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PAKSI HANGULATOK
A lakótelepi központi park
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Közélet

Szeptemberi testületi ülés – 
egy kicsit másképp

A koronavírus-járvány miatt tett 
ajánlásokat betartva a Csengey 
Dénes Kulturális Központban 
tartotta meg szeptemberi ülését 
a képviselő-testület. A grémium 
tárgyalta egyebek mellett a költ-
ségvetés első félévi teljesítésé-
ről szóló beszámolót. Szabó Pé-
ter arról tájékoztatott, hogy idő-
arányosan közel ötvenszázalékos 
a teljesülés a bevételi és a kiadá-
si oldalon egyaránt. – A  koro-
navírus-járvány miatt a kiadási 
oldalon vannak tételek, melye-
ket tekintve alacsony a teljesü-
lés, ilyenek a rendezvények és 
a nemzetközi kapcsolatok, de 
a beruházásoknál június 30-ig 
33,5 százalékon, augusztus 31-
ig pedig már több mint 45 szá-
zalékon állt a pénzügyi teljesítés, 
ami azt mutatja, hogy nagyon 
jól haladunk. A  felújításoknál 
június 30-án 48, augusztus 31-
én pedig már 60 százalék a telje-
sítési arány – tette hozzá.
A  grémium tárgyalta a Paksi 
Fejlesztési és Vagyongazdálko-
dási Zrt. (PFV Zrt.) első féléves 
tevékenységéről készült felü-
gyelőbizottsági jelentést. Ennél 
a napirendnél Horváth Zoltán 
képviselő a tervezett kutyamen-
hellyel kapcsolatban kérdezett. 

Darányi Attila, a cég igazgatója 
arról tájékoztatta a testület tag-
jait, hogy a PFV Zrt. csak a mű-
szaki ellenőri feladat ellátására 
kötött szerződést. Szabó Péter 
pedig arról, hogy zajlik a beru-
házás előkészítése.
A PFV Zrt.-t bízta meg a kép-
viselő-testület a csapadékvíz-
elvezető-rendszer, valamint a 
tér�gyelőkamera-rendszer bő-
vítéséhez szükséges tervek elké-
szítésével. A téma tárgyalásakor 
elhangzott, hogy a Hidegvölgy-
ben problémát okozó, a Május 
1. utcában lévő csapadékvíz-el-
vezetési hiányosságokat is orvo-
solják, ha a tervek alapján előké-
szített beruházás megvalósul.
A  vagyongazdálkodási felada-
tok kiegyensúlyozottabb ellá-
tása érdekében a jövőben a DC 
Dunakom Zrt. helyett a PFV 
Zrt. üzemelteti majd az önkor-
mányzati tulajdonú homokbá-
nyát – erről is határoztak a kép-
viselők. Mint az ülésen elhang-
zott, a környékbeli útépítések és 
a városban induló építkezések 
miatt várhatóan gazdaságosabb 
lesz a bánya működtetése, mely-
nek területét is megnövelték.
Egy helyi lakos kezdeményezé-
sére egy Vácika utcai közterü-

let elnevezéséről is döntés szüle-
tett. Három javaslat közül a Kő-
ris köz elnevezést fogadták el a 
képviselők a városépítő bizott-
ság javaslatára.
A  helyi építési szabályzat 
(HÉSZ) módosításáról két na-
pirendben is tanácskozott a 
grémium. Az egyik a tervezett 
elkerülőút nyomvonalának mó-
dosításáról szólt, melynek tár-
gyalására a rávezető utak csat-
lakozásainak kialakítása miatt 
volt szükség. Képviselői és la-
kossági igények indokolták a te-
lepülésrendezési eszközök mó-
dosítását. 
Az OMV és a Molnár árok kö-
zötti Duna-parti terület érté-
kesítésre kijelöléséről a Fidesz–
KDNP frakció tagjainak hét 
igen szavazata, valamint a PDF 
frakció tagjainak egyhangú tar-
tózkodása mellett döntöttek. – 
Fontosnak tartom, hogy visz-
sza tudjuk adni a Duna-partot a 
paksiaknak, a PIP K�. a várossal 
együttműködve valósítja majd 
meg azokat a fejlesztéseket a te-
rületen, melyek ezt a célt szol-
gálják. Folyamatban van az ezt 
segítő településfejlesztési szer-
ződés megkötése – tájékoztatott 
a polgármester. 

Heringes Anita, PDF-es kép-
viselő az ülés után azt mondta, 
hogy véleményük szerint a vá-
ros vagyonát képező épülete-
ket, utakat, területeket szeren-
csés lenne minél tovább megtar-
tani, akár hosszú távú bérletbe 
kiadni.
Pályázatok kiírásáról is döntöt-
tek a Paksi Gyógyászati Köz-
pont főigazgatói, valamint a 
Paksi Életfa Idősek Otthona in-
tézményvezetői állására, mi-
vel a jelenlegi vezetők megbízá-
sa lejár. 
Arról is határoztak, hogy idén is 
csatlakozik Paks a Bursa Hun-
garica Felsőoktatási Ösztöndíj-
pályázathoz. A felhívásokat ha-
marosan megjelenteti az önkor-
mányzat.
Jóváhagyták az ülésen az ener-
giatakarékos felújítást segítő pá-
lyázatok támogatását is. Mint el-
hangzott, 112 pályázatból 97 ha-
gyományos, 15 pedig iparosított 
technológiával épült lakások 
korszerűsítését segíti, összesen 
75 millió forinttal.
Kitüntetések adományozásáról 
zárt ülésen döntöttek a képvi-
selők. Dr. Csók Sándor kapja a 
Paks Város Díszpolgára címet, 
dr. Palya Gábor, dr. Kelemen 
András és Jenei Károly pedig a 
Pro Urbe emlékérem kitüntetést 
2020-ban. Az elismerések átadá-
sának helyszínéről és időpontjá-
ról a járványügyi helyzetre te-
kintettel később határoznak.
Az ülés végén Heringes Anita 
PDF-es képviselő bejelentette, 
hogy képviselőtársaival hatósági 
eljárást kezdeményeznek a PHG 
K�. eladása miatt.
A képviselő-testület szeptem-
beri üléséről bővebb összefog-
lalót olvashatnak a telepaks.net 
oldalon, ahol a tanácskozásról 
készült teljes televíziós felvételt, 
valamint a Testületi tudósítások 
című összefoglaló magazint is 
megtekinthetik.               Dallos Sz.

Fotó: Molnár Gyula

2 n Paksi Hírnök, 2020. szeptember 25.



Újabb utca felújítása készült el

Ilyen volt az idei szezon a paksi strandon

KözéletKözélet

A  járványügyi helyzet miatt a 
megszokott június 1-je helyett 
csak július 10-én nyithatták meg 
a paksi strandfürdőt az idei sze-
zonra. – A  koronavírus-járvány 
új helyzetet teremtett a fürdőket 
üzemeltetők számára, intézke-
déseket kellett hozni a személy-

zet és a fürdőzők védelme érde-
kében – tájékoztatott Hanol Éva 
Hajnalka, a Mezőföldvíz K�. 
szervezési és kommunikációs 
osztályának vezetője. Arról is be-
számolt, hogy a cég megalkotta 
pandémiás szabályzatát és kiegé-
szítő házirendjét, amely az alap-

vető biztonsági előírásokat tartal-
mazza. Kézfertőtlenítő állomá-
sokat helyeztek ki, távolságtartó 
sávokat festettek fel, a személy-
zet pedig óránként fertőtlenítést, 
takarítást végzett a fürdőkomp-
lexum forgalmasabb területe-
in. A  fürdőzőknek kötelező volt 

a medencébe lépés előtt és a me-
dence elhagyása után is a meleg 
vizes zuhanyozás, valamint a pa-
pucshasználat. Hosszú idő után 
idén ismét alkalmazott diákmun-
kásokat a Mezőföldvíz K�., akik a 
pandémiához kapcsolódó felada-
tokat is elláttak: tájékoztatókat és 
sorszámot osztottak a belépéskor, 
illetve felügyeltek a medencék-
re. – A Nemzeti Népegészségügyi 
Központ előírása alapján legfel-
jebb 602 fő tartózkodhatott egy-
szerre a strand területén, a meg-
előzést szolgáló korlátozást, sza-
bályokat megértették és megfelelő 
módon kezelték a fürdőzők – fűz-
te hozzá Hanol Éva Hajnalka. Az 
idei csökkent forgalom – 17552 
fő, mintegy fele a tavalyinak – a 
létszám- és nyitvatartási idő kor-
látozása mellett a változó időjá-
rásnak is tulajdonítható. Augusz-
tusban strandoltak többen, a leg-
magasabb napi létszám 833 fő 
volt. A strand 53 nap nyitvatartás 
után, augusztus 31-én zárt be.                                  

 -se-

Megkezdődött a Kömlődi utca 
műszaki átadása. A  beruházás 
értéke megközelíti a nettó 461 
millió forintot, a kivitelezést a 
Real-Rent K�. és a Bau-Team 
Építőipari és Vállalkozási K�. 
szakemberei végezték. – A  ki-
vitelezőknek vízgyűjtő terüle-
ten kellett dolgozniuk, azon-
ban mivel a tervezők kihasznál-
ták a terep adta lehetőségeket, 
a nehézségek ellenére egy gyö-
nyörű utca készült el. Renge-
teg növényt, díszfákat, cserjé-
ket, évelőket ültettek, nagyon 
szép, komfortos lett az utca. Az 
épített környezet és a termé-
szet találkozásánál tehát kifo-
gástalan átmenetet képeztek 
a szakemberek, amely annak 
is köszönhető, hogy a fejlesz-
tés során a lakók egyéni igé-
nyeit is �gyelembe vették a ki-
vitelezők – mondta a projekt-
záró sajtótájékoztatón Pálmai 

Klára, az egyes körzet képvise-
lője. Szabó Péter polgármester 
úgy tájékoztatott, hogy 460 mé-
ter utcaszakasz újult meg, a jár-
dák térkő burkolatot kaptak, az 
út felületét pedig az utca sajá-
tosságaihoz igazították a szak-
emberek. Eső, zivatar esetén 
ez a felszín sokkal jobban el-
vezeti a csapadékvizet, illetve 
az érdes felületnek köszönhe-
tően nehezebben alakulhat ki 
tükörjég az úttesten. Az út- és 
a járdaburkolat cseréje mel-
lett a légkábeleket föld alá vit-
ték, valamint új kandelábere-
ket helyeztek ki ledes lámpa-
testekkel. Paks polgármestere 
emlékeztetett rá, hogy a város 
több körzetében zajlik utca-
felújítás, dolgoznak a szakem-
berek a Búzavirág, a Liget és 
a Pákolitz utcákban, valamint 
új utca épül a Vácikában. 

Faller Gábor

Fotó: Babai István/archív
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Közélet

Otthonosabb, zöldebb lett 
a lakótelepi központi park

Befejeződött a lakótelepi központi park fel-
újítása, folyamatban van a műszaki átadás-
átvételi eljárás. Szabó Péter polgármester 
a közelmúltban tartott helyszíni bejárá-
son azt mondta, hogy az elmúlt évtizedek 
egyik legnagyobb beruházása ez a rekonst-
rukció, aminek kivitelezése egy év alatt va-
lósult meg. 

A központi park a lakótelep építésének ide-
jén, a hetvenes években készült rengeteg be-
tonburkolattal, lépcsővel, kiemelt növényka-
zettákkal, ami az akkori építészeti stílusnak 
és elvárásoknak megfelelt. Az eltelt évtizedek 
alatt a terület korszerűtlenné vált, állapota le-
romlott, a szilárd burkolat feltöredezett, bal-
esetveszélyessé vált, és kevés volt a növény. 
A régóta áhított rekonstrukció most megva-
lósult. A kivitelezésről szóló szerződést 2019. 
szeptember 23-án írták alá Szabó Péter pol-
gármester, valamint a munkát nyílt közbe-
szerzésen elnyert S. A. Konzorcium képvise-
letében Kiszli László, a Soltút Útépítő, Fenn-
tartó és Kereskedelmi K�. ügyvezetője és 
Fülöp István, az Alisca Bau Építőipari Zrt. 
gazdasági igazgatója. A  munkaterületet ok-
tóber 3-án adták át a kivitelezőnek. – A re-
konstrukció eredménye egy Pakshoz méltó 

közösségi tér lett, amely rendezvények meg-
tartására is alkalmas – mondta szinte napra 
pontosan egy évvel később, a felújított lakó-
telepi központi park műszaki átadás-átvételi 
eljárását nyitó helyszíni bejáráson Szabó Pé-
ter. A polgármester arról tájékoztatott, hogy 
mivel eléggé beépített a terület, ezért a tér ko-
rábbi struktúrája lényegében megmaradt, vi-
szont a végeredmény egy igényesebb, moder-
nebb és zöldebb park lett. A  beruházásban 
több mint tízezer négyzetméter terület újult 
meg. Hatezer négyzetméteren zöldfelületet 
alakítottak ki, hatvan fát és tízezer cserjét te-
lepítettek, és gyepesítettek. Hétezer négyzet-
méteren új burkolat épült. A megújult park 
akadálymentes, a lejtős szakaszokon rámpa-
fűtés van, aminek köszönhetően nem fagy 
le a csapadék a burkolatra. A beruházásban 
épült egy harminchét fúvókás élményszö-
kőkút, kihelyeztek okospadokat, és tér�gye-
lő kamerákat szereltek fel. Új ivóvízhálóza-
tot, csapadékvízelvezető-rendszert építettek, 
és öntözőrendszert is, megújult a közvilágí-
tás, és hússzal bővítették a parkolók számát 
a Kishegyi út melletti területen. Megújultak 
az üzletépületeken az előtetők, amelyekbe be-
építettek hó- és jégmentesítő rendszert, illet-
ve összesen háromezerkétszáz méter hosszú 

LED-futófényt. A tér felújításához kapcsoló-
dóan két új gyalogos-átkelőhelyet létesítettek 
a Kishegyi és a Barátság utak kereszteződé-
sében. – Bízom abban, hogy elnyeri a pak-
siak tetszését a megújult központi park, és 
szívesen használják majd igazi közössé-
gi térként – összegzett Szabó Péter. A pol-
gármester kitért arra is, hogy ez volt az első 
ütem, a másodikban a délre lévő parkrész 
rekonstrukcióját is szeretnék megvalósíta-
ni, ahol zöldfelület és térburkolat van. Ezzel 
párhuzamosan vagy egy harmadik ütemben 
a Csengey Dénes Kulturális Központ fel-
újítása is cél, remény van arra, hogy ennek 
megvalósítására szintén lesz központi forrás 
vagy pályázati lehetőség, tette hozzá Szabó 
Péter. A szeptember 17-én tartott bejáráson 
a műszaki ellenőr és a beruházó által esetle-
gesen felvett hiba- és hiánylistát öt napon be-
lül kellett eljuttatni a kivitelezőnek, akinek ti-
zenöt napja van ezek orvoslására, aztán is-
mét bejárást tartanak, és ha minden rendben 
van, lezárható a műszaki átadás-átvételi eljá-
rás. A beruházás nettó 1,6 milliárd forintból 
valósult meg, az összeget a város költségve-
téséből, illetve részben kormányzati támoga-
tásból biztosította az önkormányzat.                                              

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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Fotók: Babai István, Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2020. szeptember 25. n 5



Faültetési akciót hirdettek Pakson
Közélet

1000 fát Paksra! elnevezéssel hirdetett 
programot Paks Város Önkormányzata és 
a PIP Közép-Duna Menti Térségfejlesztési 
Nonpro�t K�. a DC Dunakom Zrt. közre-
működésével. A programban a facsemeték 
felét a lakosság körében ingyenesen osztják 
ki pályázati úton. A részleteket Süli János, 
a Paks II. beruházásért felelős miniszter, 
Szabó Péter, Paks polgármestere és Gyön-
gyösi Csaba, a PIP K�. ügyvezetője ismer-
tették sajtótájékoztatón a Duna-korzón.

– Az önkormányzat és a PIP K�. az elmúlt 
időszakban is együttműködtek a paksi fej-
lesztéseken, ez a program is demonstrálja a 
közös munkát – mondta Süli János, a Paks 
II. beruházásért felelős tárca nélküli minisz-
ter az 1000 fát Paksra! elnevezéssel meghir-
detett programot ismertető sajtótájékozta-

tón. A miniszter arról is beszélt, hogy hosz-
szú távú elképzelésük hangsúlyt adni annak, 
hogy Paks II. zöld ökológiai lábnyomú beru-
házás, és zöld lehet Paks is, ami közlekedé-
sében már látható, vannak elektromos taxik, 
elektromos kerékpárok, és az első elektromos 
busz is megérkezett, ezek mind zöldítik a te-
lepülést. 
Szabó Péter polgármester azt mondta, hogy a 
zöldterületek fejlesztése, megóvása, megúju-
lása a településkép és a helyi lakosok életmi-
nőségének javítása szempontjából is kiemel-
ten jelentős feladat, ennek jegyében hirde-
ti meg a nagyszabású őszi lakossági faültetési 
akciót Paks Város Önkormányzata és a PIP 
K�. a DC Dunakom Zrt. közreműködésével, 
aminek keretében ötszáz fát Paks központi 
belterületének, illetve külső településrészei-
nek közterületein ültetnek el, illetve ötszáz 

gyümölcs-, valamint díszfa magánkertekbe 
kerül lakossági pályázat révén. 
Gyöngyösi Csaba, a PIP K�. ügyvezetője 
azt mondta, hogy a Paks II. beruházás kap-
csán végzett tevékenységüket humánökoló-
giai szempontok �gyelembevételével, kör-
nyezettudatosan kívánják végezni. Ennek 
jegyében tavaly háromszáz fát ültettek terü-
letünkön, idén tavasszal újabb háromszázat, 
társadalmi szerepvállalásunk növelése érde-
kében pedig részt vesznek ebben a program-
ban. Hozzátette, tovább kívánják folytat-
ni ezt a munkát a várossal együttműködve, 
illetve saját tevékenységük során egyaránt, 
így több hektár terület zöldítésében vesz 
részt társaságuk a jövőben.
Szeptember 25-ig nyújthatott be pályázatot 
minden, Pakson lakóingatlannal rendelkező 
személy, legfeljebb két-két fát igényelhettek. 
Most már csak várólistára vesznek fel igényt. 
A sikeresen pályázóknak október végén, nov-
ember elején adják át a fákat, amelyeket nekik 
kell elültetniük saját környezetükben. A gyü-
mölcsfák között van cseresznye, meggy, szil-
va és kajszibarack, a díszfák között ezüsthárs, 
páfrányfenyő és juhar. 
Klézl Terézia városi főkertész azt mondta a 
sajtótájékoztatón, hogy a közterületi fák ül-
tetéséről a DC Dunakom Zrt. gondoskodik. 
Éves szinten két-háromszáz fával gyarapo-
dik az állomány a város közterületein, ez a 
program jelentősen növeli majd a zöldfelü-
leteket. Az ötszáz, közterületen elültetendő 
fa olyan helyszínekre kerül, amelyeken ed-
dig nem vagy csak részben történt fatelepítés, 
így ültetni fognak az atomerőműhöz vezető 
kerékpárút egy szakaszánál, Dunakömlődön 
a Hegy utcában és a Béke utcában, valamint 
Gyapán és Csámpán is.

Kohl Gy.

– Szeretnénk kifejezni, hogy támogatjuk a gyermekek születését, 
hogy minél több élet foganjon a településen. Fontos, hogy érkezé-
süket megünnepeljük, hiszen gyermekeinké a jövő – hangsúlyozta 
Szabó Péter polgármester, miután babazászlókat tűzött a városháza 
épületére. Ezzel a gesztussal csatlakozott az önkormányzat a Három 
Király�, Három Királylány Mozgalom akciójához, aminek lényege, 
hogy az önkormányzatok így ünnepeljék meg a gyermekeket, a gyer-
mekáldást, és hívják fel a �gyelmet a gyermekvállalás fontosságára. 
A polgármester azt mondta, örül annak, hogy Pakson évente 250-
300 gyermek születik. Apaként vallja, hogy a gyermekáldás öröme 
átsegíti az embert a nehezebb periódusokon, mint akár a mostani 
pandémiás időszak. – A közösség akkor működik jól, ha a generá- 
ciók egymást segítve dolgoznak a jövőn – tette hozzá. A  babakö-
szöntő zászlókon, amelyek egész évben a városháza épületén lesz-
nek, a város logója és egy-egy gólya sziluettje látható, rózsaszín, il-
letve kék színű körben. (Fotó: Babai István)

Fotó: Molnár Gyula
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A városmarketingért díjazták Paksot

Két témában tájékoztatott a főépítész
– A védett épületek felújításával 
kapcsolatos pályázatot meghir-
deti Paks Város Önkormányzata 
a második félévben is – jelentet-
te be sajtótájékoztatón Kirizsné 
Buják Marianna városi főépí-
tész. Elmondta, hogy a pályáza-
ti anyag 2020. szeptember 30-
tól lesz elérhető a város hon-
lapján, a beadási határidő 2020. 
november 2. Kitért arra, hogy a 
képviselő-testület a pályázati ke-
retösszeget a korábbi 3,5 millió 
forintról 10 millióra emelte, va-
lamint az odaítélhető maximá-
lis támogatás összegét duplá-
jára, ami a műemléki védelem 
alatt álló épületek esetében így 
4 millió, a helyi egyedi védelem 
alatt vagy helyi védett területen 
álló ingatlanok estében pedig 2 
millió forint. A pályázati feltéte-
leken is javítottak, egy alkalom-
mal lehetőség lesz hiánypótlás-

ra. Az elbírálásnál előnyt élvez-
nek azok a pályázók, akik teljes 
körű rekonstrukcióban gondol-
kodnak. Kirizsné Buják Marian-
na újságírói kérdésre elmondta, 
hogy a pályázati kiírást, a keret-
összeget és az elnyerhető támo-

gatás mértékét azért módosítot-
ta korábban a testület, hogy nö-
veljék a pályázó kedvet, ami az 
utóbbi években alábbhagyott. 
– Ösztönözni szeretnénk az in-
gatlantulajdonosokat a rekonst-
rukciókra a védett épületek 

megóvása, a szebb városkép ki-
alakítása érdekében – fogalma-
zott. Kirizsné Buják Marianna 
arról is tájékoztatott, hogy koráb-
ban többször módosította Paks 
Város Önkormányzata a telepü-
lésrendezési eszközeit az atom-
erőmű-építésre készülve. Jelen-
leg a konkrét beruházások elő-
készítése zajlik, aminek során 
a településrendezési eszközök 
korrekciója is szükségessé vált. 
A fejlesztés egyik kiemelkedően 
fontos területe a várost elkerü-
lő út tervezése, amit a NIF Zrt. 
megbízásából hat különböző 
cég végez. A  tervezőcégek elér-
hetővé tesznek egy-egy bemuta-
tót a közeljövőben a város hon-
lapján, melyekkel kapcsolatosan 
kérdéseket, észrevételeket tehet 
majd a lakosság az ott megadott 
elérhetőségeken.

Kohl Gy.

Két Városmarketing Gyémánt-
díjat nyert az idei Országos Vá-
rosmarketing Versenyen Paks, 
az egyiket a Paks 40 program-
sorozattal, a másikat a Paks 40 
– Akkor és most társasjátékkal. 
Az elismeréseket Szabó Péter 
polgármester és dr. Hanol Já-
nos, a turisztikai, városmar-
keting és kommunikációs cso-
port vezetője vették át Buda-
pesten, az Akvárium Klubban 
tartott rendezvényen.

Két pályázattal nevezett be az 
önkormányzat az idei Orszá-
gos Városmarketing Versenybe, 
a Márka- és identitásépítés ka-
tegóriában a Paks 40 – Akkor és 
most városismereti társasjáték-
kal, a Rendezvény-esemény ka-
tegóriában pedig a Paks város-
sá avatásának negyvenedik év-
fordulója alkalmából szervezett 
Paks 40 elnevezésű programso-
rozattal. A  települések marke-
ting tevékenységének elismerésé-
re alapított, a Miskolci Egyetem 
Marketing és Turizmus Intéze-

te által koordinált Városmarke-
ting Gyémánt-díj konferenciával 
összekötött eredményhirdetését 
szeptember 17-én tartotta Buda-
pesten a Magyar Marketing Szö-
vetség a szakma legnagyobb ese-
ményének számító Marketing 
Summit Hungary rendezvény 
keretében. Az eseményen kide-
rült, hogy a több mint száz pá-
lyázatból mely ötletek, tevékeny-

ségek érdemelték ki a „városmar-
keting gyémántokat”. Paks város 
képviseletében Szabó Péter pol-
gármester és dr. Hanol János, a 
hivatal városmarketing terüle-
tért felelős csoportvezetője vet-
tek részt a díjátadón. A bírálók 
mindkét paksi pályázatot gyé-
mánt díjjal jutalmazták. Nem 
először vett rész és nyert díjat 
Paks az Országos Városmarke-

ting Versenyen. A város vezeté-
se a turisztikai, városmarketing 
és kommunikációs csoport létre-
hozása óta kiemelten kezeli a vá-
rosmarketinget. Az elmúlt évek-
ben számos újítás valósult meg 
a város új arculatától, a meg-
újult városi kiadványokon, köz-
területi üdvözlőtáblákon, tér-
képeken, városlogóval ellátott 
ajándéktárgyakon át Paks hiva-
talos Facebook- és Instagram-
oldaláig. Az immáron hétszeres 
gyémántdíjas Paks a megyében 
a legsikeresebb városmarketing 
tevékenységet végző város lett, 
és régiós szinten is előkelő he-
lyen áll. A  városra váró fejlesz-
tések, beruházások mellett ki-
emelten fontosnak tartja a város 
vezetése Paks pozitív imázsának 
építését, ehhez minél többféle 
marketing eszköz, innovatív öt-
let felhasználását a jövőben is. 
Ennek jegyében valósult meg 
a közelmúltban az Atomcity 
Branddel való szorosabb együtt-
működés is.                                             

 -kgy-

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet

Óvónőket köszöntöttek Szavazhatott 
a lakosság

Paksi pedagógus szakmai elismerése
Németh László-díjat vehetett át dr. Vin- 
cze Zoltánné, a Paksi Bezerédj Általános Is-
kola nyugalmazott matematika-kémia sza-
kos tanára, a pedagógusnapi díjak átadá-
sán Budapesten. A díjjal a gyermekek har-
monikus személyiségformálásában, illetve 
a különleges gondoskodást igénylő tanulók 
segítésében hosszú időn át odaadóan vég-
zett pedagógiai munkát ismerik el. A peda-
gógusnapi díjakat – Apáczai Csere János-, 
Brunszvik Teréz-, Eötvös József-, Németh 
László- és Trefort Ágoston-díjakat – a koro-
navírus-járvány miatt vették át a kitüntetet-
tek csak most, szeptemberben. Az elismeré-
seket Kásler Miklós, az emberi erőforrások 
minisztere és Maruzsa Zoltán köznevelé-
sért felelős államtitkár adták át. – Szerencsés 
ember vagyok, hogy mindig azzal foglalkoz-
hattam, amit a legjobban szeretek. Ami még 
nagyon fontos, hogy támogató, inspiráló a 
környezetem, a családom, a kollégáim, a fő-
nökeim, a diákjaim, a diákjaim szülei. Na-
gyon hálás és boldog vagyok – reagált a gra-
tulációkra dr. Vincze Zoltánné.

Kohl Gy.

– A  pedagógus munkája az 
egyik legnagyobb értéket te-
remtő és legösszetettebb tevé-
kenység, miközben támogatott-
sága és elismertsége sokszor ez-
zel nincs arányban. Munkájukat  
nap mint nap áthatja a hivatás-
tudat és gyermekszeretet. A pá-
lyán a legnagyobb erkölcsi el-
ismerés az, ha sikerül a gyer-
mekek, kollégák és a szülők 
szeretetét, elismerését és tiszte-
letét   kivívni. Ennek jegyében 
ma alkalmunk nyílik a mögöt-
tünk levő tanévben munkájukat 
befejező pedagógusaink mélta-
tására is – ezekkel a gondolatok-
kal köszöntötte Szántó Zoltán 
alpolgármester Illés Zoltánné és 
Jantnerné Oláh Ilona tagóvoda-
vezetőket, illetve Nemes Emí-
lia gyógytestnevelő óvodape-
dagógust a Paksi Benedek Elek 
Óvoda Hétszínvirág tagóvodá-
jának udvarán tartott nevelé-
si évet nyitó értekezleten szept-
ember 14-én. A  szakemberek 
nyugállományba vonulásuk al-

kalmából Pedagógus szolgála-
ti emlékérmet vehettek át Szán-
tó Zoltán és Leber Ferenc al-
polgármesterektől. Azért most 
került erre sor, mert a korona-
vírus-járvány miatt a hagyomá-
nyos városi pedagógusnapi ren-
dezvény elmaradt. A Pedagógus 
szolgálati emlékérem az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma által 
adományozható szakmai elisme-

rés. Azoknak a nyugállományba 
vonuló óvodai, általános iskolai, 
szakiskolai, középiskolai peda-
gógusoknak és főiskolai, egyete-
mi oktatóknak adományozható, 
akik legalább 25 évig dolgoztak 
a pedagógus pályán, és kiemel-
kedő munkát végeztek. A kitün-
tetettek az adományozást igazo-
ló okiratot és érmet kapnak. 

-kgy-

Méltó módon szeretné elnevez-
ni a megújult lakótelepi közpon-
ti teret az önkormányzat. Sza-
bó Péter polgármester a tár-
sadalmi párbeszéd jegyében 
közösségi oldalán hetekkel ez-
előtt már várta a lakosság ja-
vaslatait. Az ötleteket leszűkí-
tették három névre: Atom tér, 
Makovecz Imre tér és Daróczi 
tér. A  három lehetőségre mint-
egy háromszáz szavazat érke-
zett. Ezt követően újabb lehető-
séget adtak a paksiaknak arra, 
hogy még egyszer szavazhassa-
nak, mégpedig a háztartások-
ba eljuttatott szavazólapokkal. 
A lehetőségeket két névvel kibő-
vítették: Csete György építészre 
és dr. Tarisznyás Györgyi tanár-
ra is lehetett szavazni szeptem-
ber 25-ig. A  közösségi oldalon 
beérkezett szavazatokat is bele-
számítják a végső eredménybe; 
döntést a képviselő-testület hoz 
majd.                                         -se-

Fotó: TelePaks

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, illetve valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel ren-
delkező gazdálkodó szervezetet, Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben 
működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata által megtár-
gyalt, valamint a 71/2017. (V.29.) Kt. számú határozattal jóváhagyott „Javaslat a településképi 
arculati kézikönyv elkészítésére és a településképi rendelet megalkotására, valamint a Helyi 
Építési Szabályzat felülvizsgálatára a településképi rendelettel való összhang miatt”, valamint 
a 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése alapján a településképi arculati kézikönyv elké-
szítése és a településképi rendelet megalkotása folyamatban van, és a Helyi Építési Szabályzat 
partnerségi véleményezési szakaszába lépett.

Az önkormányzat a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében
elektronikus úton

kéri a lakosságot az elkészült dokumentáció véleményezésére, amely
2020. szeptember 30-tól válik elérhetővé a www.paks.hu honlapon

a „hirdetmények, közzétételek” rovatban.

A Partnerek az eljárásba az Önkormányzat Polgármesteréhez 2020.10.08-ig benyújtott írásban 
tett vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével jelentkezhetnek be. 

A bejelentkezési kérelemben meg kell jelölni az eljárás tárgyát, amennyiben a bejelentkezni kívá-
nó Partner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail 
címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és 
e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, Dózsa György 
u. 55-61.) személyesen vagy postai úton eljuttatva, elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu 
e-mail címre megküldve lehet benyújtani.

Paks, 2020. szeptember 25.

                                                                                                                                    Szabó Péter
                                                                                                                                   polgármester
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Atomerőmű

Kezdődik az Erőmű-beruhá-
zási Központ építése

Jó ütemben halad az új atomerőművi blok-
kok építési-szerelési bázisán készülő épü-
letek kivitelezése. Három létesítmény – két 
irodaépület és egy konyha-étterem – építé-
se a befejezéshez közeledik, az Erőmű-be-
ruházási Központ kivitelezése pedig rövi-
desen elkezdődik.

Több mint négyszáz engedéllyel rendelkezik 
a Paks II. projekt, elkezdődött a legösszetet-
tebb eljárás, a létesítési engedélyezés. Ezzel 
párhuzamosan kivitelezési munkákat is vé-
geznek a Paks II. projektben: az építési-sze-
relési bázison jó ütemben halad az építke-
zés, az új blokkok építési helyszínén pedig a 
területelőkészítő munka.
Mittler István kommunikációs igazgató tá-
jékoztatása szerint rövidesen elkészül a há-
romszintes, 800 négyzetméter alapterüle-
tű fővállalkozói irodaház, amelyben az irá-

nyító személyzet irodái mellett tárgyalók és 
konferenciatermek kapnak helyet. Befeje-
zéshez közel a 880 négyzetméter alapterüle-
tű, négyszintes megrendelői irodaépület és az 
egyszintes, 860 négyzetméteres konyha-étte-
rem is.
A  fővállalkozói irodaépületben a szellőző-
rendszer és fűtési gerincvezetékek, valamint 
a villamos hálózat kiépítését végzik, a föld-
szinten a gipszkarton válaszfalakat szerelik, 
festik. A megrendelői irodaházban a lépcső-
házi kőműves munkákat és válaszfal építését 
végzi a KÉSZ Csoport.
A West Hungária Bau K�. szakemberei rö-
videsen megkezdik az Erőmű-beruházási 
Központ építését az új blokkok telephelyén. 
A 300 fő befogadására alkalmas 3.553 négy-
zetméteres, kétszintes konténer irodaházban 
a Paks II. Zrt. munkatársai dolgoznak majd.
Mittler István elmondta, hogy az Országos 

Atomenergia Hivatal kiadta az acél- és be-
tonacél-összeszerelő műhely és fémáruraktár 
építési engedélyét. Az egymás szomszédsá-
gában épülő bruttó 11.400 és 3.600 négyzet-
méter alapterületű, egyszintes ipari épüle-
tek egyikében, a műhelyépületben szerkezeti 
acélok megmunkálása, acélszerkezetek elő-
szerelése, acélszerkezeti elemek gyártása zaj-
lik majd. A raktárépületben pedig az üzem-
ben használt alapanyagok tárolása és a le-
gyártott termékek raktározása történik majd. 
Építési engedélyt kapott továbbá a létesíten-
dő betonkeverő üzem vezénylőépülete és a 
betonvizsgáló laboratórium is.
– Munkagépek dolgoznak nemcsak az épí-
tési-szerelési bázison, hanem az új blokkok 
építési területén is – mondta a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója. A  terület elő-
készítését a két társaság között megkötött 
együttműködési megállapodások keretében 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. végzi. A te-
rület előkészítése igen összetett feladat, ma-
gában foglalja a Paks I. üzemeltetését szolgáló 
üzemi rendszerek kiváltását, a régi rendsze-
rek megszüntetését, az épületek, utak bontá-
sát, a terület függetlenítése miatt kiváltandó 
építmények pótlását, illetve a Paks II. projekt 
megvalósításához szükséges közműigényeket 
kielégítő csatlakozási pontok biztosítását.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Fővállalkozói és megrendelői irodaépület
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A  Duna imsósi kanyarulatának átvágása 
után a folyó paksi szakaszát a hajósok még 
jó ideig elkerülték. Komoly változás a gőz-
hajózás fellendülése után történt, amikor 
1846. július 22-én elsőként a Pest nevű gő-
zös áthaladt az új ágon, és kikötött a Pia-
ci révnél. A sikeres úttal megérett a város, 
hogy gőzhajókikötő legyen és bekapcso-
lódjon az országos, majd a nemzetközi ha-
jóforgalomba. Az 1829-ben alakult osztrák 
hajózási cégnek, az Első Császári és Kir. 
Szabadalmazott Dunagőzhajózási Társa-
ságnak (DGT) a Duna magyar szakaszán is 
nagy szerepe volt az utasok és az áruk szál-
lításában. Az 1900-as évek elején már több 
paksi képeslapon is megjelent a Hajóállo-
más – a Dunagőzhajózási Társaság kikötő-
je felirat. Ezeken feltűnnek a korabeli hatal-
mas raktár- és irodaépületek, a sétány eleje, 
és beazonosíthatók a kikötőben éppen állo-
másozó gőzhajók. 

Pakson is sokaknak jelentett megélhetést 
a hajózás fellendülése és a kikötő létesíté-
se. A  DGT hajóskapitánya volt Hága Jó-
zsef, a modern paksi Duna-uszoda léte-
sítője. Wiener Hajman 1901-es képeslap-
ján a DGT óbudai hajógyárában 1853-ban 
épült Albrecht nevű gőzüzemű oldalkere-
kes személyhajó állomásozik a paksi ki-
kötőben. További kiadott lapokon pedig a 
Sophie vagy a Rudolph nevű lapátkerekes 
személyszállító gőzös azonosítható.

A  századfordulón az állomás irodavezetője, 
Hörl Antal a paksi kaszinó igazgatójaként fon-
tos szereplője volt a helyi társadalmi életnek is, 
olykor advent idején a kat. körben vallási té-
májú felolvasóestélyt is tartott. 1909-ben, Bu-
dapestre helyezésekor az Erzsébet Szállóban 
vacsorával búcsúztatták a paksiak, 1911-ben a 
király negyvenévi szolgálata alkalmából szol-
gálati díszérmet adományozott neki. 

1910-től Gaupp József volt az állomásfőnök, 
aki az első világháború kitörésekor, a háború 
első áldozataként azonosított Gremsperger 
Mihályt, a DGT Alkotmány nevű gőzhajó-
jának hős kormányosát szép beszédben bú-
csúztatta el a paksi temetésen. Még az első 
világháború idején lett paksi állomásfő-
nök Rédei Ferenc, aki műkedvelőként szin-
tén a helyi kulturális élet mozgatórugó-
ja volt. Időközben 1912-ben a Magyar Kirá-
lyi Folyam- és Tengerhajózási Rt. (MFTR) 
is kikötőt nyitott Pakson, majd 1930-ra 
a két vállalat, a DGT és az MFTR fuzio- 
nált egymással.

A háború után a fejlődő közúti és vasúti tö-
megközlekedés miatt a hajózási személyforga-
lom lecsökkent, 1966-ban Pakson is megszűnt 
a személyhajó-menetrend, végleg bevonták a 
hajókikötőt és az állomás zászlaját, mely egy 
évszázadig lobogott. Eltűnt a kikötő és a város-
képből a zsúfolt személygőzösök, amelyek fo-
gadására naponként sok száz paksi özönlött a 
sétányra, ahol a hajók ma már csak áthaladnak 
a korzó előtt. (Monográ�a, 257.o.)

dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A Dunagőzhajózási Társaság kikötője

Üdvözlet Paksról - Dunarészlet és Kikötő (Wiener Hajman kiadása, kb. 1910.)

Fotó: magánarchívum
„A  Dunagőzhajózási-társaság főügyvi-
vőségnek van szerencséje ezennel tiszte-
lettel köztudomásra juttatni, hogy f. évi 
szept. 17-től kezdve a helyi gőzösök Pest 
és Paks között minden közbenső állomá-
sok megérintésével fognak történni. In-
dulás: Pestről Paksra naponkint 4 óra-
kor délután, Paksról Pestre naponkint 4 
órakor reggel.” (Politikai Újdonságok, 
1867.09.18.)

„Az 1886. évi február hó 23-án tartott 
képviselőtestületi ülésen élénk vita után 
végre sikerült elérni, hogy az uradalom 
átadja a községnek a paksi oldalon a Pia- 
ci rév és a Duna utca közötti szakaszt 
szabad kikötő létesítésére.” (Paksi La-
pok, 1886. 10. sz.) 

„A  paksi hajóállomás főnöke Mohács-
ra kerül. Rédei Ferencet, a DGT paksi ál-
lomásfőnökét, miután a MFTR-rel való 
megállapodás folytán Pakson a külön ha-
jóállomás megszűnt, igazgatósága május 
1-ével Mohácsra helyezte át.” (Pécsi Nap-
ló, 1929.04.30., 4. o.)

„A  búcsú-lakoma az Erzsébet-szálló dísz-
termében emelkedett hangulatban folyt 
le. Az ünnepeltre az első pohárköszöntőt 
Rassovszky Julián mondotta, kiemelve a 
köztiszteletben álló fér�ú kiváló érdemeit. 
Míg Streicher József apát, Grosch József dr. 
ügyvéd és Kiss Pál kereskedő tartottak beszé-
det. Hörl Antal végül meghatottan mondott 
köszönetet a nem várt megtiszteltetésért.” 
(Tolnamegyei Közlöny, 1909.11.11.,  4. o.) 

„A  dunagőzhajózási társaság utolsó slep-
hajója múlt vasárnap este Paksra érke-
zett és azon éjjel ott is maradt. Mivelhogy 
Nedeczkei kapitány családja Pakson lakik, 
a rendes őrjárat mellett a hajót elhagyta és 
hazatért családjához. Menet közben a kapi-
tány észrevette, hogy a kasszából 500 Frt hi-
ányzik, azonnal jelentést tett a paksi csend-
őrségnél, kik a nyomozást azonnal megindí-
tották.” (Tolnamegyei Közlöny, 1893.12.17., 
4. o.) 
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Mesterségekről első kézből
Varga Szilvia gyógypedagógus
– Ön a pedagógiai szakszolgálat vezetője. 
Milyen út vezetett idáig?
– Alsó tagozatosként segítettem nehezeb-
ben tanuló osztálytársaimnak. Mondogat-
ták is a tanítóim, hogy biztosan pedagógus 
leszek. A kiskunhalasi gimnáziumban ta-
nultam nevelési alapismereteket is, ez még 
inkább megerősítette az elhatározásomat; 
Bajára az Eötvös József Tanítóképző Főis-
kolára jelentkeztem. Nagyon jó módszer-
tani felkészítést kaptam a főiskolán, amit a 
mai napig tudok kamatoztatni. Di�erenci-
ált oktatást is tanultunk, ízelítőt kaptunk, 
hogyan kell foglalkozni különleges gon-
dozást igénylő gyerekekkel. Férjhez men-
tem, Paksra költöztünk, két kislányom 
született. A Balogh Antal katolikus iskola 
gyógypedagógiai tagozatán kezdtem dol-
gozni. Közben elvégeztem a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Főiskola oligofrén 
szakát, ez a tanulásban és értelmileg aka-
dályozottak pedagógiája. Később logopé-
dus végzettséget is szereztem. Ezt követő-
en jelentkeztem a paksi szakszolgálathoz, 
ahol már közel húsz éve dolgozom. Elő-
ször logopédusként dolgoztam, kijártam 
az óvodákba, ezzel párhuzamosan elkezd-
tem foglalkozni diagnosztikával.
– Melyik a kedvenc szakterülete?
– Szeretem a fejlesztést, mert olyan külön-
leges gondozást igénylő gyerekekkel fog-
lalkozunk, akiket a normál módszerekkel 
nem lehet megtanítani írni, olvasni. A szak-
embernek meg kell ismernie ezeket a gye-
rekeket, megtalálnia a számukra leghaté-
konyabb módszert. A diagnosztikában ha-
sonló a helyzet: meg kell ismerni a gyermek 
személyiségét, képességeit, majd meghatá-
rozni, hogy mi a probléma, és ehhez társíta-
ni a legjobb pedagógiai módszertant.
– Milyen problémákkal kerülnek a szak-
szolgálathoz gyerekek?
– Jogosultságunk van beilleszkedési, tanu-
lási, magatartási nehézséggel (BTM) küz-
dő, illetve sajátos nevelési igényű (SNI) 
gyerekek diagnosztizálására egyaránt. Van 
közöttük értelmi fogyatékos, autista, rész-
képesség-zavarral küzdő és hiperaktív 
gyermek is. A szakértői véleményben min-
dig részletesen leírjuk, melyek azok a terü-
letek, amelyeket fejleszteni kell, és minden 
segítséget megadunk a pedagógusoknak és 
a szülőknek.

– Vezetőként is foglalkozik gyerekekkel?
– Bár vezetőként kevesebb az óraszámom, 
de igyekszem minden szakszolgálati fel-
adatban  kompetens maradni. Hiszem, 
hogy a mi szakmánkban nem csak a me-
nedzselés a vezető feladata.
– Kinek ajánlja a gyógypedagógus hiva-
tást, mennyire népszerű ez a szakma?
– Mindenkinek ajánlom, aki szereti a ki-
hívásokat. Kihívás a gyerekekkel foglal-
kozni, hiszen minden gyerek más, mások 
a problémáik. Népszerű a gyógypedagó-
gus szakma, de sok a pályaelhagyó.

– Mi a nehéz ebben a szakmában?
– Nehéz feldolgozni azt, amikor közöljük 
a szülőkkel, hogy lehet, hogy súlyos el-
maradást tapasztaltunk gyermekénél, fel-
merült esetlegesen például az autizmus. 
Ilyenkor arra próbálunk fókuszálni, hogy 
azért vagyunk, hogy segítsünk, így a fáj-
dalmas hír közlésével párhuzamosan el-
mondjuk a lehetőségeket, felajánljuk a se-
gítségünket.
– Vannak sikerélmények?
– Már a diagnózis felállítása is siker, hi-
szen rájöttünk, hogy mi a probléma. Ha 
hatásos ennek a kezelése, akkor az még 
nagyobb siker. Csodálatos, amikor egy 
járni nem tudó kisgyermeket a konduk-
tor lábra tud állítani, vagy amikor nincs 
meg az „r” hang, de a logopédusnak sike-
rül „előcsalogatnia”.
– Manapság több a problémás gyermek 
mint korábban?
– Igen. Ennek egyik oka, hogy már korai 
életszakaszban ki tudjuk szűrni a problé-
mákat; a másik, hogy felgyorsult a világ, 
változtak a nevelési módszerek, gyakori a 
megkésett beszéd-, illetve mozgásfejlődés, 
és az értelmi fejlődés is. Nem mondókáz-
nak eleget a gyerekekkel, nem rajzolnak, 
kevesebbet játszanak a szabadban. Egy-
re nagyobb teret hódít a számítógép, ami 
nem baj, de mértékkel kellene használni.                         

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Jó napot, mi újság?

Galazek Viktória
– Azon dolgozunk a turisztikai, városmarke-
ting és kommunikációs csoporttal, hogy a vá-
ros, illetve az iroda online felületei új lendüle-
tet kapjanak, minden korosztályt megszólít-
sunk, megismertessük a város szépségeit, és 
elérjük, hogy a turisták és a paksiak egyaránt 
szívesen jöjjenek be ide információkért, aján-
déktárgyakért – mondta Galazek Viktória iro-
davezető a Tourist Info Iroda újranyitásakor 
tartott sajtótájékoztatón júniusban. Szabó Pé-
ter polgármester és dr. Hanol János csoport-
vezető nemcsak az új helyre költöztetett irodát 
mutatták be, hanem Viki személyében új iro-
davezetőt is. Budapesten született és nőtt fel, 
az akkor még Kőrösi Csoma Sándor Orosz-
Magyar Kéttannyelvű Gimnáziumban érett-
ségizett. Érettségi után azonnal munkába állt 
egy utazási irodában, ahol azonban nem soká-
ig volt maradása, mert nem olyan pezsgő világ 
volt, mint amilyennek elképzelte. Új munka-
helyén adminisztrátorként közel negyven vil-
lanyszerelő munkáját rögzítette műszaki adat-
lapokon, később pedig csoportvezetőként sa-
ját területet koordinált. – Amikor hét év után 
beadtam a felmondásomat, nem akartak el-
engedni, de nem tudtak visszatartani. Ha va-
lamit nem szívvel-lélekkel csinálok, nem lá-
tom értelmét a maradásnak, márpedig akkor 
azt éreztem, hogy a munkám már nem nyújt 
kihívást, szükségem van a váltásra. Egy opti-
kai futárszolgálatnál dolgoztam irodavezető-
ként, de egy év után csak visszacsábítottak az 

előző munkahelyemre. Ez a magánéletemben 
is nagy változást hozott, akkor, ott ismertem 
meg férjemet, Asztalos Norbertet, aki egyéb-
ként paksi. Már háromtagú család voltunk, 
amikor felmerült, hogy tegyük át a „székhe-
lyünket” Paksra. Nem egyik napról a másikra 
mondtam igent, először meg kellett tapasztal-
nom, hogy érezném itt magam. Az első Pak-
son töltött éjszakán olyan jót aludtam, mint 
azelőtt talán még soha. Nagy áldás tud lenni a 
csend. Megismertem, megszerettem a várost, 
Norbi barátait, és elkezdtem otthon érezni ma-
gam, úgyhogy rábólintottam a költözésre. Ké-
sőbb Dunaszentgyörgyön vettünk házat, ahol 
vannak gyümölcsfáink, veteményes, rengeteg 
virág és állatok. A mostanra négyfősre bővült 
családunknak igazi kis földi paradicsom. Pak-
son kipróbáltam magam virágüzletben – cso-
dálatos szakma a virágkötészet –, illetve egy 
magángazdaságban is dolgoztam, ahol többek 
között volt alkalmam kecskét, tehenet fejni. A 
mai napig nagyon vonzó számomra ez az élet-
forma. Még a fővárosi évek alatt idegenforgal-
mi ügyintéző és menedzser, valamint kereske-
delmi végzettségeket szereztem – mesélte Viki, 
majd rátért az Atomcity Brandre. – A közös-
ségi érzést, összetartozást erősítő márka Nor-
bi ötlete volt, most pedig együtt dolgozunk 
rajta. A márka a 2018-ban tartott Atomcity 
Fashion Show-val robbant be igazán a köztu-
datba. Az üzletet később áthelyeztük az online 
térbe, és ezzel párhuzamosan már több egyez-

tetésünk volt a városvezetéssel a jövőt illetően. 
Aztán jött az ötlet, hogy megjelenhetnénk kí-
nálatunkkal a Tourist Infóban, amire nyitottak 
voltak. Közben kiderült, hogy az iroda veze-
tője munkahelyváltás előtt áll, így lehetőséget 
kaptam arra, hogy a helyébe lépjek – mondta 
Viki. Feladata többek között a turisták napra-
kész, átfogó informálása a helyi és környékbeli 
turisztikai látnivalókról, a kiadványterjesztés, 
a telefonos és online segítségnyújtás, a városi 
honlap turisztikai aloldalának szerkesztése. 
Ezeken kívül ő kezeli Paks város Instagram- 
és a Tourist Infó Paks hivatalos Facebook- és 
Instagram-oldalát is. A Szent István téri iro-
dában elérhetők a város logójával ellátott aján-
déktárgyak, a Paks 40 – Akkor és most városis-
mereti társasjáték, és helyet kapott az Atomci-
ty Brand bemutatóterem. – Igyekszem szoros 
partnerséget kialakítani a kulturális intézmé-
nyekkel, szálláshelyekkel, szolgáltatókkal, hi-
szen akkor működik jól az iroda, ha minden 
lehetőségről naprakész információkkal tudok 
szolgálni a városba látogatóknak, és a helyi la-
kosságnak egyaránt. Városi intézményeink-
ről képekkel illusztrált bemutatón dolgozok, 
amelyhez aztán folyamatosan kapcsolhatók 
aktuális információk. Mindeközben rendü-
letlenül azon töröm a fejem, hogy a turisztikai 
ágazatot is sújtó pandémia alatt milyen egyéb 
ötletek nyomán valósulhatnak meg a megnyi-
táskor megfogalmazott célok.                                                      

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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– Sünizene, Tini Tüsik, Broad-
way Stúdió, Kvint Stúdió. Mind-
egyik Cseke Klára zenetanár 
nevéhez fűződik, akinek ta-
nítványait számos alkalommal 
hallhatta már a közönség éne-
kelni. – Nekem a zene maga az 
élet. A gyerekeket is a zene sze-
retetére tanítom, és arra, hogy 
legyenek önmaguk, érezzék, 
hogy értékesek – hangsúlyoz-
ta Cseke Klára. Elmondta, hogy 
tevékenységeinek székhelye ko-
rábban a Kápolna utcai bölcső-
deépületben volt, aztán egy ide-
ig más helyen munkálkodott, 
tavaly március óta pedig az ott-
honukban kialakított énekstúdi-
óban tanít gyerekeket és felnőt-
teket is énekelni. – Kicsit vissza-
vettem ezen a téren a tempóból, 
úgyhogy most nem toborzok 
tanítványokat, úgy gondoltam, 
hogy aki jönni szeretne, meg-
talál, ami így is lett, illetve ma-

radtak régi tanítványaim. Fel-
merült, hogy indítok egy cso-
portot kisebb gyerekeknek, de 
ezzel mindenképpen meg sze-
retném várni a koronavírus-jár-
vány végét – mondta a jelenle-
gi helyzetről. – Imádok taníta-
ni, és nagyon büszke vagyok a 
diákjaimra, a sikereikre. Hogy 

csak néhány példát említsek, Ko-
vács Aliz megnyerte a Fehérvár 
Hangja versenyt 2019-ben, Büttl 
Márton felvételt nyert Bodajk-
ra a Hang-Szín-Tér ének szaká-
ra, Ijjas Noémi pedig hivatásául 
választotta az éneket, a Szegedi 
Tudományegyetem Bartók Béla 
Művészeti Karának hallgatója. 

Cseke Klára arról is beszélt, hogy 
lassan két éve működik a KVINT 
Egyesület. A szervezet célja a 
paksi és környékbeli kultúra tá-
mogatása, oktatása – zene, tánc, 
irodalom, képzőművészet, szín-
ház, tánc, könyvkiadás, rendez-
vényszervezés –, továbbá a kul-
turális kínálat és kapcsolatok bő-
vítése. Az egyesület rendszeresen 
pályázik forrásra, például a pak-
si képviselő-testület humánpo-
litikai bizottsága idei tavaszi pá-
lyázatán egy vendégzenészekkel 
megrendezendő programsorozat 
első állomásának megvalósításá-
ra nyert támogatást. Cseke Klá-
ra arra is kitért, hogy régi vágya 
teljesült, amikor 2018. decem-
berben megalakították a C four 
G zenekart, amelyet már több 
alkalommal hallhatott a közön-
ség. Az általunk képviselt műfa-
jok leginkább a jazz, a funky és a 
soul.                                             -gy-

– A csoport munkájának alap-
ja az összehangolt, fegyelmezett 
közös tevékenység, aminek ne-
velő hatását igen fontosnak tart-
juk. A harmonikus mozgás ki-
alakítása, a �zikai erőnlét és az 
ízületi mozgékonyság fejleszté-
se, illetve látványos produkciók 
létrehozása a célunk – mondja 
Kalmár Lívia, a Paksi Twirling 
és Botforgató Kulturális és 
Sport Egyesület elnöke. A szer-
vezet 2000 őszén alakult Marga-
réta Mazsorett Csoport néven. 
2001 őszétől elsősorban twirling 
sporttal foglalkoznak. A gim-
nasztikai testtechnika oktatá-
sát Falusi Lívia vezeti, a bottech-
nikai edzéseket pedig Meczker 
Bettina, akinek munkáját Weisz 
Kitti segíti. – A Magyar Twirling 
Szövetséghez tartozunk. A szer-
vezet évente három felmenő 
rendszerű országos bajnokságot 
szervez, így tevékenységünk so-

rán alapvetően ezekre a megmé-
retésekre készülünk. Szervezési 
feladatunk is van, mivel minden 
évben legalább egy fordulónak 
mi vagyunk a házigazdái. A nö-
vendékeink nagyon szép ered-
ményeket érnek el, akár nem-
zetközi megmérettetésekig is 
eljuthatnak. Kiváló példa erre 

Weisz Kitti, aki párosban Eb-
bronzérmes, illetve Dublinban 
a Twirling Európa Kupán kö-
zel hatvan versenyzőből a kö-
zépmezőnyben végzett – emelte 
ki Kalmár Lívia. Azt is elmond-
ta, hogy a Csengey Dénes Kul-
turális Központban, a Pro Artis 
Alapfokú Művészeti Iskolában 

és a Paksi Balogh Antal Kato-
likus Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnáziumban van lehető-
ségük tréningezni, valamint az 
Energetikai Technikum és Kol-
légium sportcsarnokában, ahol 
versenyeket is rendezhetnek. 
Utóbbira a madocsai sportcsar-
nokban is van módjuk. Jelen-
leg száz, három és húsz év kö-
zötti �atallal foglalkoznak, tízfős 
csoportjuk működik Györköny-
ben Meczker Bettina vezetésével. 
– A koronavírus-járvány miatt 
most csak a kulturális központ-
ban, az ESZI sportcsarnokában 
és szabadtéren tudunk edzése-
ket tartani. Alkalmazkodva a 
helyzethez online bajnokságo-
kat hirdettünk, amit kedveltek 
a növendékeink. A szövetség 
szeptember végén tart közgyű-
lést, ahol a versenynaptár is terí-
téken lesz – mondta Kalmár Lí-
via.                                     -gyöngy-

Civil szféra: KVINT Egyesület

Civil szféra: Paksi Twirling és Botforgató 
Kulturális és Sport Egyesület

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: magánarchívum
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Belakta új helyét a védőnői szolgálat
Ahogy arról korábban beszá-
moltunk, több szakaszban fel-
újították a Deák Ferenc ut-
cai rendelőintézet épületét, így 
ma már a kor követelményei-
nek megfelelő, komfortos kö-
rülmények között zajlik az ellá-
tás. Mint azt dr. Bodnár Imrétől,  
a Paksi Gyógyászati Központ fő-
igazgatójától megtudtuk, az első 
lépéseket még az előző város-
vezetés idején tudták megten-
ni, majd a jelenlegi támogatá-
sát is megkapták, minden évben 
forrást biztosítottak a rekonst-
rukciókra. Ahogy arról koráb-
ban már írtunk, mivel egy gyer-
mekorvosi körzet megszűnt, és 
két felnőtt háziorvos kiköltö-
zött a Deák Ferenc utcai rende-
lőintézetből, lett elegendő hely 
az épületben ahhoz, hogy egy 
helyre tudják költöztetni az is-
kolai és területi védőnőket. Ez-
zel egyrészt kiküszöbölhető lett 

a felnőtt háziorvosokhoz ér-
kező páciensek és a védőnők-
höz érkező kismamák találko-
zása a rendelőintézetekben, il-
letve a helyettesítés könnyebb 
szervezése és a szorosabb szak-
mai együttműködés iránti igény 
is megvalósult. Pámer Ágnes, a 
védőnői alapellátás vezetője azt 
mondta, hogy a májusi költö-

zés óta igazán jó visszajelzése-
ket kapnak, a kismamák szerint 
barátságos, otthonos, kulturált 
a hely, és tágasabb a rendelke-
zésre álló tér. – A  kismamák a 
pandémiás időszakban időpont-
ra érkeznek hozzánk, és alkal-
mazkodtunk az új lehetőségek-
hez is, így a személyes találko-
zás mellett lehetőségük van arra 

is, hogy Skype-on és Messenge-
ren tartsák velünk a kapcsolatot, 
valamint telefonos konzultáció-
ra is, mindezt gyakran igénybe 
veszik gondozottaink. A  védő-
női szolgálat munkavállalóinak 
is kedvező, hogy egy telephelyre 
került a szolgáltatás, ugyanis így 
hatékonyabb lett az egymás kö-
zötti kommunikáció – összeg-
zett Pámer Ágnes. Dr. Bodnár 
Imre arról is tájékoztatott, hogy 
még jobb körülmények közé ke-
rül a védőnői szolgálat, miután el-
készül a gyógyászati központ épü-
letének harmadik szárnya. Arra is 
kitért, hogy a Barátság úti rende-
lőintézet épületének felújítását is 
több ütemben végzik. Jelenleg a 
hőközpont rekonstrukciója zajlik 
önkormányzati forrásból. A  me-
legvíz-szolgáltatást folyamato-
san tudják biztosítani, a fűtési 
szezonra elkészül a munka.                                  

-wph-

Fotó: TelePaks
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A mai Paks-Dunakömlőd mellett fekvő kes-
keny, hosszúkás észak-déli irányú löszpla-
tón (Bottyánsánc) helyezkedik el az egykori 
római segédcsapattábort, Lussoniumot be-
mutató romkert. A római tábor több évtize-
den át zajló feltárásai során a tábor építésze-
ti emlékei, maradványai (védművek, épüle-
tek) mellett jelentős számú római kori tárgyi 
emlék került elő. E nagyszámú régészeti em-
lékanyagot rendkívül változatos anyagú és 
funkciójú tárgyak, tárgycsoportok alkotják, 
közülük is kiemelendőek a bronztárgyak. 
A  római anyagi kultúrát alapvetően meg-
határozó tárgycsoporthoz tartozó emlékek 
Lussoniumból is szép számban ismertek. 
A bronz mint nyersanyag általános haszná-
latát, sokoldalú felhasználását jól jelzi, hogy 
a katonai felszerelés részletei, a viselet ele-
mei mellett a mindennapi életben is számta-
lan tárgy anyaga volt, pl. ládikaveretek, fém-
edények. 
A  lussoniumi tábor feltárásai során több 
mint két tucat fémedényt, illetve edények-
hez kapcsolódó töredéket sikerült megha-
tározni, ennek legnagyobb részét a bronz-
edények képezik. Sajnálatos módon ezek az 
edények igen töredékes állapotban marad-
tak fenn, ez alól mindössze két edény (egy 
merítőedény és egy tál) jelent kivételt. 
Az erőd déli részén folytatott régészeti ásatások 
kiemelkedő emléke egy szinte teljesen fenn-
maradt bronz merítőedény. A merítőedény 
bronzöntéssel készült, díszítéseit esztergá-
lással alakították ki. Az edény funkcionáli-
san két részből áll: nyélből (hossza: 5,7 cm) 
és csésze formájú merítőrészből (átmérője: 
5,7 cm, magassága: 2,7 cm). A kónikus ol-
dalfalú, hármas „bordás” tagolású, mély csé-
sze alacsony talpgyűrűn áll. A  merítőrész 

pereméhez hátul egy keskeny, hosszúkás, ta-
golt nyél kapcsolódik. A  nyél alsó harma-
dában két irányban kiszélesedik, itt ún. ket-
tős kampós díszítés látható, a középső sáv-
ban pedig egy hasonló módon kiszélesedő, 
három vízszintes csatornával díszített sáv. 
A nyél felső harmada letörött, itt feltehetőleg 
a nyél korongszerű, szűrős zárótagja helyez-
kedett el. A nyél másodlagosan javított, alsó 
és középső harmadát két szegecselt bronzle-
mez fogja össze.
Megjegyzendő, hogy az erőd leletei között 
egy másik merítőedényt is sikerült azono-
sítani, azonban ez igen töredékes formában 
került elő, mindössze a nyelet lezáró, kanál-
szerűen kialakított zárótag maradt fenn.
A függőleges nyéllel ellátott merítőedények 
vagy merítőkanalak (antik megnevezésük 
cyathus v. simpulum) a római bronzedé-
nyek speciális típusát képezik. A nyéllel el-
látott merítők előzményei már helleniszti-
kus időszakból ismertek, és Rómában már 
a köztársaság kori pénzeken is megjelen-
nek. A korai időszakban a merítők szakrális 
funkciója dominált, elsősorban vallási cél-

lal, áldozatbemutatás alkalmával használták 
ezeket, formájukat tekintve hosszabb, állat-
fejben végződő nyéllel és sekélyebb félovális 
csészével rendelkeztek. A merítők formai és 
funkcionális szempontból később jelentős 
változáson mentek keresztül. A  császárkor 
kezdetén, a Kr. u. I. sz. első felében új típusú, 
rövidebb nyéllel, mélyebb csészével rendel-
kező, egységes formájú merítők tűntek fel, 
és valószínűleg merítő- és mérőedényként 
a háztartások edénykészletébe is bejutot-
tak. A Lussoniumból előkerült merítőedény 
utóbbi császárkori típushoz tartozik, és elő-
kerülési körülményei alapján feltételezhető, 
hogy a katonai környezetben már mint me-
rítőkanál a személyes ivóedénykészlet része 
lehetett.
Fontos kiemelni, hogy a merítőedény egyko-
rú javítás nyomait is mutatja, ami nemcsak a 
nyelek mindennapos használata során bekö-
vetkező gyakori sérüléseire enged következ-
tetni, hanem a tárgy értékét és jelentőségét 
is jól mutatja – tulajdonosa nem cserélte le, 
hanem az értékes darabot valószínűleg hely-
ben, a táborban vagy a tábor közelében mű-
ködő bronzműhelyben megjavíttatta, és to-
vább használta.
Az igényesen kialakított, feltehetőleg Észak-
Itáliából származó, páratlan épségben az utó-
korra maradt bronzedény minden bizony-
nyal magas rangú személy reprezentatív ivó-
edénykészletének fontos darabja volt.
A  cikkben bemutatott bronzedény, más ke-
rámia-, üveg- és fémedényekkel, valamint a 
római táplálkozás- és eszközkultúra továb-
bi tárgyi emlékeivel együtt megtekinthető a 
Paksi Városi Múzeum állandó kiállításának 
helyet adó Paksi Metszet Régiségtárában.

Fazekas Ferenc PhD

Tárgy/
történet

Fotók: Kovács Zoltán, Pazirik Kft./Paksi Városi Múzeum
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ASE győzelem a Morgen-emléktornán
Évek óta az Atomerőmű SE NB I/A-s fér� ko-
sárlabdacsapatának egyik fontos felkészülé-
si állomása a bajnoki rajtra a Morgen Ferdi-
nánd-emléktorna. A  mezőny a tervek sze-
rint kimondottan erős lett volna, de először a 
szombathelyi Falco KC mondta le a részvételt 
sérülések miatt, majd a nyitónap délelőttjén az 
Alba Fehérvár csapata is. A Falco helyére sike-
rült elhívni a Kaposvári KK együttesét, az Alba 
Fehérvárt viszont már nem volt idő pótolni, 
így végül a Szolnoki Olajbányász KK, a Kapos-
vári KK, valamint a házigazda Atomerőmű SE 
mérkőzött három nap alatt. 
A  nyitónapon a Szolnok és a Kaposvár vív-
ta az első mérkőzést. Az első negyedben a 
Tisza-partiak akarata érvényesült, a kapos-
váriak nagyon pontatlanok voltak, nem ta-
lálták a gyűrűt. A második felvonásban válto-
zott a játék képe, beestek a somogyi dobások, 
nem tudta növelni előnyét az Olaj. A  nagy-
szünet után ritmust váltottak a szolnokiak, 
gyorsabban, keményebben játszottak. Több-
ször könnyű kosarakat szereztek, fölényük 
pontokban is megmutatkozott, nagy előny-
re tettek szert. Az utolsó negyedben vissza-
vett a tempóból a Szolnok, faragott hátrányá-
ból a Kaposvár. Szolnoki Olajbányász – Ka-
posvári KK 77-66 (18-11, 21-20, 29-20, 9-15).                                                                                                                           
A második játéknapon az ASE és a Szolnoki 
Olajbányász mérkőzött egymással. A hazaiak-
nak mindenképpen nyerniük kellett, ha itthon 
akarták tartani a kupát. Az ASE dobta az első 
pontokat Shepard révén, de a negyed közepére 
átvette a vezetést a vendég. Rengeteg kihagyott 
hárompontos és büntető jellemezte a paksi 
csapat játékát, míg a vendégek éltek a lehetősé-
geikkel. A második felvonásban Capers pont-
jainak köszönhetően felzárkózott az ASE, de a 
paksi játékosok továbbra is hadilábon álltak a 
büntetők értékesítésével, nem tudták átvenni 
a vezetést. Egy lopott labdával Valerio Bodon 

száguldott el, és zsákolt egy hatalmasat, 28-
29-re módosítva ezzel az állást. Justin Jackson 
percei következtek, kétszer is betalált, átvet-
te a vezetést az ASE, a végén pedig Shepard 
volt a gólfelelős, kétszer is mattolta a szolno-
ki védelmet. A nagyszünet után továbbra is 
kemény küzdelem volt a pályán, fokozato-
san nőtt a hazai előny. Nem sikerült megtar-
tani a nyolcpontos különbséget, a vendégek 
jól hajráztak, és egy 9-0-s rohammal átvették 
a vezetést a harmincadik perc végén. Az utol-
só felvonásban hullámzó volt a játék, de a vé-
gén Shepard és Lóránt révén újra az ASE ke-
rült előnybe, és már nem engedte ki a kezéből 
a mérkőzést. Atomerőmű SE – Szolnoki Olaj-
bányász  70-64 (15-22, 24-13, 14-19, 17-10). 
Az utolsó mérkőzést a Kaposvári KK és az 
ASE játszotta. Az elején 13-6-ra elléptek 
a kaposváriak, de gyorsan sikerült egyen-
líteni, Jackson és Gulyás közelről, Valerio 
Bodon távolról talált be a gyűrűbe. Hullám-

zó volt a játék, a negyed végén Eilingsfeld 
újabb hármasával és büntetőivel nőtt az 
előny, tíz ponttal ellépett a Paks. A második 
negyed Valerio Bodon negyede volt, a �atal 
játékos közelről és távolról is betalált, lepat-
tanókat szedett, tizenkét pontot szorgosko-
dott össze. A csereként pályára lépő Velkey 
három triplája után már 30-66-ot mutatott 
az eredményjelző. Az első félidő Lóránt 
büntetőivel és harmincnégy pontos ASE 
előnnyel zárult. A  második félidőben már 
a �atalok is lehetőséget kaptak mind a két 
oldalon, a paksi csapat biztosan őrizte elő-
nyét, és nagy különbséggel győzött. Kapos-
vári KK – Atomerőmű SE 64-109 (23-31, 
11-37, 14-23, 16-18). 
A tornát az ASE nyerte, második a Szolnoki 
Olajbányász, harmadik a Kaposvári KK csa-
pata lett. A legjobb 23 éven alulinak járó tró-
feát Valerio Bodon Vincent kapta.

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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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

Új vezetőedző a Paksi FC csapatánál

Közgyűlés és verseny a horgászoknál

A tavaszi időszak helyett kora 
ősszel rendezte hagyományos 
közgyűlését a Paksi Atomerő-
mű Horgászegyesület. Az év 

eleji pandémiás helyzetre jól 
reagált a szervezet, szabadidős 
tevékenység révén a horgászok 
látogatták a tórendszert, verse-

nyeket rendeztek, a fogási ered-
mények megfelelően alakultak. 
Tavaly az egyesület felmondta 
a büfégondnoki szerződést, pá-
lyázat útján Bátor Zsolt lett az 
üzemeltető. Aradi János elnök 
elmondta, a váltás jó döntésnek 
bizonyult. A közgyűlésen sze-
mélyi változások is történtek, 
új vezetőségi tagokat is válasz-
tottak. A vezetőségi, a pénz-
forgalmi, a felügyelő- és a fe-
gyelmi bizottsági 2019. évi be-
számolók is terítéken voltak a 
közgyűlésen. Az összejövetelen 
a tagság a 2020-as költségvetést 
is elfogadta. – A taglétszám 700 
fő, és a napijegyet vásárlók ará-
nya is a korábbi évekkel meg-
egyező, így az egyesület gaz-

dasági helyzete stabil – mond-
ta a vezető. A közelmúltban 27 
csapat részvételével rendez-
te az őszi pontyfogó kupát az 
egyesület. A 72 órás verseny 
alatt 936 darab, közel 2,5 ton-
na összsúlyú halat fogtak az in-
dulók. A versenyt A Pontyfogó 
csapat formáció nyerte, meg-
előzve a Silver BT Carp Team 
és a CFB- Green Carp Team 
egyes gárdáját. Az őszi ponty-
fogó kupa legnagyobb, tizenhat 
kilogrammot meghaladó példá-
nyát A Pontyfogó csapat szákol-
ta, míg a legnagyobb átlagsúlyt 
a Pecabarátok elnevetésű formá-
ció mérlegelte közel tizenhárom 
kilogrammal.

-fg-

Edzőváltás történt a Paksi FC-nél. 
Az OTP Bank Ligában szereplő 
labdarúgócsapat új vezetőedző-
je Bognár György lett. Haraszti 
Zsolt ügyvezető azt mondta, hogy 
az utóbbi hetekben már elég ko-
moly belső problémákkal küzdöt-
tek, amit nem tudtak megolda-
ni. Ez volt a legfőbb ok, amiért az 
edzőváltás mellett döntött a Pak-
si FC OTP Bank Ligában szereplő 
labdarúgócsapatának vezetése, de 
a koronavírus-járvány sem segí-
tette a korábbi tréner, Osztermájer 
Gábor és stábja munkáját. Az ed-
digi vezetőedző a PFC utánpótlá-
sában kap feladatot. Az új tréner, 
az ötvenszeres válogatott labda-
rúgó, legutóbb az NB II.-es Bu-
daörs szakmai igazgatója, Bognár 
György lett. A szakember a baj-
nokság végéig írt alá. – Legyünk 
őszinték, nehéz dolga lesz, mint 
ahogy Gáboréknak is nehéz dol-

guk volt. Most nemcsak a korona-
vírus-helyzettel kell megbirkózni, 
hanem azzal a ténnyel is, hogy a 
héten kezdhet el újra normálisan 
edzeni a csapat. A járvány miat-
ti három hét kihagyásnak hosszú 
távú hatása van, de a gárdát min-
denképpen ki kell egyenesíteni – 

fogalmazott Haraszti Zsolt. – Fi-
gyelemmel kísértem a paksi csa-
pat szereplését. Azt láttam, hogy 
mostanában hanyatlik, nyilván 
ennek meg kell fejteni az okát, és 
bár a vírus is közbeszólt, ettől füg-
getlenül sokkal több van ebben 
a játékoskeretben. Korábban el-

határoztam, hogy nem vállalok 
munkát az NB I.-ben, most még-
is úgy éreztem, hogy ezen a prob-
lémán tudok segíteni – mond-
ta Bognár György. Hozzátette, 
hogy nem lesz változás a keret-
ben, ezzel a játékosanyaggal dol-
gozik Pakson az őszi időszakban. 
Ami a stílust illeti, támadószelle-
mű csapatot próbál építeni a Fe-
hérvári úton is. – Én sem tudok 
kibújni a bőrömből, azt a fut-
ballt szeretem, amikor előre me-
gyünk, gólokat akarunk szerez-
ni, helyzeteket kialakítani. Le-
gyen esemény, nálam a 0:0 nem 
eredmény – összegzett a vezető-
edző. A Paksi FC az OTP Bank 
Liga következő fordulójában az 
MTK Budapest csapatát fogad-
ja szeptember 26-án. Az edzővál-
tásról bővebben következő lap-
számunkban olvashatnak.

Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: TelePaks
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Halmozták az érmeket a kajak-kenusok

Dobogós eredmények a sakkozóknál

Egymást követték augusztus vé-
gén és szeptemberben a ver-
senyek a kajak-kenu sportág-
ban. Az Atomerőmű SE ver-
senyzői kiválóan szerepeltek, 
sokan dobogón vagy pontszer-
ző helyen végeztek. Az ASE ka-
jak-kenu szakosztályának ve-
zetője, Bedecs Ferenc elégedet-
ten összegezte az elmúlt hetek 
eredményeit. – Augusztus végi 
eredmény, hogy Vajda Bence, 
elsőéves U23-asként megnyer-
te a kajak egyesek 500 méteres 
távját, ezért bekerült a szegedi 
felnőtt világkupán induló 500 
méteres kajak négyesbe. Bence 
az U23-as bajnokságon K4 500 
méteren is rajthoz állt, három 
KSI-s versenyzővel egy hajó-
ban a második helyen értek cél-
ba. Szeptember elején a szolnoki 
síkvízi Masters versenyen Prancz 
Zoltán kenu egyes 200 méteren 
arany-, párosban ezüst-, míg né-

gyes hajóban aranyérmet nyert – 
kezdte az értékelést Bedecs Fe-
renc. A szakosztályvezető arról 
is beszámolt, hogy a következő 
verseny szeptember 9-10-én volt 
Tokajban, ahol szintén jól sze-
repeltek versenyzőik. – Kolesz-
ár Zoltán K1-ben aranyérmet 
nyert az U23-s, és a felnőtt me-

zőnyben egyaránt. A tizenkilenc 
éves Kollár Kristóf az U23-asok 
között negyedik lett. Kiszli Van-
da egyesben, és Mihalik Sárá-
val párosban is ezüstérmet szer-
zett. Növeli ezeknek az eredmé-
nyeknek az értékét, hogy nem 
volt idő felkészülni a maratoni 
távra, mivel mindössze egy he-

tet tudtak pihenni a síkvízi baj-
nokság után. Sajnos törölték az 
októberi maraton Eb-t, így nem 
tudják megmérettetni magukat a 
nemzetközi mezőnyben – folytat-
ta Bedecs Ferenc, aki arról is be-
számolt, hogy a �atalok Olimpiai 
Reménységek Versenyét (ORV) 
Szegeden rendezték szeptember 
18. és 20. között. Juhász István az 
U15-ös korosztályban C1 500 és 
1000 méteren is a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel. Az U16-
osok között Kertész Gréta K2 500 
méteren harmadik, míg K4 500 
méteres távon ötödik lett – tudtuk 
meg Bedecs Ferenctől. Azt is el-
mondta, hogy még két versenyük 
van hátra, szeptember utolsó hét-
végéjén Szegeden rendezik a fel-
nőtt síkvízi világ kupát, majd ok-
tóber 3-án és 4-én a gyerek, kö-
lyök, serdülő maraton magyar 
bajnokságot Győrben.

-joko-

Az Atomerőmű SE NB I.-es sakk-
csapata a 2019/2020-as szezon 
zárófordulójában a bajnok Nagy-
kanizsát fogadta. A Zala megyei-
ek tizenháromszor lettek elsők a 
legmagasabb osztályban. – Több 
mint harminc éve vagyunk az NB 
I.-ben. Mindig is rivalizáltunk a 
paksi csapattal, sokszor a máso-
dik vagy a harmadik helyért, az 
utóbbi időben azonban már az 
első pozícióért versengünk. Meg-
felelő gazdasági háttérrel rendel-
kezünk, és remélem, hogy még 
sokáig a magyar sakkozás jövő-
jét építhetjük, az Atomerőmű SE-
vel közösen – fogalmazott Náda-
si Tamás, a Nagykanizsa elnöke 
az összecsapás előtt. A mérkőzé-
sen minden táblán komoly csaták 
alakultak ki, a tizenkettőből tíz 
partin nem is bírtak egymással a 
felek, a fennmaradó két asztalnál 
azonban vendégsiker született, 
így a Nagykanizsa 7:5-re legyőz-
te az Atomosokat. A paksiak ve-
resége és a másik rivális Szombat-
hely Dunaharasztiban elért dön-

tetlenje azt jelentette, hogy az ASE 
I. és a vasi csapat helyet cserélt a 
tabellán, így a piros-kékek máso-
dik helyett harmadikként végez-
tek. Az ASE II. viszont megnyer-
te csoportját, amelynek küzdel-
mei idő előtt véget értek. – Több 
csapat jelezte az NB II.-ben, hogy 
sok idős játékosa van, akik érzé-
kenyebbek lehetnek a korona-
vírusra. Emellett a gárdák több-
sége önkormányzati támogatást 

kap, amelyek azonban a korona-
vírus-járvány elleni védekezés 
miatt kiköltekeztek, így �nanciá-
lis problémát jelentett volna több 
egyesületnek lejátszani a bajnok-
ság visszalévő fordulóit. Ezért az 
érintettek a Magyar Sakkszövet-
séghez fordultak, a szervezet pe-
dig végül úgy határozott, hogy az 
NB II.-es bajnokságok idő előtt 
befejeződnek, hét fordulóval a 
vége előtt eredményt hirdetnek. 

Mi akkor négy pont előnnyel az 
első helyen álltunk, amit valószí-
nűleg megtartottunk volna, de így 
pár hónappal korábban bajno-
kok lettünk az Asztalos csoport-
ban – mondta Gosztola István, 
az Atomerőmű SE sakkszakosz-
tályának vezetője. A járványügyi 
ajánlásokat a piros-kék klubnál is 
komolyan vették, a mérkőzéseken 
és a gyakorlásokon kézfertőtlení-
tőt használnak, a sakkasztalokat 
pedig úgy helyezték el, hogy tar-
tani tudják a távolságtartásra vo-
natkozó ajánlásokat. – A mecs-
csek ideje alatt a maszk használata 
nem kötelező, de ajánlott, és néző-
ket nem fogadtunk. A csapatbaj-
nokságok tehát lezárultak, de bí-
zom benne, hogy idén az egyé-
ni hazai és nemzetközi versenyek 
tovább folytatódnak, a csapatbaj-
nokságot pedig a tervek szerint a 
korábbiaktól eltérően nem őszi-
tavaszi, hanem tavaszi-őszi rend-
szerben bonyolítja a szövetség – 
tette hozzá Gosztola István.

Faller Gábor 

Fotó: kajakkenusport.hu/illusztráció

Fotó: TelePaks
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével egy öt-
ezer forint értékű vásárlási 
utalványt nyerhet az üzlet fel-
ajánlásában.

Fotó: magánarchívum/illusztráció

Melyik kertészet található Pakson a 
Széchenyi téren? A  megfejtéseket ok-
tóber 2-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 já-
tékunk nyertese: Kovács Lajos


