő népművészet tárlatán is. Legutóbb 
a XVIII. Kárpát-Medencei Népi Textilfesz-
tiválon mutatkozott be, ahol első díjat ka-
pott kétméteres szövőszéken készült, tizen-
egy színből álló szőnyegéért. Irénke rend-
szeresen zsűriztet, hét mesterremekkel és 
kilenc míves termékkel rendelkezik. A szö-
vés népi mesterség már gyermekkorában 
megérintette, a kecskeméti születésű kislány 
12 éves volt, amikor Debrecenben találko-
zott egy idős szövőasszonnyal. – Ez az emlék-
kép mindig felvillant. Aztán tíz évvel ezelőtt a 
paksi kulturális központ könyvtárában talál-
koztam Gutai Istvánné Julikával, és megkér-
deztem, hol tanulhatnék szőni. Julika felmu-
tatott a galériára, mondván, hogy ott egy áll-
vány… Így kezdődött a szövőpályafutásom 
– meséli Sóthy Györgyné, aki azt is elmond-
ta, hogy aztán Szabadbattyánban sajátította el 
a mesterség alapjait. Megszállottan gyakorolt, 
amikor leült az állvány elé, úgy érezte, hogy 
otthon van. Elvégezte Csepelen a népi mes-

terségek és művészetek szakközépiskolájá-
nak kétéves képzését, és 2015-ben átvehette a 
népi kézműves szőnyegszövő bizonyítványt. 
Abban az évben vásárolta meg első szövő-
székét, a férje pedig épített neki egy kis mű-
helyt, onnantól Irénke úgy érezte, övé a világ. 
Irénke a paksi atomerőműben különböző tit-
kárságokon dolgozott, onnan vonult nyug-
állományba, és bár szerette a munkáját, úgy 
érezte, hogy jó lesz csak a szövéssel foglal-
kozni. Nem szereti a könnyű megoldásokat, 
fontosnak tartja a hagyományőrzést. Mint 
mondja, Magyarországon ma már kevés a 
gyapjúszövő, inkább vászonszövők vannak, 
mert a munkafolyamat gyorsabb, olcsóbb 
az anyag, és a termék könnyebben eladható. 
– Magam tervezem a szőnyegeimet, magam 
festem a fonalaimat, amelyek Erdélyből van-
nak, egyébként ott tanultam meg a festés és a 
szövés igazi fortélyait. A szövéshez a kedvenc 
alapanyagom a veres berke birka gyapja – 
mondja Sóthy Györgyné, aki arról is beszélt, 
hogy szeretné továbbadni a tudását. A Csen-
gey Dénes Kulturális Központban három éve 
tart szakkört, ahova jelenleg hatan járnak, és 
úgy látja, hogy akad a hölgyek között, aki a 
nyomdokaiba léphet. Irénke a kászoni és a csí-
ki mintavilágot és technikát szeretné a továb-

biakban is használni. A legnagyobb elisme-
rést az jelenti a számára, hogy a csíkkarcfalvi 
manufaktúra vezetőjének engedélyével a 
honlapjukon látható alkotásokat leszőheti.  
Irénke szövés iránti szeretetét mutatja, hogy 
évekkel ezelőtt, egy súlyos, maradandó ká-
rosodással járó könyöksérülés után három 
hónappal visszaült a szövőszék mellé, an-
nak ellenére, hogy azt mondták neki, hogy 
soha többet nem tud majd szőni. Az e�aj-
ta megszállottsághoz támogató családi hát-
tér is szükséges. Férje, György viszi őt a ki-
állításokra, mindenben segíti, bár néha ki-
csit morog is, mint a fér�ak általában, teszi 
hozzá Irénke. Tímea lányuk ugyancsak Pak-
son él, közbeszerzési szakjogász. Bár jelen-
leg úgy tűnik, hogy nem vonzza ez a népi 
mesterség, de örül annak, hogy édesany-
ja azzal foglalkozik, amire mindig is vágyott.  
Sóthy Györgynének a nap huszonnégy órá-
ja sem elég, imád kertészkedni, főzni, olvasni, 
és a férjével, akivel 1988-ban költöztek Paks-
ra, közösen járni az országot. Erdély rend-
szeres úti cél, évente utaznak oda. Irénke hit-
vallása, ami egykori sérülésén is átsegítet-
te: fontos, hogy mindig legyenek céljaink, a 
rosszkedvet pedig bármikor érdemes felcse-
rélni egy nevetéssel.                          Sólya Emma

Jó napot, mi újság?

Sóthy Györgyné

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paksi Hírnök retró

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

A víziközmű törvény kimond-
ja, hogy ivóvíz- és szennyvíz-
szolgáltatást kizárólag állami 
vagy önkormányzati tulajdon-
ban lévő szolgáltató végezhet, 
illetve a tevékenységhez kap-
csolódó közművagyonnak is 
állami vagy önkormányzati tu-
lajdonba kell kerülnie. […] A 
törvény […] meghatározza az 
egy szolgáltatóhoz tartozó mi-
nimális fogyasztói számot, ami 
társulásra ösztönzi az önkor-
mányzatokat. Paks egy ilyen 
regionális szolgáltató gazdasá-
gi társaság létrehozását kezde-
ményezte. […] Az elképzelés 
szerint egy k�.-t alapítanának 
paksi központtal, amelyben a 

behozott működtető vagyon, 
illetve a rákötési egység ará-
nyában szereznének tulaj-
donrészt a csatlakozó önkor-
mányzatok. […] A jelenleg ér-
deklődő felek csatlakozásával 
elérnék a törvény által szabott 
150 ezer fogyasztót. […] 2012 
második félévétől már lehet 
kérni az engedélyeket, ehhez 
minimum ötvenezer fogyasztó 
szükséges, 2014 decemberétől 
már százezer a minimális kri-
térium, 2017 januárjától pedig 
már csak az lehet jelen a szfé-
rában, aki eléri a 150 ezer fo-
gyasztót. […] 

Kohl Gyöngyi
2012. február 17., 21 évf. 4. szám

Atomenergetikai Múzeum nyi-
totta meg kapuit az erőmű te-
rületén. […]A múzeum a Kar-
bantartó és Gyakorló Központ 
(KGYK) szomszédságában ka-
pott helyet. […] A múzeum 
kiállításának tematikus részei 
a paksi atomerőmű építkezé-

si munkálatainak és üzemel-
tetésének történetét, illetve 
tárgyi emlékeit örökítik meg 
az 1960-as évektől napjain-
kig. Akár a valóságban, van-
nak primer- és szekunderkö-
ri nagyberendezések, ame-
lyek között egy sugárkapun 

is áthaladhatnak a látogatók, 
akiknek még arra is van le-
hetőségük, hogy kipróbálják 
a fűtőelemátrakást egy ma-
ketten. Ezen kívül emlékpla-
kettek, az erőmű saját kiadvá-
nyai, a történetéhez kapcsoló-
dó képzőművészeti alkotások, 
reklámtárgyak láthatók. A fo-
gadótérben érintőképernyős 
információs pultokat „faggat-
hatnak” az érdeklődök, ugyan-
itt �lmek vetítésére és inter-
aktív játékra is lehetőség nyí-
lik. A múzeum az atomerőmű 
mellett gyűjti olyan tudomá-
nyos és oktatási intézmények 
tárgyi emlékeit is, amelyek 
érintettek a nukleáris iparban. 
Könyvtárában a szakkönyve-
ken kívül a kutatók rendelke-
zésére áll a több mint félezer 
kötetes John E. Kenton ha-
gyaték: az 1948-tól az 1980-
as évek elejéig megjelent igen 
ritka, az atomenergia békés 

felhasználásának útját feldol-
gozó kiadványok gyűjtemé-
nye. […]             

Vida Tünde                                      
2012. március 23., 21. évf. 6. szám

A Pákolitz István Városi 
Könyvtárból csak a szom-
szédba költözik az intézmény 
gyermekkönyvtára, a piacté-
ri, eddig jellemzően irodahe-
lyiségnek használt épületbe. 
[…] Az új telephely korszerű-
sítése mintegy 30 millió forint-
ból valósul meg […] az átadási 
határidő július 3. A Kincskere-
ső Gyermekkönyvtár 144 m2 
alapterületen működik majd, 
a három helyiséget egybenyit-
ják, az aljzatot újra cserélik, 
csakúgy, mint a nyílászárókat. 
A beruházás keretében szige-
telik és felújítják a tetőszer-

kezetet, modern vizesblokk 
épül, külön a mozgáskorláto-
zott látogatók számára, az ő 
közlekedésüket a bejáratnál 
rámpa biztosítja. […] A gyer-
mekkönyvtár jelenlegi helyén 
június 30-ig fogadja a látoga-
tókat. A nyári takarítási szü-
net hetei alatt költöznek át a 
piactéri épületbe. Az augusz-
tusi nyitáskor már kényelmes 
folyóiratolvasó és helytörténe-
ti gyűjtemény várja az olvasó-
kat a városi könyvtár földszint-
jén. […] 

-dallos-
2012. március 2., 21. évf. 5. szám

Paks víziközmű társulást hozna létre

Egyedülálló ipartörténeti gyűjtemény

Szeptembertől új helyen várja 
olvasóit a gyermekkönyvtár
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Szilárd burkolatot kap a Tol-
di utca alsó szakasza. Az útépí-
tésről szóló szerződés szerint a 
munkálatok április 2-án indul-
nak, és ha az időjárás nem szól 
közbe, május 30-án befejeződ-
nek. A beruházás összköltsége 
27,5 millió forint. […] A beru-

házás alatt 315 méter hosszúsá-
gú, 5,5 méter széles út épül két-
oldali kiemelt szegéllyel a Mező 
és a Pál utca között. […] A Tol-
di utca első üteme 2001-ben ké-
szült el, a második ütem befeje-
zési határideje május 30.         -dal- 

2012. március 2., 21. évf. 5. szám

[…] 2010-ben a Dózsa György 
út felújításakor kezdődött el a 
korszerű, térkő burkolatú ke-
rékpárút kiépítése Paks bel-
városában, azóta több ütem-
ben folytatódott a munka. El-
készült a Rákóczi utcától a 
Vak Bottyán Gimnáziumig 
tartó szakasz, majd a gimná-
zium és a Nyárfa utca közöt-
ti, korábban megépült kerék-
párút is megújult. A korszerű 
hálózat kiépítése idén tavasszal 

folytatódik, az újabb, mintegy 
30 millió forintos önkormány-
zati beruházás megvalósításá-
val már a Kereszt utcától a Kö-
lesdi út végéig kerékpározha-
tunk biztonságosan. Az újabb, 
775 méter hosszúságú, két mé-
ter széles szakaszon a meglé-
vő burkolatot felbontják, a tör-
meléket visszaépítik az alapba, 
majd a felületre térkő burkolat 
kerül. […]                                        -dal- 

2012. március 23., 21. évf. 6. szám

Letették az Európai Unió tá-
mogatásával megvalósuló Paks 
és térsége hulladékgazdálko-
dási rendszer alapkövét a paksi 
szeméttelepen. […] Szerződés 
szerint a kivitelezés decem-
ber 31-ig fejeződik be. […] Az 
Új Széchenyi Tervben 1 mil-
liárd 128 millió forintot nyert 
a megvalósításra alakult, Paks 
mellett hat települést össze-
fogó társulás. Az ünnepélyes 
alapkőletétellel elkezdődött az 
új hulladékgazdálkodási rend-
szer építményeinek kivitelezé-
se. […] A kertes házakhoz házi 
komposztáló edényeket he-
lyeznek ki, hogy a szeméttelep-
re már ne is jusson ki a zöld-
hulladék egy része, ezenkívül 
zöldhulladékgyűjtő akciókat 
szerveznek, ahonnan […] egy 
külön komposztálótelepre ke-

rül a hulladék. Az építési tör-
melék lerakása ezentúl is elkü-
lönítve történik majd […]. A 
rendszerben a szelektíven be-
gyűjtött papírt, műanyagot és 
üveget még egyszer átválogat-
ják, bálázzák, majd értékesí-
tik […]. Emellett a kommuná-
lis hulladékot meghatározott 
mennyiségig továbbra is in-
gyenesen fogadják majd a sze-
méttelepen, és a hulladékud-
var is rendelkezésre áll. […] A 
hulladéklerakóban már elkez-
dődött az alapozást megelőző 
munkagödrök kialakítása. […] 
A kivitelezéssel párhuzamosan 
zajlik a működéshez szükséges 
gépek, járművek beszerzése is, 
a próbaüzem kezdetét 2013 ja-
nuárjára tervezik. […] 

Dallos Szilvia 
2012. május 4., 21. évf. 9. szám

[…] Az ipari park központi területén épül 
meg a 2500 négyzetméter hasznos alapte-
rületű inkubátorház. A kor követelményei-
nek megfelelő, akadálymentes épületben 
az alapterület 72 százaléka az igényeknek 
megfelelően változtatható méretű üzem-
csarnokok kialakítására ad lehetőséget, de 
lesz konferencia- és tárgyalóterem is. Kiépí-

tik a háttér-infrastruktúrát, azaz a számító-
gépes hálózatot és egy harminckét férőhe-
lyes parkolót. […] Az inkubátorház közvet-
lenül két fő részére teremt új munkahelyet, 
és egy időben 8-10 mikrovállalkozás tele-
pülhet be. […] A 450 millió forint összkölt-
ségű beruházás megvalósításhoz a Dél-Du-
nántúli Operatív Programban nyert a város 

közel 200 millió forint támogatást, valamint 
a Duna-Mecsek Területfejlesztési Alapít-
vány mintegy 40 millió forinttal támogat-
ja a projektet. […] Az inkubátorház építé-
se már megkezdődött, a kivitelezés egy évet 
vesz igénybe. […] 

Kohl Gyöngyi 
2011. december 2., 20. évf. 23. szám

A Toldi utca is megújul

Kerékpárút a könyvtártól a hatos útig: 
megújul az utolsó szakasz is

A lehető legtöbb hulladékot újrahasz-
nosítják majd az új központban

Jövő ősszel már vállalkozásokat vár az inkubátorház

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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2022. május 1-jén rendezték meg az érem-
gyűjtők országos börzéjét Pakson, az Er-
zsébet Nagy Szálloda nagytermében és 
több kisebb helyiségében, ugyanis hatal-
mas volt az érdeklődés és a cserére kínált 
anyagok mennyisége. 
A rendezvény védnöke Lenkei István, a 
Paks II. Zrt. vezérigazgatója volt, a házi-
gazda pedig a Magyar Éremgyűjtők Egye-
sületének Tolna megyei szervezete. A hely-
színen két kamarakiállítás is fogadta az 
érkezőket. Az egyik a bogyiszlói Első Ma-
gyar Jelvénymúzeum tárgyaiból állt, ame-
lyek tulajdonosa Király József, a másik pe-
dig az Atomenergetikai Múzeum kiállítása 
volt. A múzeum érme-, plakett- és jelvény-
gyűjteményéből két kurátor – Patyi Orso-
lya és Takács Gyula – válogattak ritkasá-
gokat, és szerkesztettek tetszetős kiállítási 
prospektust. A múzeum gyűjteményének 
duplumpéldányaiból néhány darab aján-
dékként került a gyűjtők tulajdonába. 
Ilyen előzmények után kap re�ektorfényt a 
Tárgytörténetben az a plakett, amelyet a Ju-
bileumi kormánybiztosi értekezlet (2000. 
szeptember 26.) emlékére készíttetett a Tá-
jékoztató és Látogatóközpont Farkas Pál 
szekszárdi szobrászművésszel. A részletek 
taglalása előtt elevenítsük fel a Paksi Atom-
erőmű Beruházás (PAB) szervezésének és 
irányításának két szervezeti elemét, a mi-
niszteri és kormánybiztosi rendszer létre-
hozásának szükségességét.
A PAB-on csúcsidőben tízezer ember dol-
gozott, három generálkivitelező építőipari 
vállalat és száznál több más vállalat és in-
tézmény. E hatalmas ipari konglomerá-

tum összehangolt tevékenységének biztosí-
tása érdekében hozták létre először 1966-
ban a miniszteri biztosi, majd 1978-ban a 
kormánybiztosi csúcsszervet, amelyek élén 
Szabó Benjamin állt.
Mivel az építkezés a Nehézipari Miniszté-
rium (NIM) alá tartozott, dr. Lévárdi Fe-
renc miniszter 1967. január 1-jei hatály-
lyal léptette életbe a miniszteri biztosi ha-
táskört. A miniszteri utasítás hét pontban 
és kilenc alpontban foglalta össze a mi-
niszteri biztos (miniszteri megbízott) fel-
adatait. Szabó Benjamin egyik nyilatkoza-
tában kissé szkeptikusan így foglalta össze 
a tevékenységét: „1967–1970 között a leg-
nagyobb feladat az volt, hogy a különbö-
ző kormányszintű fórumokon bizonygat-
ta az atomerőmű létjogosultságát, elsősor-
ban a szénhidrogén-tüzelésű erőművekkel 
szemben. Minden erőfeszítés ellenére 1970 
januárjában eldőlt, hogy nem épül meg az 
atomerőmű, ezért a miniszteri biztosi tit-
kárságot fel is oszlatták. Aztán 1972-ben 

kiderült, hogy a szovjetek nem teljesítik az 
1980-ra kért szénhidrogénigényünket, és 
újra előtérbe került az atomerőmű építésé-
nek a folytatása.”
Szabó Benjamin 1976. január 1. és 1978. 
november 15. között a Paksi Atomerőmű 
Vállalat (PAV) igazgatója volt, majd mint 
miniszteri biztos irányította az építkezést. 
Megszervezte a kormánybiztosi értekezle-
teket, melyeken megbeszélték a következő 
hónap kiemelt feladatainak megvalósításá-
hoz szükséges lépéseket.
Az atomerőmű építésének történetében 
igen jelentős esemény az első reaktortar-
tály beemelése a végleges helyére. Ennek az 
eseménynek a 20. évfordulójára emlékez-
tek 2000. szeptember 26-án, a Szabó Ben-
jamin volt kormánybiztos által összehívott 
értekezleten, amelyre azokat hívta meg, 
akik a XX. század legnagyobb villamosipari 
beruházását irányították. A volt „csikócsa-
pat” tagjai az ünnepség idejére már az erő-
mű üzemeltetésének vezetői lettek, és kel-
lő tisztelettel köszöntötték a szakma nagy 
öregjeit, tanítómestereiket. A jeles ese-
ményre bronzplakettet és oklevelet készít-
tetett az erőmű. Az oklevélnek nagy sike-
re volt, mert tartalmazta a résztvevők neve-
it, amelyet mindenki aláírt, és igen becses 
dokumentummá, emlékké vált. A múze-
umba csak egy plakett került, amely mellől 
nagyon hiányzik az oklevél, ám reményke-
dünk, hogy előbb-utóbb megajándékozzák 
a múzeumot egy példánnyal. Egyelőre csak 
a fotó nyújt tájékoztatást az esemény sze-
replőiről. 

Beregnyei Miklós

Tárgy/
történet

Fotók: Atomenergetika Múzeum/archív
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Az eltűnt városkép nyomában
Horváth Sándor lelkészi szolgálata
Nemcsak egy fejezetet, de talán 
egy korszakot is fémjelzett Hor-
váth Sándor (1840–1930) evangé-
likus lelkész paksi működése. Hí-
vei nagyon szerették, a városban 
köztiszteletnek örvendett, tiszta 
logikával, mégis meleg szívvel hir-
dette az igét gyülekezetének. Kő-
szegi Lajos írta róla:

Fiatalon, 26 évesen iktatták be 
a paksi gyülekezet lelkészének 
1866-ban. Állítólag egy pres-
biter hümmögött, hogy bete-
ges, vékony embernek tűnik, ne-
hogy hamar kelljen új papot vá-
lasztani, mire szellemes választ 
adott: „Nyugodjanak meg, ma-
gukat mind én fogom eltemetni!”. 
Petrich Ferenc viszont nagy jövőt 
jósolt a művelt lelkésznek: „e gyü-
lekezet tegnapi ünnepéllyel kezdte 
meg felvirulása napját”. 1874-ben 
kötött házasságot egy jómódú lő-
rinci lánnyal, Varga Zsó�ával, 
amely házasság 19 év után válással 
végződött. Ezután gyapai birtoka-
in gazdálkodott, magánosan élte 
hosszú életét. Mindennap felfűré-
szelte a napi adag tüzelőt, s 80 éve-
sen még átúszta a 800 méter széles 
Dunát. Sztoikus nyugalmát meg-
őrizte az 1880-as nagy tűzvész 
alatt is, midőn éppen hazafelé tar-
tott gyapai földbirtokáról, a kocsis 
hátrakiáltott: – Nagytiszteletű úr, 
ég a templom és a lelkészlak! Mire 
ő teljes nyugalommal mondta rá: 
– Hagyd, majd lesz másik! Ismer-
ve vonzódását a klasszikus hagyo-
mányokhoz, az épület neoklasszi-
kus stílusát is ő inspirálhatta. Te-
kintélye a templomépítés után is 
növekedett, 1886-ban már egy-
házmegyei törvényszéki bíróvá 

választották. 1899-ben Bonyhá-
don beiktatták a Tolna-Baranya-
Somogy Egyházmegye főesperesi 
tisztébe. Esperesi munkáját közel 
hatvanévesen kezdte meg nagy 
agilitással, ennek jele a bonyhádi 
evangélikus gimnázium épületé-
nek ügye. 1902-ben Pécsett Hor-
váth Sándor köszöntötte az egy-
házmegye nevében Ferenc József 
királyt, és fejezte ki előtte az egy-
ház hódolatát. Negyvenéves lel-
készi jubileuma idején, 1905-ben 
választották meg dr. Grosch Jó-
zsef paksi ügyvédet az esperes-
ség ügyészévé. Tekintélyét jelzi, 
hogy egyre gyakrabban ruház-
ta fel a püspök templomavatási 
megbízással, amely püspöki jog-
nak minősült. 1911-ben harmad-
szor is újra főesperessé választot-
ta az egyházmegye a 71 éves pak-
si lelkészt. Megbízatását továbbra 
sem méltóságnak tekintette, ha-
nem szolgálatnak. Akaratát már-
már politikusi manőverekkel vit-
te keresztül: a gyűléseken enged-
te, hogy a tagok tetszésük szerint 
megvitassák a dolgokat, határo-
zatokat hozzanak, de amikor a 
jegyzőkönyvet diktálta, olyan ha-
tározatot fogalmazott, amit ő cél-

szerűnek és jónak látott. A polgá-
ri iskola támogatója és hitoktatója 
volt sok éven át, az 1913-as zász-
lószentelési ünnepségen mon-
dott beszéde is fennmaradt az év-
könyvben:

Nagyvonalúságát jelzi, hogy 
1920-ban felajánlotta, hogy a 
gyülekezet 50 legszegényebb csa-

ládjának egyházi adóját átvállal-
ja. 1921-ben magas korára tekin-
tettel (81 éves volt) lemondott 
az egyházmegye vezetéséről és 
főesperesi tisztéről, utódja Schöll 
Lajos lett. 1925-ben bevezették 
az utcafronton álló lelkészlakba, 
majd az iskolába, tanítólakba és 
végül a templomba a villanyvilá-
gítást. 1927. március 13-án kedves 
ünnepség volt a gyülekezetben. 
Horváth Sándor 60 éves lelkészi 
jubileumát ünnepelték, akit Kapi 
Béla püspök jött el köszönteni a 
gyülekezet népes közössége köré-
ben, amit egy korabeli fotó meg-
örökít. A jeles alkalomra diadal-
kaput ácsoltak, gazdagon díszít-
ve nyíló virágokkal, két oszlopán 
nemzeti zászlóval. A templomka-
pu fölött koronás címer, a lépcsők 
mellett cserepes növények. Hor-
váth Sándor még megélte, hogy 
az általa megálmodott templom-
ban újra három harang szólt, mi-
dőn 1929-ben pótolták a háborús 
veszteséget. Ekkor már gyakran 
betegeskedett. Utolsó templomi 
szolgálatát 1930. június 22-én az 
Ágostai hitvallás 400 éves jubile-
uma alkalmából tartotta. A szó-
székre már nem tudott felmenni, 
az oltár előtt ülve prédikált. Az 
egész gyülekezet sírva hallgatta, 
mintha érezték volna, hogy ez az 
utolsó szolgálata. A 90. születés-
napján kérte, hogy még egyszer 
segítsék fel a templomba, hogy 
hálát adhasson a hosszú életért, 
paksi szolgálatért. Két hét múl-
va, 1930. augusztus 22-én vég-
ső álomra zárta szemét. Hatal-
mas tömeg kísérte a temetőbe, 
s volt valami borzongató abban 
az 1930-as évben a paksiak szá-
mára, midőn egyazon évben az 
evangélikus lelkész mellett meg-
halt a katolikus plébános, a re-
formátus lelkész és a zsidó rab-
bi, s mind a négynek Sándor volt 
a keresztneve. (Forrás: Sólyom 
Károly: Egy evangélikus gyüleke-
zet a Duna partján, 1991., paks.
lutheran.hu)           dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Kapi Béla püspök látogatása Pakson 1927. március 13-án, 
Horváth Sándor 60 éves paksi lelkészi jubileumán 
(Fotó: Tumpek Mihály, forrás: paks.lutheran.hu)

„Valahányszor e kibontott 
zászlóra tekintetek, ébredjen 
fel s erősödjék meg bennetek 
az együvétartozás eszméje és 
gondolata, hogy ti ezen intézet 
növendékei származás, nyelv, 
vallásra való tekintet nélkül 
egy egészet képeztek; sok test-
ben egy lelket, egy szellemet… 
Ne a közönségest, ne a min-
dennapit keressétek az életben, 
hanem a nemest, a magasz-
tost. De jusson eszetekbe, va-
lahányszor e zászlót magasan 
lengeni látjátok, a véghetetlen 
Isten nagyságának és saját pa-
rányiságtoknak gondolata is: 
az a gondolat, hogy e földi élet-
ben az ember sikert, boldogu-
lást csak úgy remélhet, ha Isten 
áldása van vele.” 

„Várpalotai születésű, tősgyöke-
res magyar volt, mint pap a ki�-
nomodott racionalizmuson nö-
vekedett fel, ennek megfelelő-
en igehirdetése nem a szívhez és 
kedélyhez, hanem inkább az ér-
telemhez szóló és ezért mindig 
érthető és világos.” 
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Kihirdették a rajz-
pályázat eredményét

Sikeres volt az 
éremgyűjtő találkozó

Két kötetet mutattak be a képtárban

Az év élőlénye  címmel meghir-
detett rajzpályázatának kiállítás-
megnyitóval egybekötött ered- 
ményhirdetését tartotta meg az 
ÖKO Munkacsoport Alapítvány 
a Paksi Képtárban a közelmúlt-
ban. Az óvodásoknak és álta-
lános iskolásoknak a Föld nap-
ja alkalmából kiírt pályázatban 
az volt a gyerekek feladata, hogy 
kutakodjanak, mi 2022-ben az 
év vadvirága, hala, fája, hüllője, 
bogara, madara, aztán készítse-
nek rajzot róluk. Jantnerné Oláh 
Ilona, az alapítvány elnöke azt 
mondta, hogy csodálatos mun-
kák készültek. Kiemelte, óriá-
si előrelépés, hogy sokkal keve-
sebb volt a ceruzarajz, és több a 

vízfestékkel, pasztellel készített, 
azaz változatosabbak voltak az 
alkalmazott technikák, ami azt 
mutatja, hogy több időt szántak 
a pályázók az alkotásra. A szer-
vezet több mint húszéves múlt-
ra visszatekintő pályázatsoroza-
tában idén 131 alkotást küldtek 
be a gyerekek. A 25 éves ÖKO 
Munkacsoport Alapítvány ku-
ratóriuma a korosztályonkénti 
dobogós díjak mellett tizenegy 
különdíj átadásáról is döntött, 
hogy minél több gyermeknek 
legyen sikerélménye, illetve ez-
zel is ösztönözzék őket a jövő-
beni rajzpályázatokon való rész-
vételre.                                       

 -kgy-

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt., 
a Paks II. Zrt., az Atomenergetikai 
Múzeum, az Első Magyar Jelvény-
múzeum és a Magyar Éremgyűj-
tők Egyesülete közösen rendezte 
meg az első paksi éremcsere talál-
kozót és börzenapot az Erzsébet 
Nagy Szálloda báltermében. Csó-
ka Ferenc, a Magyar Éremgyűj-
tők Egyesületének elnöke üdvö-
zölte az új helyszínt, mint mond-
ta, hatalmas köszönet jár mind 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt.-
nek, mind a Paks II. Zrt.-nek a ta-
lálkozó támogatásáért. A szerve-
zésben egyébként jelentős szere-
pet vállalt Lenkei István, a Paks II. 
Zrt. vezérigazgatója, hiszen maga 
is éremgyűjtő. Az eseményen az 

atomerőmű saját éremgyűjtemé-
nyébe is betekintést nyerhettek az 
érdeklődők, az Atomenergetikai 
Múzeum mutatta be azokat az ér-
méket, amelyek a Paksi Atomerő-
mű eddigi történetében mérföld-
kőnek számító események meg-
ünneplése alkalmából készültek 
limitált kiadásban. Jelvények is 
megtekinthetők, vásárolhatók, 
csereberélhetők voltak, hiszen a 
közelben – Bogyiszlón – találha-
tó az ország egyetlen jelvénymú-
zeuma. Az alapító, Király József, 
aki jelvényeket és érmeket is gyűjt, 
szintén részt vett a paksi esemény 
megszervezésében. A találkozóra 
mintegy kétszázan érkeztek az or-
szág több pontjáról.                    -lk-

A  Paksi Települési Értéktár Bi-
zottság várta az érdeklődőket a 
Paksi Képtárba, ahol megtartot-
ták a 2020-ban kiadott értéktári 
kötetek pandémia miatt korábban 
elmaradt bemutatóját. – A  Kin-
cses Tolna Megye 5., javított, bő-
vített kiadása több mint 140 ol-
dalas. A többnyelvű kiadvány tar-
talmazza a Tolna Megyei Értéktár 
jegyzékét, illetve hangsúlyosan je-
lenik meg benne Paks térsége – 
összegzett dr. Hanol János az ér-
téktár bizottság elnöke. A könyv 
tipográfusa Schubert Péter Tótfa-

lusi-díjas tipográfus, gra�kus volt. 
Bemutatták a Paksi Képzőművé-
szeti Iskola kötetét is, amelyben 
25 évüket mutatják be, és amely-
nek előszavát dr. Zalavári József 
formatervező írta. Takács Éva, az 
iskola vezetője elmondta, hogy 
a kötet a diákok alkotásai mel-
lett azokat az elveket is bemutat-
ja, amelyek mentén dolgoznak, és 
egy feladatbank is, ami ötleteket 
adhat a pedagógusoknak, hogyan 
lehet vizuális nevelést művelni. 
Mindkét kötet megvásárolható a 
Paks Pont irodában.                 -szzs-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

A Paksi Atomerőmű 
rendszermérnököt (EDR) keres
Feladatok
• Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. teljes 

üzemi területén az Egységes Digitális 
Rádiórendszer vezetékes és vezeték nélküli 
átviteli útvonalainak IT üzemeltetése, kar-
bantartása, javítása, valamint részvétel az 
általános infokommunikációs és híradás-
technikai rendszerek üzemeltetésében, 
karbantartásában, fejlesztésében 
és javításában.

• Szakterületén a műszaki tartalmak készíté-
se, karbantartások, beruházások előkészí-
tése, költségvetések ellenőrzése, műszaki 
megoldások/javaslatok kidolgozása,

• híradástechnikai rendszerek karbantartá-
sa, a műszaki háttér biztosítása, műszaki 
ellenőrzés,

• tervek, technológiák ellenőrzése, 
kivitelezések koordinálása,

• műszaki kapcsolattartás szerződött 
partnerekkel, szakmai szervezetekkel,

• üzemeltetési szerződések műszaki 
követelményeinek ellenőrzése 
(megrendelői feladatok).

Elvárások
• IT szakirány (főiskolai 

vagy egyetemi diploma),
• IT hardver és IT hálózat ismerete 

(Layer2-Layer3),
• orvosi és pszichológiai alkalmasság,
• 47/2012 (X.4.) BM rendelet szerinti, 

foglalkoztatatáshoz szükséges, 
rendőrhatósági engedély,

• 36 órás, sugárveszélyes munkaköri 
feltételek vállalása

• készenlét ellátása (havi szinten ~120 óra)
• jó kommunikációs és együttműködési 

készség,
• jó problémamegoldó- és elemzőképesség,
• önálló és csapatmunkára való képesség,
• nyitottság a tanulásra és fejlődésre,
• biztonságtudatosság.

Előnyt jelent
• Cisco rendszer ismerete,
• Windows és HP szerver ismerete,
• Linux CentOS ismerete,
• Virtualizációs számítógép, hálózati 

eszköz (switch, router) ismerete,
• EDR rendszer ismerete,
• 3 év szakmai tapasztalat,
• híradástechnikai mérőeszközök ismerete 

(spektrumanalizátor, oszcilloszkóp, optikai 
átvitel mérőeszközei stb.)

• angol középfokú nyelvismeret.

Munkavégzés helye: Paks
Jelentkezz az mvm.karrierportal.hu oldalon!

MVM_Paks_allashirdetes_205x141.indd   1 2022. 04. 29.   13:32:36

Megfejtésével TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Hol rendezik a városi gyermeknapot? 
A  megfejtéseket május 20-ig várjuk a 
7030 Paks, Dózsa György út 51–53. cím-
re, vagy emailben a paksihirnok@gmail.
com-ra. A név mellé telefonszámot is ké-
rünk. Előző játékunk nyertese: Nagypál 
Jánosné

Fotó: Szép Zsóka/archív
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Sport

Tehetséges paksi sportolók
A �atal, tehetséges sportolókat bemuta-
tó sorozatunkban ez alkalommal Hordi 
Kirát, Pletenyik Petrát és Kovács Petrát 
mutatjuk be. Mindhárman a Paksi SE rit-
mikus gimnasztika szakosztályában spor-
tolnak.

A Paksi Sportegyesület létszámban má-
sodik legnagyobb szakosztálya a ritmikus 
gimnasztika, edzéseiket a Paksi Deák Fe-
renc Általános Iskola Liget utcai tornacsar-
nokában tartják. A szakmai munkát két 
egykori kiváló versenyző irányítja, Falusi 
Lívia vezetőedző és Hermesz Anita edző. 
Most aránylag kisebb létszámmal dolgoz-
nak, a koronavírus-járvány előtti 90-100 
fő helyett jelenleg 56-an vannak, közülük 
körülbelül 15-20 fő a versenyző. Hermesz 
Anita a Paksi Hírnöknek elmondta, hogy 
a pandémia alatt nagyon sok gyerek le-
morzsolódott, illetve az érettségi előtt so-
kan abbahagyták. – A kicsikkel nem tud-
tunk annyit foglalkozni, mint amennyit sze-
rettünk volna, sok minden kimaradt. Mire 
felhozzuk őket, az időbe telik, kell hozzá 
egy-két év, hogy versenyezni tudjanak. Tu-
lajdonképpen tavaly május vége óta tud-
tunk rendesen dolgozni. Nagyon sok egye-
sület rendez versenyeket, ezen kívül a Rit-
mikus Gimnasztika Szövetség versenyein, 
Diákolimpián, a Berczik Sára Emlékverse-
nyen és a Berczik Sára Emlékkupán mutat-
hatják meg a tudásukat a lányok, tehát van 
lehetőség versenyekre menni, ha a költség-
vetés engedi.
Hordi Kira nyolcéves, a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola 3. osztályá-
ban tanul, a tanítói Oszvald Edit és Hor-

váth Katalin. Hobbija a foci és a röplabda, 
szereti a del�neket, a nyulakat és a rózsát. 
Elmondta, hogy hatéves korában ismerke-
dett meg a ritmikus gimnasztikával, előt-
te táncolt. – Az iskolában az ismerős gye-
rekek beszéltek rá, hogy menjek le velük 
edzésre kipróbálni. Közülük már csak én 
vagyok ott, a többiek már mást csinálnak. 
Leginkább a labda- és a karikagyakorlato-
kat szeretem, otthon is szoktam gyakorol-
ni. Hetente kétszer járok edzésre, de többet 
is szívesen csinálnék. Legutóbb, a Berczik 
Sára Emlékverseny elődöntőjében egyéni 
összetettben  és egyéni csapatban is bronz 
minősítést értem  el. Anyáék is el szoktak 
kísérni a versenyekre, nagyon megnyugtat, 
ha látom, hogy ott vannak. Szeretem csi-
nálni, de igazából edző szeretnék majd len-
ni – mondta.

Pletenyik Petra tizenhárom esztendős, 
a Paksi Vak Bottyán Gimnáziumban ta-
nul. Mielőtt elkezdte a ritmikus gimnaszti-
kát, úszott és kosárlabdázott egy ideig. Pet-
ra elmondta, hogy viszonylag későn kezdte 
a ritmikus gimnasztikát, harmadik osztá-
lyos volt, amikor az egyik ismerőse ajánlásá-
ra elment egy edzésre. – Az egyéni sportokat 
jobban kedvelem, mint a csapatsportokat, 
de azért szeretem, amikor duóban vagy cso-
portosan hajtjuk végre a különböző szerek-
kel a gyakorlatokat. Szeretek ide járni, mert 
mindenkivel jóban vagyok, nagyon jókat tu-
dunk beszélgetni még az edzéseken kívül is, 
ami nagyon sokat számít, ez egy plusz vonz-
erő. Sikerélményeim is vannak, szeretem a 
versenyeket, általában jó helyezéseket érek 
el. A kedvencem a karika, ami eléggé lát-
ványos. Az elején még Anitáék választották 

ki a gyakorlataimhoz a zenét, de mostaná-
ban már én, és arra készítjük el a koreográ-
�át. A versenyidőszak általában tavasszal és 
ősszel szokott lenni, a szüleim is elkísérnek 
a versenyekre. A Berczik Sára Emlékverseny 
elődöntőjében egyéni összetettben bronz 
minősítést szereztem, az első diákolimpiá-
mon az országos döntőben duó szalaggya-
korlattal Gregor Dorkával  első helyezést ér-
tünk el – összegzett Petra. 

Kovács Petra tizenöt éves, Szekszárdon a 
Tolna Megyei SZC Hunyadi Mátyás Ven-
déglátó és Turisztikai Technikum és Szak-
képző Iskolában tanul. Bízik magában és ab-
ban, hogy eléri a céljait. Szabadidejében, ha 
jó az idő, futni jár. Petra elmondta, hogy első 
osztályos volt a Paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában, amikor elkezdte a ritmi-
kus gimnasztikát. – Én jelentkeztem, nagyon 
tetszett az egész mozgásforma, és hogy zené-
re végzik a gyakorlatokat, ezért szerettem bele 
ebbe a sportágba. A szalag a kedvencem, sze-
rintem az egyik leglátványosabb szer. A kilenc 
év alatt elég sok versenyen vettem részt, legin-
kább Törökbálinton nyertem, voltam már első 
szabadgyakorlatban is. Mostanában két szer-
rel indulok versenyen, labdával és buzogány-
nyal. Azt, hogy milyen szerrel mutassuk be a 
gyakorlatokat, korosztálytól függően írják elő. 
Nagyon szeretek edzésre járni, jobb lenne töb-
bet gyakorolni. A tanulás mellett nem jelent 
problémát a sport, úgy érzem, hogy még se-
gít is, jobban tudok koncentrálni, beosztani az 
időmet – mondta. Petra legutóbbi eredmé-
nye a Berczik Sára Emlékverseny elődöntő-
jében egyéni összetettben bronz minősítés 
és egyéni csapatban Gregor Dorkával ezüst 
minősítés.                                               Kovács József

Fotók: Molnár Gyula
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Playout dönt a bennmaradásról

Az alsóházi középszakasz utolsó előtti mér-
kőzésén az Atomerőmű SE NB I/A csopor-
tos fér� kosárlabdacsapata a Nyíregyházát 
fogadta a Gesztenyés úti csarnokban. 
Az első negyedben kevés találat esett, sok 
volt a pontatlanság, de paksi előnnyel zá-
rult a tíz perc. A második felvonásban tíz-
pontos előnyre tett szert a paksi csapat, 
amiből nyolc megmaradt a negyed végére. 
A nagyszünet után Kovács Ákos távolról, 
Eilingsfeld közelről talált be, tovább nőtt a 
hazai előny. Egyre többen kaptak lehetősé-
get a paksi cserék közül, Kis Raul közelről, 
Pajor távolról volt eredményes, a negyed 
utolsó paksi pontjait Orgona szerezte kö-
zelről. A negyedik felvonásban húsz pont 
fölé nőtt az ASE előnye, ami meg is maradt 

a dudaszóig. Atomerőmű SE – Hübner-
Nyíregyháza BS 77-53 (16-14, 20-10, 21-
12, 20-17). ASE: Frank 3, Brown-, Pajor 
6/6, Keith 13, Kovács 5/3, Eilingsfeld 14, 
Pacevicius 8, Brzoja 10, Orgona 2, Taylor 
16/6, Kis Raul -, Szalai-. Ezzel a győzelem-
mel az ASE bebiztosította a 13. helyét a táb-
lázaton.
Az utolsó fordulóban az ASE a táblázat vé-
gén álló PVSK-Veoliához látogatott. Az első 
negyedben mind a két csapat inkább a tá-
madással, mint a védekezéssel volt elfoglal-
va, ebből az adok-kapokból a hazaiak jöt-
tek ki jobban. A második felvonás közepén 
már nyolc ponttal vezettek a hazaiak, de egy 
paksi időkérés után rendezte a sorokat az 
Atom, és egy 6-0-s rohammal felzárkózott. 

Kevés találat esett a harmadik tíz percben, 
de a kevésből a többet az ASE dobta, hét 
pontra nőtt az előnye a harmincadik perc 
végére. Az utolsó negyedben próbálkozott 
a Pécs, de mindig volt paksi válasz a talála-
taikra, nem engedte ki a kezéből a győzel-
met az ASE. Pécsi VSK-Veolia – Atomerő-
mű SE 81-90 (29-25, 20-26, 12-17, 20-22). 
ASE: Frank 2, Brown 5/3, Pajor 3/3, Keith 
14, Kovács 17/9, Eilingsfeld 12/3, Pacevicius 
13, Brzoja 12, Orgona 2, Taylor 7/3, Kis Raul 
3/3, Karosi -. 
A versenykiírás értelmében a táblázat utol-
só két helyezettje, az ASE és a Pécsi VSK 
két nyert mérkőzésig tartó párharcot vív a 
kiesés elkerüléséért. Mivel a paksi csapat 
végzett előrébb, ezért a maximum három 
mérkőzésig tartó párharcban kétszer hazai 
pályán játszhat, ha szükséges. Az első ösz-
szecsapás első negyedében bekezdett a ha-
zai társaság, védekezésben és támadásban is 
jobbak voltak a pécsieknél, és jelentős előnyt 
szereztek a tizedik perc végére. A második 
felvonásban a vendégek nagyon felpörög-
tek, és fokozatosan dolgozták le a hátrányu-
kat, 34-30-nál időt kért Jan Pavlik. Sikerült 
rendezni a sorokat, és tíz pontra növelni az 
előnyt a huszadik perc végére. A harmadik 
felvonásban ismét ráerőltette az akaratát a 
vendégekre az ASE, és fokozatosan növel-
te előnyét. Az utolsó felvonásban Kis Raul 
ziccere után 82-62-t mutatott az eredmény-
jelző, a vendégek már nem tudták szorossá 
tenni a mérkőzést. Atomerőmű SE – Pécsi-
VSK Veolia 95-77 (27-14, 22-25, 26-21, 
20-17). ASE: Frank 3/3, Brown 7/3, Pajor 
-, Keith 10/6, Kovács 9/3, Eilingsfeld 20/3, 
Pacevicius 12, Brzoja 14/3, Orgona -, Taylor 
14/3, Kis Raul 6/3, Karosi -.
A playout második mérkőzését lapzártánk 
után játszották Pécsett.              Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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Kiszli Vanda indulhat 
a világjátékokon

A Fehérvár lesz az 
utolsó ellenfél

A kaposvári Deseda-tavon ren-
dezték a júliusi Birmingha-
mi (USA, Alabama állam) vi-
lágjátékok kajak maraton vá-
logatóját, amely egyben az idei 
Marathon Challenge első állo-
mása volt. Sokáig Kiszli Van-
da, Csikós Zsóka és Czéllai-
Vörös Zsó�a haladtak egy boly-
ban az élen, utóbbi az utolsó 
körre leszakadt ellenfeleitől. A 
véghajrára Vandában maradt 
a legtöbb tartalék, így a paksi 
versenyző nemcsak hogy meg-
nyerte a 26 kilométeres ver-
senyt, de biztosította részvéte-
lét a Világjátékokon. – Nagyon 
boldog vagyok, nem mertem 
magam beleélni, hogy meg-
nyerem ezt a válogatót. Na-
gyon kemény csata volt, a szo-
kásosnál is előbb kezdtem el 
izgulni. Már reggel nyugtattam 

magam, úgy éreztem, hogy 
csak a versenyre kell koncent-
rálnom, semmi másra, és nem 
szabad túl izgulnom a dolgo-
kat, mert az a verseny rová-
sára mehet – olvasható Kiszli 
Vanda nyilatkozata az mkksz.
hu honlapon. A verseny haj-
rájáról azt mondta, meg is le-
pődött, hogy Zsó� (Czéllai-
Vörös Zsó�a – a szerk.) nem 
jött a végén, volt egy kis csete-
paté az ötödik beszállásnál. Ki-
csit meg is ijedt, hogy egy sík-
vizessel kell �niselnie az utol-
só kis körben. – Az elsődleges 
célom volt, hogy meglegyen a 
kvóta, meglegyen az indulás a 
világjátékokon. Nyilván hosz-
szú hónapok vannak még Ala-
bamáig, remélem, hogy addig 
még jobb formába tudok ke-
rülni.                                     -joko-

A legutóbbi három fordulóban 
nem sikerült győztesen elhagy-
ni a játékteret a Paksi FC-nek 
(PFC). Talán a legfájóbb a Gyir-
mót elleni remi, hiszen Bognár 
György tanítványai 3:0-s veze-
tésről buktak két pontot. 

Bő egy hét alatt három mérkőzést 
játszott a PFC az OTP Bank Ligá-
ban. A tét a negyedik hely meg-
szerzése volt, ami a MOL Magyar 
Kupa döntő eredményétől függet-
lenül nemzetközi kupaindulást je-
lentett volna. Sajnos: volna, mi-
után ezeken a találkozókon egy 
pontot gyűjtöttek a paksi zöld-fe-
hérek. A Ferencvárosi TC (FTC) 
ellen a Fehérvári úton telt ház előtt 
hiába szereztek a hazaiak Lenzsér 
révén vezetést a hetedik percben, 
gyorsan jött a válasz, Besic talált a 
hazai kapuba. Állandósult a me-
zőnyfölény a vendégoldalon, ami 
a mérkőzés végén gólban is meg-
pecsételődött Auzqui találata ré-
vén. PFC–FTC 1:2, így a már baj-
nok Ferencváros mindhárom 
pontot elvitte. Következett a hét-
közi, idegenbeli mérkőzés a ki-
esés ellen foggal-körömmel küz-
dő Gyirmót ellen. Ez az össze-
csapás azért is hordozott némi 
pikantériát, mert a hazaiak tré-
nere, Csertői Aurél korábban öt 
évig a Paksi FC-t edzette. Csapa-
tával hat pontot vett el a zöld-fe-
hérektől. Na, majd most! – gon-

dolhattuk, főleg úgy, hogy a má-
sodik félidő derekáig Ádám két 
góljával és Medgyes találatával  
0:3-at mutatott az eredményjel-
ző. A csavar csak ezután követke-
zett. A Gyirmót FC Győr mindent 
egylapra feltéve rohamozott, és az 
elszánt támadófutball, valamint a 
paksi zavarodottság a meccs vé-
gére „elnyerte jutalmát”: PCF–
Gyirmót 3:3. De a többi mérkő-
zés eredményének ismeretében a 
második helyért küzdő Kisvárda 
vendégjátékának május 8-án még 
így is a negyedik hely megszerzé-
sének a lehetősége volt a tét a Paks 
számára, ráadásul ez volt a Paks 
500. mérkőzése az NB I.-ben. 
Sokgólos mérkőzésben remény-
kedhettek a szurkolók, miután az 
idei bajnokságban két gólgazdag 
döntetlent játszottak a csapatok 
(3:3, 2:2). A MOL Magyar Kupa 
döntője miatt a hazaiak nem is a 
megszokott csapattal léptek pá-
lyára, de így is jól indult (volna) a 
mérkőzés, ha a játékvezető a hete-
dik percben a már megítélt bün-
tetőt VAR-vizsgálat után, leshely-
zet miatt nem érvényteleníti. Ez a 
vendéglátót érthető módon meg-
zavarta, jött is a kisvárdai találat a 
31. percben Camaj révén.  Pak-
si FC–Kisvárda Master Good 0:1. 
A bajnokság utolsó fordulójában 
a MOL Fehérvár FC ellen lép pá-
lyára a PFC május 14-én.

Dallos Tibor

Fotó: Molnár Gyula
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CSATLAKOZZ TE IS  
a TARR Kft csapatához!

MUNKAKÖR

Műszerész
MUNKAVÉGZÉS HELYE

Paks

A jelentkező a jelentkezéssel egyúttal hozzájárul az önéletrajz tárolásához a következő 3 évre, illetve a munkaviszony tartama 
alatt. A TARR Kft. tájékoztatja jelentkezőt, hogy az álláshirdetésre való jelentkezéssel hozzájárul, hogy személyes adatait  
a TARR Kft. a tarr.hu weboldalon található „Adatkezelési Tájékoztató állásra jelentkező személyek részére” alapján kezelje.

AKTUÁLIS ÁLLÁSAJÁNLATOK: TARR.HU/KARRIER

MUNKAVÉGZÉS HELYE

Paks

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ

2022. május 31.

JELENTKEZZ EMAILBEN FÉNYKÉPES 
ÖNÉLETRAJZZAL „Műszerész” tárggyal  

az allas@tarr.hu email címre!
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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


