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Az időseket köszöntötte 
a polgármester a világnapon

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvání-
totta október 1-jét az idősek világnapjá-
vá. Szabó Péter polgármester – tekintettel 
a járványhelyzetre – a TelePaks televízión 
keresztül köszöntötte ezen a napon váro-
sunk idős polgárait.

– Számomra elgondolkodtató a szépkorú el-
nevezés. Hiszen a tiszteleten túl, talán egy-
fajta szemérmesség is meghúzódik mögöt-
te, hogy mégse idősözzünk le senkit. De 
hiszem, hogy ennél még több is van az elne-
vezés mögött. Hiszen az ember csak azt ké-
pes szépnek látni, amit magában hiányként 
él meg. Ezért is lehet, hogy az idősebb kor-
osztály nem mindig látja szépnek az erő fo-
gyását, a betegségek és egyéb testi-lelki ne-
hézségek mindennapi hordozását. De a �a-
talok és a középkorúak éppen ezért újra és 
újra nagy tisztelettel csodálkozhatnak rá az 
idősödő szülők és nagyszülők valódi szép-
ségére. Kérges kezeik évtizedeken át dolgo-
zó és szolgáló erejére, a ráncokkal szegélye-
zett tekintetükből áradó csillogó szeretetre, 
az általuk kimondott szavak bölcsességé-

re, és lelkük örök �atalságára, mellyel igent 
mondanak az életre – mondta köszöntőjé-
ben Szabó Péter polgármester az idősek vi-
lágnapján. Hangsúlyozta, hogy ezt a szépsé-
get nem adják sem pénzért, sem ajándékba. 
Ez a szépség az idő, a lelkierő, a bölcsesség és 
a kitartás gyümölcse. És ezt az emberi szép-
séget nekünk tisztelnünk és megbecsülnünk 
kell. – Ezért is jó, hogy minden évben ezen 
a napon kifejezhetjük tiszteletünket Önök-
nek, városunk szépkorú polgárainak. Most 
a járvány miatt sajnos más keretek között 
mondunk őszinte köszönetet munkájukért, 
szolgálatukért, melyet közösségünkért és 
családjukért tettek az elmúlt évtizedekben. 
Mindezért pedig megbecsülés illeti Önöket, 
melyet a város részéről azzal kívánunk kife-
jezni, hogy folyamatosan növeljük városunk 
időseket érintő szolgáltatásainak körét és 
színvonalát – húzta alá a polgármester. Be-
szélt arról, hogy ezért is szélesítik a követ-
kező időszakban a szakellátást és a speciális 
ellátási formákat a gyógyászati központban, 
és biztosítják folyamatosan a biztonságos 
háziorvosi ellátást is. – A hamarosan forga-

lomba álló elektromos buszok lehetővé te-
szik, hogy fejlesszük a külső városrészek, az 
Öreghegy és a városközpont közötti közös-
ségi közlekedést, ezzel védve egészségünket 
és városunk levegőjének tisztaságát. Hisz-
szük, hogy kitűzött céljaink megvalósítá-
sával városunk szépkorú polgárai is kom-
fortosabban, nagyobb biztonságban élhetik 
mindennapjaikat – hangsúlyozta. Arra kért 
minden paksi polgárt, hogy tartsuk be kö-
zösen a járványügyi szabályokat, a gyakori 
kézfertőtlenítést, a maszkviselés és a távol-
ságtartás szabályait, hogy karácsonykor idős 
szeretteinkkel együtt tudjunk majd ünne-
pelni. – Azt gondolom, hogy szépkorúnak 
lenni azt jelenti, hogy az ember gazdag ta-
pasztalattal, bölcsességgel, sokszor humor-
ral, büszkén éli az életet. Amikor már nem a 
rohanó idő vagy a birtoklás mennyisége, ha-
nem az emberi élet valódi értékei számíta-
nak. Az egészség, a család békéje, ölelő sze-
retete, az unokák mosolya. Kívánok mind-
ehhez, jó egészséget és sok örömöt – zárta 
gondolatait Szabó Péter.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Újabb változások az egészségügyben

Városi megemlékezést 
tartottak október 6-án

Új ovifoci-
pálya épül

Újabb változások léptek életbe a 
Paksi Gyógyászati Központban: 
a belgyógyászati szakrendelés 
átmenetileg szünetel, naponta 
legfeljebb ötven beteget fogad-
nak a laboratóriumban, és to-
vábbra is zárva tart a gyógyfür-
dő részleg. A részletekről Szabó 
Péter, Paks polgármestere és dr. 
Bodnár Imre, a Paksi Gyógyá-
szati Központ főigazgatója tájé-
koztattak. 

– A  koronavírus-járvánnyal ösz-
szefüggésben Tolna megyében 
szükségessé vált humánerőfor-
rás átvezénylése a Tolna Megyei 
Balassa János Kórházba, amiben 
érintettek a dombóvári, a bony-
hádi és a paksi egészségügyi in-
tézmények – mondta sajtótájé-
koztatón az aktuális helyzetről 
Szabó Péter polgármester. Ar-
ról is tájékoztatott, hogy a Pak-
si Gyógyászati Központból négy 

szakasszisztenst, valamint a to-
vábbra is zárva tartó gyógyfürdő-
ből öt segédápolót irányítottak át 
a járványkórház feladatot is ellátó 
szekszárdi intézménybe munka-
végzésre. Dr. Bodnár Imre főigaz-
gató hozzátette, hogy szakorvost 
is biztosítaniuk kell a kórház-

nak, dr. Ho�mann Erzsébet bel-
gyógyász október 6-tól ott foly-
tatja a munkát. Kiemelte, hogy 
ezek az intézkedések hatással van-
nak a helyi egészségügyi ellátás-
ra. – A  négy szakasszisztens át-
irányítása miatt korlátozottá vált 
a laborkapacitás, ezért naponta 

legfeljebb ötven pácienst tudnak 
fogadni, ezen felül a házon belül 
kért sürgős laboratóriumi vizsgá-
latokat is elvégzik a kollégák, illet-
ve ütemezetten fogadnak telepü-
léseken levett mintákat, napon-
ta maximum húszat. A főigazgató 
felhívta a �gyelmet, hogy labora-
tóriumi vizsgálatot október 12-től 
csak bejelentkezéssel lehet igény-
be venni. Időpontot október 12-
től a 75/830-729 és a 20/8830-
729-es telefonszámokon 9 és 12, 
valamint 13 és 14 óra között tud-
nak egyeztetni. Hozzátette, leje-
lentették az ÁNTSZ-nek, hogy 
dr. Ho�mann Erzsébet átirányí-
tása miatt október 6-tól nincs bel-
gyógyászati szakrendelés Pakson. 
A  szervezet jelöli majd ki, hova 
kell menniük a lakosoknak, ha 
belgyógyászati ellátásra van szük-
ségük, ez valószínűleg a szekszár-
di kórház lesz, tudtuk meg a fő-
igazgatótól.                                 -kgy-

– Életünkkel, személyünkkel, 
döntéseinkkel mindannyian nyo-
mot hagyunk az időben, közössé-
geinkben, vagyis a ránk bízottak 
világában. Úgy, ahogy nyomot 
hagytak mindörökre nemzetünk-
ben az 1848-1849-es forrada-
lom és szabadságharc eseményei. 
A dicsőséges tavasz büszke tettei 
és október 6-a gyászos vesztesége 
is – ezzel a gondolattal kezdte be-
szédét Szabó Péter polgármester 
az aradi vértanúk napján, a Du-
na-korzón álló nemzeti összetar-
tozás emlékműnél tartott városi 
megemlékezésen. Kiemelte, hogy 
nemzetünk történelemkönyvé-
nek aranyoldalain írjuk azon em-
berek tetteit és nevüket, akikre ma 
emlékezünk. A tizenhárom aradi 
vértanú életével és halálával egy-
szerre hagyott örök, maradandó 
nyomot az utókor számára, hi-
szen életükkel megmutatták, mit 
jelent a hősiesség, a szabadság el-

kötelezett szeretete. Tetteikkel 
elénk élték a haza melletti örök 
elköteleződést is, melynek be-
teljesedését immár harminc éve 
szabadságban élhetjük hazánk-
ban. A  polgármester azzal zárta 
gondolatait, hogy merjük hinni, 
hogy minden döntésnek, szónak, 
cselekedetnek súlya van. Tud-
junk és akarjunk az aradi vérta-

núk lelkületével, felelősségével, 
hazaszeretetével élni, és nyomot 
hagyni világunkban, közössége-
inkben, a ránk bízottak szívében 
és életében. A városi megemléke-
zésen közreműködött Szabó Dá-
vid (ének, gitár). A megjelentek a 
megemlékezés végén koszorúz-
tak az emlékműnél.

-kgy-

Ovifocipálya létesül Dunaköm-
lődön a sportpályánál lévő ját-
szótér melletti területen. A fej-
lesztésre a Magyar Labdarúgó 
Szövetség (MLSZ) pályázatán 
nyert forrást a paksi önkor-
mányzat. A támogatásra a vá-
ros tavasszal nyújtotta be a pá-
lyázatot, most érkezett meg a 
pozitív döntésről szóló értesí-
tés. A  műfüves pálya huszon-
hat méter hosszú és tizen-
négy méter széles lesz, száztíz 
centiméter magas palánk ve-
szi majd körbe. A  létesítmény 
térkő burkolatú járdán kör-
bejárható lesz. A  beruházás 
16 millió forintba kerül, ami-
hez az önkormányzat 1,6 mil-
lió forint önerőt biztosít. A ki-
vitelezés a tervek szerint 2021 
elején elkészül, azt követő-
en az ovifocipályán hét évig 
az MLSZ és az önkormányzat 
közösen szervez programo-
kat.                                          -fg-

Fotó: Molnár Gyula
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Komfortosabb lett a szervezet székháza

Tovább korszerűsödött 
a közösségi ház udvara

Új radiátorok 
az óvodában

A  nyáron lezajlott informa-
tikai fejlesztés után tisztasá-
gi festéssel vált még komfor-
tosabbá a Paksi Városi Nyug-
díjasklub székháza a Jámbor 
Pál utcában. A  munka során 
350 négyzetméter falfelületet 
festettek, valamint az ajtókat, 
az ablakokat és a fűtéscsöveket 
is mázolták a DC Dunakom 
Zrt. szakemberei. – A  nyug-
díjasklub tagjaitól érkezett 
az igény a tisztasági festésre, 
ami már esedékes volt. Amel-
lett, hogy így megszépült kör-
nyezetet biztosítunk a nyug-
díjas szervezetnek, az épület 
állagmegóvását is biztosítjuk 
– mondta Szántó Zoltán alpol-
gármester. Hozzátette, hogy a 

klubtagok aktívan használják 
az épületet, a pandémia alatt 
azonban óvatosabbak. – Re-
méljük, hogy amint véget ér 
a járványhelyzet, ismét rend-
szeressé válhatnak a találko-
zóik, immár a megszépült, a 
városi optikai hálózatra is rá-
kapcsolt székházban. Ez utób-
bi fejlesztéssel havi szolgálta-
tási díj �zetése nélkül bizto-
sítható a házban az állandó 
internetes kapcsolat – tájékoz-
tatott a városvezető. – Minden 
idénre tervezett programunkat 
le kellett mondanunk, már-
cius 9-e óta telefonon tartjuk 
egymással a kapcsolatot. Vár-
juk már, hogy visszainduljon a 
klubélet, hogy megtarthassuk a 

hagyományos rendezvényein-
ket, amik mindannyiunknak hi-
ányoznak – tudtuk meg a Pak-

si Városi Nyugdíjasklub vezető-
jétől, Becker Jánosnétól.

-dsz-

Folytatódott a csámpai közös-
ségi ház udvarának korszerű-
sítése. A  munkálatok során 
újabb udvarrész kapott szilárd 
burkolatot.

A  csámpaiak kérésére, részön-
kormányzati keretből, 75 négy-
zetméternyi terület kapott be-
tonburkolatot a településrész 
közösségi házának udvarán 
2019-ben. A komfortjavító kor-
szerűsítés idén folytatódott: 130 
négyzetméter területet térkö-
veztek le. A  részönkormányzat 
kérésére megvalósult fejlesztés-
re a számukra elkülönített keret-
ből biztosítottak forrást. Brut-
tó 2,5 millió forintból készült el 
az idei esztendőre ütemezett ud-
varburkolás, a terület így megfe-
lelő helyszínt biztosít a szabad-
téri programok biztonságos le-
bonyolításához. A  munkálatok 
szeptember elején indultak, a 
teljesítési határidő szeptember 
30-a volt.
– Szeretnénk, ha minél több 
csámpai használná a közössé-
gi házat, egyre több színvona-

las programot bonyolíthatnának 
le a részönkormányzat szerve-
zésében. Ezt segítendő továb-
bi fejlesztéseket is tervezünk, 
CLLD-s pályázati forrás felhasz-
nálásával játékeszközöket telepí-
tünk a ház udvarára, várhatóan 
még idén – tájékoztatott Szán-
tó Zoltán, Paks alpolgármestere.
– Örültünk az újabb fejlesztés-
nek, hiszen így már csapadékos 

időben is kulturáltan lehet meg-
közelíteni a közösségi házat, 
emellett a nagyrendezvényeken 
felállított nagysátor megköze-
líthetősége is biztosított esőben 
is. Szeretnénk még, ha a romos 
melléképületet is lebontanák, 
hogy tovább szépíthessük a ház 
környezetét – mondta el Feil Jó-
zsef csámpai részönkormányza-
ti képviselő.            Dallos Szilvia

Korszerű, biztonságos radiáto-
rokra cseréltette a közel negyven-
éves fűtőtesteket az önkormány-
zat a Paksi Benedek Elek Óvo-
da Kishegyi úti tagóvodájában. 
A  bruttó kétmillió forintos be-
ruházásban tizenhárom modern 
acéllap radiátort szereltek  az – 
eddig a balesetek elkerülése érde-
kében ráccsal körülvett – fűtőtes-
tek helyére. A munkálatokat szep-
tember elsején kezdték és a hónap 
utolsó péntekén már feltöltötték a 
rendszert, így indulhatott a fűtési 
szezon. – Nagyon örültünk, hogy 
kicserélték a csoportszobákban a 
radiátorokat, így szabályozható a 
fűtés, és nagyobb lett a helyünk, 
hiszen már nincsen szükség a 
radiátorokat védő rácsokra – 
mondta Héjjáné Eszenyi Gabri-
ella tagóvoda-vezető. A fűtéskor-
szerűsítést megelőzően az épület 
hűthetőségéről is gondoskodott 
az önkormányzat, ugyanis nyár 
elején az irodákba és a csoport-
szobákba is klímaberendezéseket 
szereltek fel. Mindkét munkáról 
az intézményvezető kérésére dön-
tött a fenntartó.

-dsz-

Fotó: Szép Zsóka
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FELHÍVÁS
Paks Város Önkormányzata az atomerőmű bővítésre felkészülve korábban többször mó-
dosította a településrendezési eszközeit. Ezek a módosítások jó irányt mutattak a tudatos 
városfejlesztés számára. Jelenleg a konkrét beruházások előkészítése zajlik, mely során a 
településrendezési eszközök korrekciója is szükségessé vált. Az egyik kiemelkedően fontos 
területe a fejlesztéseknek a várost érintő utak tervezése, melyet a NIF Zrt.  megbízásából 
hat különböző cég végez. Ezek közül öt útterv igényli a településrendezési eszközök mó-
dosítását.

Az úttervek lakosság által történő megismerése érdekében a tervező cégek nyilvánosan 
elérhetővé teszik a tervezéssel kapcsolatos bemutatójukat, melyhez az önkormányzat a 
honlapján elérhetőséget biztosít. A bemutató végén megadott elérhetőségeken kérdéseket 
lehet feltenni a tervező cégek felé a tervekkel kapcsolatosan.

A bemutatók 2020. október 09-tól válnak elérhetővé a www.paks.hu honlapon
a „hirdetmények, közzétételek” rovatban.

A bemutatók megtekintésére és a kérdések feltevésére az úttervező cégek felé 2020. októ-
ber 16-ig van lehetőség, az úttervező cégek október 22-ig válaszolnak a feltett kérdésekre.

Paks, 2020. október 02.

                                                                                                              Szabó Péter
                                                                                                             polgármester
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Megújult a sakkszobor környezete

Támogatják 
a tanulást

Emlékparkot alakítanak ki 
az emlékműnél

A  Sakkolimpiai emlékművet 
2000. október 21-én avatták fel a 
Csengey központ melletti park-
ban. Úgy döntött idén az önkor-
mányzat, hogy felújítja a felfagyá-
sok miatt megrongálódott köztéri 
alkotást és környezetét. – A szo-
bor körüli térkő burkolat portu-
gál gránitból készült, a lapokat fel-
szedték, szigetelték, majd a szük-
séges javítást, pótlást is elvégezték 
a DC Dunakom Zrt. munkatár-
sai. Felújították az alkotáson ta-
lálható sakkolimpikon-névsort 
is – tudtuk meg Szántó Zoltántól. 
Paks alpolgármestere arról is tájé-
koztatott, hogy a rekonstrukció a 
parkgondozásra elkülönített ke-

retből, nettó négymillió forintból 
valósult meg. 
A szobor állításának ötletgazdája 
dr. Németh József volt, a felvetés-
re pedig Pakson nyitottak voltak. 
Az emlékmű Pauer Gyula szob-
rászművész alkotása. A  talapza-
ton márványba vésve olvashatók 
azoknak a magyar sakkozóknak 
a nevei, akik 1927 óta érmes he-
lyezést értek el a sakkolimpiákon,  
az oszlop tetején egy márványból 
készült sakk-király áll. Az emlék-
mű előtti sétányt Maróczy Gézá-
ról nevezték el, aki három olim-
pián két arany és egy ezüst érmet 
szerzett magyar válogatottként.  

-dsz-

Idén is csatlakozott Paks Város Önkor-
mányzata a Bursa Hungarica ösztöndíjpá-
lyázathoz. A  Bursa Hungarica felsőoktatá-
si önkormányzati ösztöndíjrendszer célja, 
hogy az esélyteremtés érdekében támogas-
sa a hátrányos helyzetű, szociálisan rászo-
ruló  �atalok felsőoktatásban való részvéte-
lét. Ez egy többszintű támogatási rendszer, 
amelynek pénzügyi fedezeteként három for-
rás szolgál: a települési önkormányzatok és 
a megyei önkormányzatok által nyújtott tá-
mogatás, valamint a felsőoktatási intézmé-
nyi támogatás. Kétféle pályázat van, az „A” 
típusú a már felsőoktatásban tanulóknak 
szól, a „B” típusú pedig azoknak, akik most 
kezdik meg tanulmányaikat a felsőoktatás-
ban. A  pályázat beadásához az igénylők-
nek a Bursa Hungarica elektronikus pályá-
zatkezelő és együttműködési rendszerben 
(EPER–Bursa rendszer) regisztrálniuk kell 
magukat. Azok a pályázók, akik ezt koráb-
ban már megtették, a meglévő felhaszná-
lónevükkel és jelszavukkal be tudnak lép-
ni a rendszerbe. A pályázati űrlapot viszont 
nemcsak az új pályázóknak, hanem nekik is 
ki kell tölteniük, majd kinyomtatva, aláírva 
a humán osztály intézményfenntartó cso-
portjánál leadniuk. A pályázatok benyújtá-
sának határideje 2020. november 5. A rész-
letes pályázati kiírások további fontos infor-
mációkkal a paks.hu honlapon elérhetők. 

-kgy-

Teljesen megújul a második világháborúban 
elesett orosz katonák tiszteletére állított em-
lékmű az orosz nagykövetség és a paksi ön-
kormányzat jóvoltából. Kern Tatyjana, a Pak-
si Orosz Klub elnöke felidézte, hogy Süli Já-
nos polgármestersége idején végeztek már 
rekonstrukciót az emlékművön a második vi-
lágháború európai befejezésének hetvenedik 
évfordulójára, akkor kicserélték a márványla-
pokat, rendbe tették a lépcsősort, és visszatet-
ték az emlékmű tetejére az egykori elemeket. 
Amikor Szabó Péter polgármesterrel egyeztet-
tek arról, hogy a második világháború befeje-
zésének 75. évfordulója alkalmából fákat ültet-
nének az emlékműnél, javasolta a városvezető, 
hogy újítsák meg az egész területet. – A paksi 

önkormányzat és az orosz nagykövetség jóvol-
tából egy évtizedes elképzelés válik most való-
ra ezzel a felújítással, a városhoz méltó park ki-
alakításával – hangsúlyozta Kern Tatyjana. Azt 
is elmondta, hogy korábban kerítés állt az em-
lékmű körül, most azonban egy nyitott emlék-
park lesz itt sétánnyal, padokkal és frissen ülte-
tett hársfákkal. A parkot várhatóan november-
ben avatják fel. Ahogy azt korábban megírtuk  
Pakson körülbelül kétszáz második világhá-
borúban elesett szovjet katona van eltemetve. 
Pontos számuk, nevük, haláluk körülményei 
nem igazán ismertek. A Fehérvári út mellett is 
van emlékhely, az egyik síremlék alatt sorkato-
nák, a másik alatt tisztek nyugszanak. 

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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KözéletKözélet

FELHÍVÁS

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel ren-
delkező gazdálkodó szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a 
helyben működő egyházakat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormány-
zata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervet és a 33/2016. 
(VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát a 
Paks, Biritópuszta városrészt feltáró út miatt módosítja.

Az önkormányzat – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében - lakossági 
fórumot tart 2020. október 19-én 17:00 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy há-
zasságkötő termében. A módosítás dokumentációja a www.paks.hu honlapon a „hir-
detmények, közzétételek” rovatban, valamint személyesen a Paksi Polgármesteri Hiva-
tal 226-as irodájában tekinthető meg.

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2020. októ-
ber 27-ig benyújtott írásbeli kérelemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megkül-
désével, valamint a lakossági fórumon szóban jelezve jelentkezhetnek be. A bejelentke-
zett Partnerek esetében a polgármester a megbízott városi főépítész bevonásával dönti el 
a résztvevők körét.

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Part-
ner természetes személy, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail 
címét, egyéb esetben a Partner nevét, székhelyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszá-
mát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hivatal címére (7030 Paks, 
Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy 
elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2020. 10. 27-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az 
eljárás további szakaszában nem vehetnek részt. 

Paks, 2020. október 02.

                                                                                                              Szabó Péter
                                                                                                             polgármester
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Közélet

Hetvenéves koráig tanított Magdi néni

Biztonságosabb lett a kézfertőtlenítés

Somfai Károlynét köszöntötte kilencvene-
dik születésnapja alkalmából Szabó Péter pol-
gármester a város nevében. Somfai Károly-
né Magdi néni 1930. október 2-án született 
Pakson. A  Kosár utcában laktak, ott töltöt-
te gyermekéveit, óvodába és iskolába az irgal-
mas nővérek működtette Templom téri zárdá-

ba járt. Később Budapestre költözött a család, 
ahol előbb Kőbányán, majd Zuglóban nyi-
tottak paksi borokat is forgalmazó borkeres-
kedést. Emlékszik, hogy az 1944-es őszi tan-
év a háború miatt nem indult el, rádión ke-
resztül zajlott „online” oktatás. Magdi néni 
a Salvator Leánynevelő Intézetben érettségi-

zett, majd a tanárképző főiskolára jelentkezett. 
Az államosításkor a szülei fővárosi vendég-
lőjét és házát elvették, és ki akarták telepíteni 
őket a fővárosból, ekkor döntöttek úgy, hogy 
ők hazajönnek Paksra. Az ünnepelt 1953-ban 
szerezte meg tanári diplomáját, 1954-ben férj-
hez ment Somfai Károlyhoz, aki a Földműve-
lésügyi Minisztériumban volt agárközgazdász. 
1956 őszén kezdett tanítani földrajz-biológia 
szakos tanárként, az évtizedek alatt három is-
kolában is dolgozott. Szerette a hivatását, egé-
szen hetvenéves koráig aktívan tanított, 2000-
ben vonult nyugállományba. Bár gyermekük 
nem született, sok szép emléke van, férjével so-
kat utaztak bel- és külföldön egyaránt. Amikor 
Magdi néni megözvegyült, úgy döntött, hogy 
hazaköltözik Paksra, hiszen itt nyugszanak a 
szülei, ide kötik a gyermekkori emlékek. Sza-
badidejében szeret olvasni, keresztrejtvényt 
fejteni. Ma már ritkán mozdul ki, mert nehe-
zen tud menni, de 87 éves koráig még autót is 
vezetett. A  vírushelyzet miatt most még rit-
kábban hagyja el az otthonát, de tévén és főleg 
rádión nyomon követi a híreket. A mindenna-
pokban a legfőbb támasza a kereszt�a és an-
nak felesége.

Kohl Gy.

Érintésmentes kézfertőtlenítő 
adagolókat vitt Ulbert Sándor 
önkormányzati képviselő temp-
lomokba. A hat készülék közül 
hármat a paksi katolikus temp-
lom bejárataihoz, egyet-egyet 
pedig a dunakömlődi, a paksi 
evangélikus, illetve a reformá-
tus templomban helyeztek ki. 
– Eddig is használtunk kézfer-
tőtlenítőt, de olyat, amit meg 
kell fogni. Az új géppel érintés-
mentessé, így biztonságosab-
bá vált a kötelező fertőtlenítés – 
mondta Lenkey István, a paksi 
református gyülekezet lelkésze. 
Hozzátette, hogy sok idős em-
ber távol marad a nagy tömeg-
től, ami természetesen indokolt 
ebben a helyzetben, de reméli, 
hogy az új eszköz nagyobb biz-
tonságérzetet ad nekik, és bát-
rabban mennek a közösségbe. 
– Kissé nehéz helyzetben va-
gyunk, de amit tudunk, meg-
teszünk a gyülekezet tagjainak 

védelmében. Nagy segítség az 
új, kontakt nélküli fertőtlení-
tőeszköz – emelte ki Nepp Éva, 

a paksi evangélikus gyülekezet 
lelkésze. Ulbert Sándor egyéni 
képviselői keretéből �nanszí-

rozta a készülékek beszerzését 
mintegy 300 ezer forintból.                                    

-szzs-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szép Zsóka
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Indulhat az új Duna-híd kivitelezése

Kitüntetést kapott Süli János miniszter

A Duna Aszfalt K�. lesz a következő Du-
na-híd kivitelezője. A Paks és Kalocsa kö-
zötti összeköttetést biztosító közel egy 
kilométer hosszú hídhoz kapcsolódva 
huszonöt kilométeres úthálózatot is meg-
valósít a cég – írta a magyarepitok.hu. Az 
óriásprojekt a Nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztő Zrt. (NIF) beruházásában zajlik le. 
Az uniós közbeszerzési értesítő adatai sze-
rint az immár a végső tervezési és kivite-
lezési szakaszba lépő fejlesztést a Duna 
Aszfalt K�. összesen 91,9 milliárd forint 
értékben végzi el. A  híd, valamint azt a 
környező településekhez és az M6-oshoz 
kapcsoló 512-es és 5124-es utak végle-
ges kiviteli terveit, illetve építkezését két 
alprojektben valósítja meg a meghatározó 
magyar út- és hídépítő vállalat. A  kelet-
nyugat irányú 512-es út az autópályától 
halad majd a hídig, aztán a Duna keleti ol-
dalán Kalocsáig. Ebben a részprojektben 
építik meg a hidat, mely összesen mintegy 
946 méter hosszú lesz, kétszer 73 méter, 

74,1 méter, 120 méter, 200 méter, 120 mé-
ter, 96,1 méter és végül kétszer 95 méter 
támaszközökkel. A híd és a hozzá kapcso-

lódó útépítések mintegy 76,9 milliárd fo-
rintból készülnek el.

Sólya Emma

Nemzeti energetikáért díjat adományo-
zott az Energiapolitika 2000 Társulat Süli 
Jánosnak. Az elismerést a társaság jubile-
umi ünnepségén vehette át a paksi atom-
erőmű két új blokkjának, tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért fe-
lelős tárca nélküli miniszter.

Fennállásának huszadik évfordulóját ün-
nepelte az Energiapolitika 2000 Társu-
lat szeptember 21-én. A Magyar Tudomá-
nyos Akadémia dísztermében megtartott 
jubileumi ünnepségen a szervezet elnöke, 
dr. Járosi Márton azt mondta, hogy húsz-
éves működésük alapelve a nemzetért és 
valamennyi közösségért érzett szakmai és 
emberi felelősség. Törekednek a tudomá-
nyos állásfoglalások megfogalmazására, és 
a közvélemény szakmailag hiteles tájékoz-
tatására. Az energiapolitika aktuális kérdé-
seinek megvitatására a társulat havonta egy 
alkalommal szervez találkozót Budapesten 
Energiapolitikai hétfő esték elnevezéssel. 
A  társaság húszéves évfordulója mellett a 
kétszázadik ilyen találkozót is ünnepelték. 
Az eseményen jubileumi emlékérmeket 
adtak át. Nemzeti energetikáért Lévai And-
rás-díjat kapott dr. Stóbl Alajos, dr. Valaska 
József, Molnár Pál és Süli János, valamint 
posztumusz dr. Büki Gergely. Süli János 

azt mondta, hogy Lévai András – akinek 
a paksi atomerőmű felépítésében is fontos 
szerepe volt – a mai korszellemnek meg-
felelően meghatározta a magyar energia-
iparág alapjait, ezért is megtisztelő, hogy az 
ő örököseként számon tartott szervezettől 

vehette át az elismerést. A jubileumi talál-
kozón Kovács Pál, a paksi atomerőmű ka-
pacitásának fenntartásáért felelős állam-
titkár Energiaellátásunk lehetőségei cím-
mel tartott előadást, és könyvbemutató is 
volt.                                                            -wph-

Fotó: TelePaks

KözéletKözélet

Fotó: magyarepitok.hu
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Atomerőmű

A Roszatom jubileumi fotó-
kiállítása nyílott Pakson

Atomkor – 75 év az embe-
rek szolgálatában címmel nyi-
tottak fotókiállítást az orosz 
atomenergetikai ipar fennállá-
sának 75. évfordulója alkalmá-
ból Pakson.   A vándorkiállítás 
október 25-ig tekinthető meg a 
városháza előtti téren.

A Roszatom orosz állami atom-
energetikai konszern által ren-
dezett fotókiállítás bemutatja, 
hogyan jutott háromnegyed év-
század alatt az orosz atomener-
getikai ipar az első atomerőmű-
től odáig, hogy mára az alacsony 
karbonkibocsátású energiater-
melés globálisan meghatározó 
szereplőjévé és a világ egyik veze-
tő technológiai cégévé vált. A lát-
ványos stereo-vario képtechniká-
nak köszönhetően plasztikusan 
láthatók az orosz atomenergeti-
kai ipar eredményei. A felvétele-
ken bemutatják a Paks II. refe-
renciájául szolgáló, már működő 
oroszországi atomerőműveket is. 
Alekszandr Hazin, a Paks II. 
projekt orosz generálkivitele-
zője, az ASZE Mérnöki Vál-

lalat szenior alelnöke, a pak-
si projekt igazgatója felvételről 
mondott beszédében felhívta 
a �gyelmet a kiállítás címében 
szereplő szolgálat szóra. – Ezen 
annak a sok dolognak az ösz-
szességét értjük, amit az atom-
energia nyújt az emberiség szá-
mára. A  békés célú atomener-
gia biztosítja a fényt, a fűtést és 
a kényelmet az otthonokban – 
fogalmazott. Azt mondta, hogy 
az orosz atomenergetika a világ 
első atomerőművének 1954-ben 
Obnyinszkban történt beindítá-
sától kezdve a haladás útján jár. 
Az atomenergetika megbízható 
energiaellátást jelent az embe-
rek számára, és ami különösen 
fontos, hogy mindezt környe-
zetvédelmi szempontból tisz-
tán, károsanyag-kibocsátás nél-
kül teszi. 
– A  tárlat fényképeit látva az 
ember még mérnöki tudás nél-
kül is megbizonyosodhat róla, 
hogy Pakson a ma elérhető leg-
korszerűbb, legmodernebb, leg-
biztonságosabb atomerőművi 
blokkok épülnek meg a követ-

kező években – ezt már Mittler 
István, a Paks II. Zrt. kommu-
nikációs igazgatója mondta. Ki-
emelte, hogy ezek, az élvonalbe-
li technológiával működő blok-
kok segítenek majd legalább 
hatvan éven keresztül hozzájá-
rulni az ország energiabizton-
ságához, és meg�zethető, tisz-
ta energiát biztosítani a magyar 
lakosság és a gazdaság számára. 
Kitért arra is, hogy a Magyaror-
szágon meglévő komoly nukleá-
ris szakértelemre és tapasztalat-
ra alapozva szeretnének együtt 
dolgozni az orosz szakemberek-
kel egy világszínvonalú atom-
erőmű építésén.
Szántó Zoltán, Paks alpolgár-
mestere azt mondta, hogy Paks-
ra hasonló feladat vár az atom-
erőmű bővítése kapcsán, mint 
egykor. Be kell fogadni, integ-
rálni az ideérkező, más kultúrá-
val rendelkező szakembereket, 
segíteni kell nekik, hogy ott-
hon érezzék magukat, szórako-
zási, sportolási és kulturális igé-
nyeikhez teret, lehetőséget kell 
biztosítani. Kiemelte, hogy Paks 

II. az évszázad beruházása. – Az 
atomerőmű-beruházás nemcsak 
az ország ipari technológiai fel-
lendülését hozza, hanem jólétet, 
biztos megélhetést biztosít Pak-
son és a térségben élőknek. Ez az 
innováció jelenti a Paks és kör-
nyékén lévő vállalatoknak az új 
megrendeléseket, az új munka-
helyeket – fogalmazott Szántó 
Zoltán.
Dr. Filvig Géza, Kalocsa pol-
gármestere, a TEIT elnöke ar-
ról beszélt köszöntőjében, hogy 
Pakson az orosz atomenergia-
ipar története közel félévszáza-
dos múltra tekint vissza, mely-
ből huszonöt évet a TEIT mint a 
lakossági tájékoztatás fő csator-
nája kísért végig, közvetítve az 
iparág sajátosságait a társulás ti-
zenhat településén. – Biztos va-
gyok benne, hogy a látványos ké-
pek a leírásokkal együtt közelebb 
hozzák az atomenergia világát, az 
atomerőmű működését, munká-
ját és fontosságát – mondta.
Dr. Kovács Antal, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója arról beszélt, milyen 
kapcsolat fűzi az oroszokhoz. El-
mondta, hogy segítségükkel egy 
kistelepülésből élhető, szép vá-
rossá vált Paks az atomerőmű-
építés során, élsportolóként sze-
mélyesen is kapott segítséget tő-
lük, most pedig kommunikációs 
igazgatóként több projektet visz-
nek közösen. – Ezek sikeresek, jó 
az együttműködés, ami előreve-
títi, hogy a következő nagy pro-
jekt, a Paks II. építése is az lesz – 
húzta alá dr. Kovács Antal.
A  megnyitó után megtekin-
tették a megjelentek a tárlatot. 
A  nap folyamán Hárfás Zsolt 
atomenergetikai szakértő veze-
tésével tárlatvezetést tartottak 
az érdeklődő diákoknak. A kiál-
lítás 2020. október 25-ig tekint-
hető meg a paksi városháza előt-
ti téren.                         

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka
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Meghirdette idei ösztöndíj-
programját a Paks II. Zrt.

Atomerőmű

A 2020/2021. tanévben ismét meghirdet-
te az „Atomenergia – A  biztos jövő” Ta-
nulmányi Ösztöndíjprogramot a Paks II. 
Zrt. Középiskolások és műszaki képzés-
ben részt vevő egyetemisták pályázatait 
várják a programban, amely a szakok és 
egyetemek számát tekintve is bővült. – Cé-
lunk, hogy felkeltsük a �atalok érdeklődé-
sét az energetika, az atomenergia iránt, 
illetve tehetséges, jól képzett �atalokkal 
erősítsük  szakembergárdánkat – mondta 
Mittler István, a Paks II. Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója. 

A  tavalyinál több egyetem, illetve több 
egyetemi szak hallgatói jelentkezhet-
nek a Paks II. Zrt. ösztöndíjprogramjá-
ra. – Az előző tanévben hét, idén már ti-
zenkét egyetem alap- és mesterképzésben 
részt vevő hallgatói, valamint változatlanul 
a paksi Energetikai Technikum és Kollé-
gium (ESZI) diákjai pályázhatnak ösztön-
díjra. A  BSc és MSc programra a bizton-
ságtechnikai, energetikai, építő-, gépész-, 
környezet-, mechatronikai, vegyész- és vil-
lamosmérnöki, valamint mérnökinforma-
tikus, �zikus és műszaki menedzser szakon 
tanulók jelentkezését várják – tájékoztatott 
Mittler István. A Paks II. Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója elmondta, hogy az „Atom-
energia – A biztos jövő” Tanulmányi Ösz-
töndíjprogramban számos  ESZI-s diákkal 
és egyetemi hallgatóval kötöttek ösztöndíj-
szerződést a 2019-es évben. Utóbbiak kö-
zül két fő már a társaság munkavállalója.
A pályázati programban megjelölt intézmé-
nyek tanulói 2020. október 26-ig jelentkez-
hetnek a Paks II. Zrt. ösztöndíjprogramjá-
ra, amennyiben tanulmányi eredményük 
átlaga eléri az előírt szintet és pályázatuk 
megfelel a meghatározott kritériumoknak. 
A  nyertes pályázók, amennyiben az ESZI 
diákjai, két féléven keresztül félévente brut-

tó 75 ezer forintot kapnak, ha felsőoktatási 
intézményben tanulnak, tanulmányaik be-
fejezéséig félévenként bruttó 300 ezer forint 
összegű ösztöndíjban részesülnek.
– A Paks II. projekt magas szakmai színvo-
nalú megvalósításához jelentős számú, jól 
képzett szakemberre, megfelelő szakmai 
utánpótlás biztosítására van szükség. Az 
„Atomenergia – A biztos jövő” Tanulmányi 
Ösztöndíjprogram célja az új blokkok létesí-
téséhez és üzemeltetéséhez szükséges mun-
kaerő biztosításának elősegítése az energe-
tika, az atomenergia iránt érdeklődő �ata-

lok támogatásával – emelte ki Mittler István. 
A  kommunikációs igazgató hozzáfűzte: a 
program vonzó támogatási rendszerrel ösz-
tönzi jelentkezésre a pályakezdő �atalokat: 
akár a középiskolai évektől a mesterszakos 
diploma megszerzéséig célzott szakmai ori-
entációt biztosít, támogatja őket tanulmá-
nyaik sikeres teljesítésében, és az aktuális 
foglalkoztatási lehetőségek �gyelembevéte-
lével elősegítheti az elhelyezkedést egy biz-
tos munkahelyen. Az ösztöndíjasok szak-
mai gyakorlatot teljesíthetnek, illetve a nyi-
tott pozíciók függvényében csatlakozhatnak 
az egyedi technológiai, beruházási és pro-
jektmenedzsment ismeretek megszerzését 
célzó „Mérnök leszek a Paks II.-nél” prog-
ramhoz is. 
A  részletes pályázati feltételek a Paks II. 
Zrt. honlapjának önálló menüpontjában 
olvashatók (https://paks2.hu/web/guest/
tanulmanyi-osztondijprogram), a jelentke-
zéshez szükséges dokumentumok ugyanitt 
letölthetők.                                                         (X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Mittler István kommunikációs igazgató, Paks II. Zrt.
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Csőglei István tűzoltó alezredes 
2020. szeptember 1-től a Pak-
si Katasztrófavédelmi Kiren-
deltség megbízott vezetője. Ere-
detileg épületasztalosnak ta-
nult, ám érezte, hogy az nem az 
ő útja, a szíve mindig a tűzoltó-
ság felé húzta. Jól ismerte a láng-
lovagok munkáját, gyermekként 
sok időt töltött a szekszárdi tűz-
oltólaktanyában, hiszen édesap-
ja beavatkozó tűzoltó volt, szol-
gálatparancsnoki, tűzoltási cso-
portvezetői szolgálata után a 
megyei ügyeletről vonult nyug-
állományba, néhai nagyapja pe-
dig beavatkozó tűzoltóként és 
tűzmegelőzési vonalon is letet-
te a névjegyét, megyei parancs-
nokhelyettesként vonult nyug-
állományba. Engedve a belső 
késztetésnek elindult hát azon 
az úton, amelyen most is jár, és 
amelyről nem is szeretne letér-
ni. Leérettségizett a szekszárdi 
Balassa János Szakképző Isko-
la és Kollégiumban, majd egy év 
sorkatonai szolgálat következett, 

aztán 1997. november 1-jén 
szerelt fel a jogelőd Tolna Me-
gyei Tűzoltó-parancsnokságnál. 
A tűzmegelőzési osztályon kez-
dett előadóként, majd – mivel ez 
a terület érdekelte – átkérte ma-
gát a műszaki mentési osztály-
ra, ahol másfél évig főelőadó-
ként dolgozott. A katasztrófavé-
delem megalakulása után a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság mentésszervezési osztály, 
illetve polgári veszélyhelyzet-ke-
zelési osztály főelőadója, megyei 
ügyeletes, majd ügyeletvezető 
volt, 2010-től a megyei tűzoltósá-
gi főfelügyelőségen főelőadó, ki-
emelt főreferens, majd egy évig a 
katasztrófavédelmi mobil labor 
parancsnoka. Időközben, 2002-
ben a JPTE Pollack Mihály Mű-
szaki Főiskolán műszaki szak-
oktató diplomát szerzett tűzvé-
delmi szakirányon, majd számos 
szakmai képesítést is az évek so-
rán. Eddig több mint kétszáz hi-
vatásos és önkéntes tűzoltó ki-
képzésében is részt vett az évek 

során. – A Paksi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltség vezetésével 
járó feladatkör nem ismeretlen 
számomra, hiszen 2014-től tűz-
oltósági felügyelő beosztásban 
dolgoztam, elődöm, Sarkadi Fe-
renc tűzoltó ezredes mellett, aki 
nagyon jól működő kirendeltsé-
get hagyott rám. Kiváló a csapat, 
szeretném ezt megőrizni. A hi-
vatásos tűzoltóság, a hatósági 
munka, a polgári védelem és az 
iparbiztonság valamennyi sze-
replője egységes irányítás alatt 
áll a katasztrófavédelemnél, ami 
pedig a Belügyminisztériumhoz 
tartozik. A Paksi Katasztrófavé-
delmi Kirendeltségen a teljes ál-
lomány hozzávetőleg hetven-
öt fő, az illetékességi területünk 
tizenöt településre terjed ki. 
A tűzoltóknál jelenleg 14 fő dol-
gozik három szolgálati csoport-
ban 24-48-as váltásos rendszer-
ben – mondta Csőglei István, 
aki arról is beszélt, hogy a koro-
navírus-járvány a kirendeltség 
mindennapjaira is hatással van. 

– Jelenleg laktanyazár van ér-
vényben, ami azt jelenti, hogy 
külsős személy csak indokoltan 
léphet be, ilyen esetben kötele-
ző a lázmérés és a maszkviselés. 
Követjük a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ ajánlásait, va-
lamint az Országos Katasztró-
favédelmi Igazgatóság eljárás-
rendjét, utóbbinak megfelelően 
zajlik például a szolgálatvál-
tás, a beléptetés, a takarítás és 
fertőtlenítés. Minden riasztás-
nál előzetesen információt ka-
punk arról, ha járványügyi ka-
rantén alá vont helyszínre kell 
vonulniuk a kollégáknak, il-
letve a tűzoltóautók fel vannak 
szerelve egyéni védőeszközök-
kel, azaz maszkokkal, gumi-
kesztyűkkel, egyszer használa-
tos védőruhákkal. A tűzoltóság 
járműveiben ózongenerátorral 
oldjuk meg a fertőtlenítést – ösz-
szegzett Csőglei István. Arról is 
beszélt, hogy nagy feladat vár rá-
juk a Paks II. beruházás kapcsán, 
mivel az építési terület hozzájuk 
tartozik majd. – A  felkészülést 
már megkezdtük, nagy hang-
súlyt fektetünk a kollégák kép-
zésére, és arra, hogy folyamato-
san megismerjük a különböző 
objektumokat, elhelyezkedésü-
ket a területen. Szükség van lét-
számbővítésre és technikaiesz-
köz-fejlesztésre. Az igényfelmé-
rés megtörtént, a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgató-
ság javaslata szerint minimum 
egy nagy teljesítményű tűzol-
tógépjármű-fecskendővel, egy 
nehéz műszaki mentőszerrel 
és ezek legénységével – össze-
sen huszonhét fő – kell bővíte-
ni a paksi hivatásos tűzoltó-pa-
rancsnokságot. Csőglei István 
azt is elárulta, hogy elégedett 
eddigi szakmai pályafutásával, 
szereti a munkáját, bár erede-
tileg beavatkozó tűzoltó sze-
retett volna lenni. – Szerintem 
az a tűzoltó szakma sava-borsa, 
nincs annál szebb, mint máso-
kon segíteni, még akkor is, ha 
gyakran nem veszélytelen, il-
letve testileg és lelkileg is meg-
terhelő. Ahogy a mondás tartja: 
A tűzoltók oda mennek, ahon-
nan mások menekülnek.               

Kohl Gyöngyi

Portré

Jó napot, mi újság?

Csőglei István

Fotó: Szaffenauer Ferenc

12 n Paksi Hírnök, 2020. október 9.



Civil szféra: Demeter Egyesület

Civil szféra: Paksi Szivárvány Egyesület

Mozaik

– Egy már működő klub veze-
tését vettem át 2015-ben, aztán 
2016-ban hivatalosan is megala-
kultunk – idézte fel Pákoliczné 
Lengyel Erika a Paksi Szivár-
vány Egyesület létrejöttét, amely 
fogyatékkal élőknek nyújt sors-
társközösséget, kínál különbö-
ző szabadidős tevékenysége-
ket. – Mivel a legtöbbjüknek ez 
a szervezet az egyetlen lehetőség 
arra, hogy társaságuk legyen, szá-
mukra minden együtt töltött idő 
igen értékes. Kéthetente talál-
kozunk, ilyenkor beszélgetünk, 
kézműveskedünk, játszunk, nyá-
ron kimegyünk a szabadba pik-
nikezni, illetve ha telik a költ-
ségvetésünkből, akkor buszos 
kirándulást is szervezünk. Mű-
ködésünk során szembesülünk 
a fogyatékkal élők problémáival, 
ezek megoldásában igyekszünk 
segíteni. Nagyon fontosnak tart-
juk a társadalmi érzékenyítést. 
Ezért minden évben részt vet-

tünk a Város napja rendezvé-
nyen, ahol mindig nagy sikert 
arattak a foglalkozásaink. Az 
idén saját szervezésű érzékenyí-
tő délutánt tartottunk Gyapán, 
ahol egy rövid színdarabbal is 
színesítettük a palettát – mond-
ta a szervezet vezetője, aki ar-

ról is beszámolt, hogy az Erősö-
dő Civil Közösségek pályázatán 
támogatást nyertek egy akadály-
mentes divatbemutatóra, ami-
nek célja a fogyatékkal élő em-
berek elfogadásának erősíté-
se. – A rendezvényt december 
4-én tartanánk meg, de a jár-

ványhelyzet miatt nagyon ki-
csi az esély arra, hogy megvaló-
sul. A koronavírus-járvány mi-
att a mindennapi működésünk 
is nehezebb, hiszen a tagságunk 
nagy része veszélyeztetett kate-
góriába tartozik. A járvány kap-
csán adománygyűjtésre és -osz-
tásra jelentkezett igény, ezért lét-
rehoztuk az Angyalkommandó 
Facebook-csoportunkat. Ezt a 
tevékenységet is hosszú távon 
kívánjuk folytatni, ezért bead-
tuk a bírósághoz az alapszabály-
módosítási kérelmünket – ösz-
szegzett Erika. Arra is kitért, 
hogy nagy problémájuk, hogy 
nincs egy állandó, akadálymen-
tes klubhelyiségük, így mindig 
ott tudnak összejönni, ahol ép-
pen befogadják őket. – Nagy 
örömünkre szolgál viszont, hogy 
több �atal önkéntesünk van, akik 
teljesíthetik nálunk a közösségi 
szolgálatot – tette hozzá.                                     

-gyöngy-

A Demeter Egyesület a tizen-
hatodik évét tapossa, és ahogy 
honlapjukon olvasható, ez idő 
alatt (előre nem tervezetten) si-
keres szervezetté vált. A Deme-
ter Dél-Mezőföld Természet-
barát Egyesület fő tevékeny-
ségének a természetjárás mint 
szabadidős elfoglaltság nép-
szerűsítését és a Dél-Mezőföld 
megismertetését tekinti.
– A Dél-Mezőföldhöz kapcso-
lódóan a természetjárás „infra-
struktúrájának” fejlesztését jelen-
ti, hogy jelzett turistaút-hálózatot 
alakítottunk ki, a turistajelzése-
ket rendszeresen felújítjuk, és ki-
adtunk több kiadványt ebben 
a témában is, útikönyvet Paks-
ról, turista- és tájfutótérképeket 
– mondta Jakab Éva, az egyesü-
let elnöke. A 2017-ben megje-
lent új Dél-Mezőföld térképük 
egy applikációban már mobil-
eszközökön is elérhető. Ez az 
idei év különlegessége. Mert a 
szervezet tevékenységére jel-

lemző, hogy egyrészt vannak 
rendszeres rendezvények, mint 
pl. a Demeter teljesítménytúra, 
ami minden májusban a Dél-
Mezőföld más-más helyszínére 
csábítja a turistákat. Másrészt 
minden évben van valami na-
gyobb durranás, az előző túra 

erre is példa. Idén a Demeter 
TT helyett 7 szakaszra bontva a 
Tolnai piros útvonalát járják be, 
hogy aztán ebből egy túramoz-
galmat hozzanak létre, amit 
bárki önállóan végigjárhat. 
A Demeter Egyesület másik 
nagy rendezvénye az ASE ter-

mészetjárókkal közösen a Ba-
kancsos Atom Kupa, ami na-
gyot szól minden évben: ez a 
legnépszerűbb tájékozódási tú-
raverseny az országban. Az idei 
Bakancsos márciusról október-
re halasztódott, azt remélik, 
jövő hétvégén, október 17-én 
Lengyel-Annafürdőn megint 
jól sikerül majd a rendezés. 
Az egyesület egyik erőssége az 
önkénteseik munkája, emléke-
zetes regionális találkozók, or-
szágos tájékozódási túraverseny 
fórumok tanúskodnak erről. Ki-
csiben, helyi szinten, más szer-
vezetek kérésére tájékozódási 
gyermekprogramokat szoktak 
kitalálni. – Szeretem a Deme-
terben, hogy együttműködünk 
más szervezetekkel, intézmé-
nyekkel különböző programok 
megvalósításán. Ilyen „semmi 
extra” módon benne vagyunk a 
város civil életében – húzta alá 
Jakab Éva.
                                                -kgy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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Mozaik

Mesterségekről első kézből
Pulainé Füzesi Bernadett műkörmös

– Miért választotta a műkörmös szakmát?
– Mindig is szerettem a csajos dolgokat, a 
gimnázium után a szépségipart választot-
tam. Felnőttképzésben tanultam kozmeti-
kusnak, majd sikeres mestervizsgát is tet-
tem. A gazdasági válság idején csökkent 
a vendégforgalom, így az én helyzetem is 
nehezebb lett, de kockáztattam, és a meg-
maradt spórolt pénzemből elvégeztem egy 
műkörömépítő OKJ-s képzést, ami az ala-
pok elsajátítására volt elegendő. Életem 
első kitűnő bizonyítványát szereztem ezen 
a képzésen. Már akkor tudtam, hogy en-
nél is többet szeretnék: még többet tanul-
ni, és a megszerzett tudást átadni. 
– Miért tartja fontosnak, hogy folyama-
tosan képezze magát?
– Azért, hogy minél erősebb legyek a 
szakmámban, több egynapos képzésen 
vettem részt, a szalontrükkökről, a tö-
kéletes műköröm készítéséről tanulhat-
tam. A folyamatos tanulás rendkívül idő-
igényes és jelentős anyagi befektetés. Ma 
már tudom, hogy érdemes a legjobbak-
tól, a szakma mestereitől tanulni. Jelenleg 
Dunaújvárosba járok egy műkörömépítő 
mesterkurzusra. Nagyszerű emberekkel 
kerültem egy iskolapadba, akik szintén tö-
rekednek tudásuk minél magasabb szintre 
emelésére, és szívesen meg is osztják azt a 
tanulni vágyókkal. Nagyon érdekel mos-
tanában a 3D körömépítés is, ebben mi 
magyarok még nem vagyunk éllovasok. 

– Milyen a jó műkörmös?
– Annak érdemes ezt a szép szakmát vá-
lasztani, aki hajlandó a folyamatos tanu-
lásra, a munkában naprakész. Nem a bi-
zonyítványaim és okleveleim számától 
függ, hogy jó vagyok-e abban, amit csiná-
lok, hanem a szakma iránti alázatomtól, és 
attól, hogy képes vagyok-e fejlődni, elfo-
gadni a negatív kritikákat is.
– Mit tart a legfontosabbnak a szakmában?
– Figyelek arra, hogy a hozzám érkező 
vendégek lelke is megpihenjen, majd meg-
szépülve és elégedetten távozzanak tőlem. 

– Előfordult már, hogy lebeszélte a vendé-
get az általa megálmodott körömről?
– Szalonkörmös vagyok, a megszokott 
francia körmök, a mindig hódító piros 
géllakk, a babyboomer még mindig a höl-
gyek kedvencei. A géllakkozást akár egy 
óra alatt is meg lehet csinálni, ez a köröm-
lakknál erősebb és tartósabb, viszont épí-
tést nem igényel. Nehezebben kivitelezhe-
tő, idő- és anyagigényes az orosz vagy gó-
tikus mandula, pipe, stiletto, edge köröm. 
Ezeknek az épített körmöknek akár há-
rom óra is lehet az elkészítésük a speciális 
technikai kivitelezés miatt. Szeretem a ki-
hívásokat. A vendégeimnek gyakran van 
saját elképzelésük, illetve hoznak az inter-
netről letöltött fotókat. Ugyanazt nem ké-
szítem el, igyekszem a saját elképzelései-
met is megvalósítani. Jól ismerem a ven-
dégeimet, van, aki egyszerűen rám bízza a 
kezeit. Előfordult már, hogy egy-egy ven-
déget lebeszéltem egy általa elképzelt kö-
römről, de próbálom megtalálni a közép-
utat.
– Mennyi szabadideje marad a munka 
mellett?
– A munkám a hobbim, a hobbim a mun-
kám. De gyakran előfordul, hogy túlválla-
lom magam, és elfelejtem, mennyi az idő. 
A családom elfogadó és segítőkész. Tizen-
hat éves Zsó� lányom a jobb kezem a sza-
lonban, a nyomdokaimba szeretne lépni.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Az ország egyik legrégibb dunai átkelőhelye a 
Sánc-heggyel szembeni Zádori- vagy Felsőrév, 
amelyről a madocsai apátság oklevele is meg-
emlékezik. A rév regálét a Paksy család anno 
királyi adományként kapta, kezelését bérlők-
re bízták. A túlparti Zádor-puszta egykor falu 
volt, de az árvizek miatt 1770 után felköltöztek 
lakói a zádori erdőből a Géder-dombra, innen 
nevezték aztán Géder- vagy Új-laknak. 

A Biskói- vagy Alsórév Paks déli végéből in-
duló árvízvédelmi töltésen közelíthető meg. 
Első említését az 1725. évi érseki összeírás-
ban találjuk, mint kocsmával is ellátott mű-
ködő átkelőhely Dunaszentbenedek mellett. 
A  Biskó megnevezés nem földrajzi eredetű, 
így akár egy korábbi bérlő neve is lehetett. 
A  jobb parti kikötő távol esett ugyan Paks-
tól, de a révet följebb nem helyezhette a ka-
locsai érsekség, mert ott már a bal parton is 
paksi földek terültek el. A  motoros gépha-
jók megjelenéséig a parton nyolc méter széles 
sávot kellett tisztán tartani, hogy a vontató-
ló ezen haladva felhúzza egy kilométer hosz-
szan a kompot.

A  kalocsai érsekség évtizedes perek során 
próbálta ellehetetleníteni a paksiak zádori 
révét. 1790 nyarán a révhasználatot til-
tó körlevelet intézett Kalocsa, Foktő, Uszód, 
Szentbenedek és Lak bíráihoz, hogy azt há-
rom vasárnapon a templom előtt olvassák fel 
a népnek.

Tolna vármegye álláspontja az volt, hogy a 
zádori rév a paksi uraságé, és a gazdálkodás 
előmozdítását célozza. A molnárok rendsze-
rint áthordták ladikjaikkal az utasokat, köz-
ben a paksi uraságok is lobbiztak, hogy ré-
vük számára császári szabadalomlevelet 
szerezzenek. A Biskói-rév nem a forgalmá-
val, mint inkább Paks és hazánk legtöbb ál-
dozatot követelő vízi katasztrófájával írta be 
magát a történelembe, midőn 1887. június 
18-án a kalocsai búcsúra igyekvő paksi hí-
vekkel elsüllyedt a túlterhelt komp, és közel 
250-en vesztek a habokba. A révek a máso-
dik világháború után a Dunai Rév Vállalat 
tulajdonába, majd 1957 nyarától a tanácsok 
kezelésébe kerültek. Az új gerjen-meszesi 
révvel, valamint a Zádori-révvel szemben a 
régi Biskói-rév nem állhatta a versenyt, rá�-

zetésesen üzemeltette a dunaszentbenedeki 
tanács. Az utolsó kompjárat 1971 tavaszán 
kelt át a Biskói-réven, majd paksi partja az 
épülő atomerőmű üzemi területébe esett.

A tanács modern személy- és teherszállítás-
ra alkalmas hajókat és kompokat szerzett be, 
megszervezte a nyári strandjáratot, és meg-
gyorsította az addigi körülményes és lassú 
átkelést. A  rendszerváltást követően ismét 
vállalkozás keretében üzemeltetett kompki-
kötő ma is a Sánc-hegy alatt várja az átkelő-
ket, ahonnan óránként indul járat a túlpar-
ti Géderlakra. 

dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Dunai átkelőhelyek egykor Pakson

Paks – Látkép Zádorból (Tumpek Mihály fényképész kiadása, 1931.)

Fotó: magánarchívum

„Hirdetmény – A paksi urodalmi úgyne-
vezett zádori rév, ahhoz tartozó révház-
zal, kert szőlővel együtt, valamint az urod. 
halászat is f. évi aug. 24. napján regge-
li órákban az urod. hivatali szobában ár-
verés útján fognak haszonbérbe adatni. 
Paks, 1857. aug. 13.” (Budapesti Hírlap, 
1857.08.15.)

„Miután a biskói rév megszűnt, a for-
galom a géderlaki részre, tehát a paksi 
révhez terelődött át. A  személyszállítás 
növekedése szinte kézzel fogható. Idén 
csaknem kétszer annyi személyt szállí-
tottak a paksi révészek az Alföldre, mint 
tavaly… Pakson még sorban állnak a 
komp előtt. A jövő évet nem szabad így 
kezdeni, nem engedheti meg magának 
a tanács, hogy fürdőzők százai marad-
janak naponta az innenső parton, hogy 
utasok tucatjai, járművek maradjanak 
le egy-egy járatról.” (Tolna Megyei Nép-
újság, 1969.10.15.) 

„Hirdetmény – mellyel közhírré tétetik, 
hogy a kalocsai főkáptalan Uszód és Paks 
közt létező és használt Biskó nevű réve 
1857. évi sept. 28-n Kalocsán az igazgató-
ság irodájában tartandó nyilvános árverés 
útján bérbe fog 3 egymásutáni évre adat-
tatni. A Biskó rév a révháználi szabad ital-
mérési joggal, mintegy 1 2/4 hold kerttel és 
6 holdnyi a ház körül lévő legelővel.” (Bu-
dapesti Hírlap, 1857.08.23.) 

„Tapasztalván ezen Méltóságos Kalocsai 
Érseki Uraság, hogy a tilalmazott Zádo-
ri Rév fölállíttatott légyen a Paksi ura-
ság részérül, parancsoltatik minden ér-
seki földön lakó embereknek, hogy azon 
nevezett Zádori Réven közülük soha 
senki által menni ne merészellyen, akik 
pedig ezen parancsolat ellen ottan járni 
merészelnének, példás büntetéssel bün-
tetni fognak.”
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Házhoz vitték a Sárgödör téri fesztivált
Mozaik

A  hazai könnyűzenei ipar támogatására indított 
koncertsorozat, a Raktárkoncert felvételei már  el-
érhetők a program honlapján. A projektet koordi-
náló Lounge Groupnál hatalmas apparátus dolgo-
zik azon, hogy a projekt bevonuljon minden idők 
leggrandiózusabb magyarországi koncertjeinek 
csarnokába.

A Raktárkoncerttel kapcsolatban szinte mindenki egyetért 
azzal, hogy a hazai könnyűzenei paletta sokszínűségét új, 
online platformon bemutató megoldás egyedi a maga ne-
mében, és várhatóan a zenerajongóknak is különleges él-
ményt nyújt majd. Noha világszerte kísérleteznek hasonló 
megoldásokkal, az innovatív magyarországi módszer egy-
szerre képes a zeneipar támogatására és a rajongók jár-
ványhelyzet-kompatibilis szórakoztatására.
A különleges, raktárépületekben készült felvételeken kö-
zel 200 előadó áll színpadra, köztük zenei legendák, fesz-
tiválzenekarok és a mulatós zene jeles képviselői, egyen-
ként 45 perces koncerttel. A bulik helyszíni közönség nél-
kül zajlanak, kizárólag a koncertek rögzítéséhez szükséges 
technikai személyzet van jelen. A Raktárkoncertek meg-
valósításában a Lounge Group szakértői a kezdetektől je-
len vannak, hiszen egy ilyen eseménysorozat rendkívüli �-
gyelmet, előkészítést igényel. Ugyanakkor egy ilyen lépté-
kű produkcióhoz hatalmas zenei, technikai és műsorszórói 
stábra van szükség. A  technikai támogatást és közvetí-

tést az Antenna Hungária Zrt. bonyolítja le megannyi, a 
magyar könnyűzenei iparágban ismert szakmai stábbal. 
A Lounge cégcsoport már több, hasonló komplex produk-
ciót vitt sikerre a rendezvényes területen, ilyen volt példá-
ul az MVM Zenergia első online sugárzott, komolyzenei 
koncertjének megvalósítása is. 

A Raktárkoncert-felvételek a mindiGO TV alkalmazásában 
érhetőek el, minden regisztrálónak ingyenesen. A  fellé-
pőkről készült fotók, videók, exkluzív tartalmak és a sztá-
rok folyamatosan bővülő listája a raktarkoncert.hu ol-
dalon és a produkció hivatalos Facebook- és Instagram-
oldalán tekinthetők meg.                                                                     (X)

Raktárkoncert, összefogás a hazai könnyűzenéért 
Fotó: magánarchívum

Formabontó újdonságként az online térben 
zajlott idén a Kávé, Bor és Pálinka Fesztivál. 
A rendezvény hagyományos Bazi nagy retró 
partijának sztárjai közönség nélkül léptek 
fel a Csengey Dénes Kulturális Központ-
ban, a koncerteket élőben kísérhették �-

gyelemmel a rajongók a TelePaks televízió- 
ban, valamint több közösségimédia-felü-
leten. – A Sárgödör téren több ezer ember 
részvételével szoktuk megrendezni a Kávé, 
Bor és Pálinka, valamint a Puttonyos fesz-
tiválokat, de sajnos a járványhelyzet miatt 

ez idén másképpen történt. Egy ideig tol-
tuk a rendezvényünk időpontját, vártuk a 
kormányhatározatokat, de miután meg-
maradt az ötszáz fős limit, úgy döntöt-
tünk, hogy senkit nem zárunk el a buli-
zás lehetőségétől, és csinálunk mást, vala-
mi formabontó újdonságot. Az ötletelés és 
a TelePaks Médiacentrummal létrejött ko-
moly együttműködés eredménye, hogy az 
emberek nappalijába vittük a fesztivált – 
mondta Kovács Kristóf főszervező. A bazi 
nagy retró parti hagyományaihoz hűen tíz 
fellépő adott koncertet – a retró vonal leg-
nagyobb magyar sztárjai –, a kilencvenes és 
a kétezres évek legnagyobb slágerei hang-
zottak el a hatórás online fesztiválon, mely-
nek lebonyolításán mintegy száz fős szak-
mai stáb dolgozott. – A  programnak több 
ezer nézője volt, az online felületeken na-
gyon sok biztató visszajelzés érkezett. A fel-
vétel hamarosan visszanézhető lesz – tudtuk 
meg a KBP Group K�. ügyvezetőjétől. Ko-
vács Kristóf hozzátette, nagyon bízik abban, 
hogy jövőre ismét a Sárgödör téren várják 
majd a bulizni vágyókat. 

-dsz-

Fotó: Babai István
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A  paksi atomerőmű beruházás az 1969-es 
holtpontról elmozdulva, 1974 tavaszán in-
dult újra, és 1975-ben már közel 2500-an 
dolgoztak a területen. Az I. kiépítés két reak-
torának alapgödrében már betonozási mun-
kák folytak, amikor megtörtént az atomerő-
mű alapkövének elhelyezése. Az ünnepségre 
negyvenöt évvel ezelőtt, 1975. október 3-án 
délután három órakor került sor, közel a re-
aktorok alapgödréhez.
Az ünnepséget az Erőmű Beruházási Vál-
lalat (ERBE) szervezte, meghívót küldtek a 
megye ipari üzemeinek, tanácsainak és je-
lentősebb intézményeinek. Pakson még az 
iskolák úttörőcsapatai is meghívást kap-
tak. A  meghívottak és a helyszínen dolgo-
zók körbeállták azt az asztalt, amelyre az 
urnába kerülő dokumentumok voltak ki-
rakva, köztük az alapítólevél, amelyet Hava-
si Ferenc, a Minisztertanács elnökhelyette-
se írt alá a helyszínen, a nyilvánosság előtt. 
A  dokumentumokat Szabó Benjamin kor-
mánybiztos helyezte el az urnában, majd a 
zárólemezt csavarokkal rögzítették. A föld-
ben már előzőleg elhelyezték azt a beton-
tömböt, amelybe a lezárt urna került, majd a 
betontömb lezárása egy márványlappal tör-
tént, amelyen az alábbi felirat volt olvasható: 
Paksi Atomerőmű alapköve 1975.

Fél órával később, az épülő tmk-csarnokban 
az építkezés dolgozói, a meghívott vendégek 
és a Tolna megyei munkás- és parasztkül-
döttek részvételével nagygyűlésre került sor, 
ahol K. Papp József, a megyei pártbizottság 
első titkára üdvözölte a jelenlévőket, majd 
Havasi Ferenc mondott ünnepi beszédet.
Az építkezés előrehaladtával az alapkövet ki 
kellett emelni, raktárba került, majd meg-
feledkeztek róla. Az Üzemtörténeti Gyűjte-
mény létrehozását elrendelő vezérigazgatói 
döntést követően 1992-ben megkezdődött 
az építkezés tárgyi emlékeinek felkutatása, 
ekkor került elő az egyik raktárból a beládá-
zott alapkő betontömbje.

A Tájékoztató és Látogatóközpont (TLK) ki-
állítóterének tervezésekor már számoltak az 
alapkővel, melyet az 1995. szeptember 28-i 
megnyitóünnepségen láthatott újra a kö-
zönség.
Aztán elérkezett az alapkő letételének és a 
Paksi Atomerőmű Vállalat (PAV) megala-
pításának 40., és a látogatóközpont meg-
nyitásának 20. évfordulója. Erre a több-
szörös évfordulóra készülve olyan dön-
tés született, miszerint a végleges helyére 
kell tenni az 1975-ös alapkövet. Új helyét 
az irodaépület üzem felőli oldalán jelölték 
ki. Az évfordulós ünnepség 2015. október 
9-én volt, akkor bontották meg a látogató-
központban lévő lezárt betontömböt és a 
benne lévő urnát. Szabó Benjamin mutat-
ta meg a vendégeknek az urnában lévő, és 
sértetlen dokumentumokat, majd újra le-
zárták az urnát, amelyet az új helyén kiala-
kított, márványlapokkal bélelt gödörbe he-
lyeztek. Az urna mellé került Szabó Benja-
min Atomkorkép című, közel 800 oldalas 
monográ�ája.
A TLK-ban maradt betontömbbe új urnát 
helyeztek, majd egy új márványlappal le-
zárták. Az eredeti, 1975-ös márványlap az 
Atomenergetikai Múzeumba került.

Beregnyei Miklós

Tárgy/
történet

Mozaik

Fotó: az Atomenergetikai Múzeum archívuma
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Mozaik

Megyei érték lett az Imsósi-erdő

Évkönyvet adtak ki a jubileum alkalmából
Hetvenöt évvel ezelőtt, 1945. október 
1-jén nyitották meg a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium kapuit, akkor még az Anna 
utcában. A  jubileum alkalmából évköny-

vet adott ki az intézmény. – A szerkesztő-
bizottság az elmúlt év őszén kezdte meg a 
munkát. A könyv a korábbi kiadvány foly-
tatása, a 2015 és 2020 között eltelt öt év 

eseményeit, pályázatait eleveníti fel, va-
lamint osztálynévsorokat és gazdag kép-
anyagot tartalmaz. Újdonság, hogy a több 
generáció óta a gimnáziumban tanuló 
családok tagjai is megírták visszaemléke-
zéseiket napi eseményekről, a tanárokról, 
megosztották családtörténeteiket, gon-
dolataikat arról, mit jelentett számukra a 
gimnázium – mondta Fittné Szilvássy Il-
dikó a szerkesztőbizottság tagja. A névje-
gyek rovatban egykori diákok karriertör-
ténetei olvashatók, legyen szó akár mű-
vészeti, akár tudományos pályáról. A 150 
példányban megjelent évkönyv tartal-
mazza a gimnáziumi kórus beszámoló-
ját, sporteseményekről szóló írásokat is. 
Az ajánlást és a fülszöveget dr. Hanol Já-
nos, az iskola egykori diákja írta. A köte-
tet az intézményben vásárolhatják meg az 
érdeklődők. A vételárból befolyt összeg a 
Paksi Vak Bottyán Gimnázium alapítvá-
nyát gyarapítja.                                                            

-se-

Nagydorogon tartotta kihelyezett ülését a 
Tolna Megyei Értéktár Bizottság a közel-
múltban, ahol tizenkilenc beérkezett javas-
latot vitattak meg, melyek közül tizenegyet 
vettek fel a megyei értéktárba. A  tavaszi 
Kincses Tolna Megye Értékvetélkedőre diá-
kok készítettek további értékjavaslatokat, 
ezek közül is bekerült néhány a lajstrom-
ba. A bizottság így hat kategóriában össze-
sen tizenöt értékkel növelte a megyei érté-
kek számát, közöttük van az Imsósi-erdő, áll 
a Tolna Megyei Értéktár Bizottság közlemé-
nyében. 
Mint írták, az Imsósi-erdő helyi jelentőségű 
védett természeti terület, 2000-ben nyilvá-
nították védetté. Az erdő a magyar kultúr-
történet egyik kiemelkedő emléke, 75 szá-
zalékát erdő, 5 százalékát gyep, 15 százalé-
kát cserjés, 5 százalékát vizes terület borítja. 
Védett és fokozottan védett növény- és ál-
latfajok otthona (pl.: dunavölgyi csillagvi-
rág, széleslevelű nőszőfű, nyári tőzike, kar-
dos lepke, nappali pávaszem, egerészölyv, 
vidra). Az erdő a magyar kultúrtörténet 
egyik kiemelkedő emléke. A  Rákóczi sza-
badságharc idején itt vert tábort Vak Boty-
tyán serege. Az akkor épített sáncok marad-
ványai még ma is felismerhetők. A  Duna 
mentén a rómaiak óta nem építettek ekko-
ra védműveket. 

Tolna megye hagyományait, helyi speci-
alitású ételeit, italait, kézműves terméke-
it, a területén található építészeti, mező-
gazdasági különlegességeket, növényeket, 
állatokat, természeti értékeket, kiemelke-
dő, egyedi értéket hordozó szokásokat tör-
vény védi, évek óta hatályban van a magyar 
nemzeti értékekről és a hungarikumokról 

szóló törvény. A  Tolna Megyei Értéktár 
Bizottság feladata a megyében található 
nemzeti értékek dokumentálása és meg-
küldése a Hungarikum Bizottságnak, ol-
vasható a tolnamegye.hu oldalon. Minden 
megyei értékről bővebb anyag kerül fel a 
kincsestolnamegye.hu oldalra.

-gyöngy-

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Szép Zsóka
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Sport

A támadófocit támogatja Bognár György
Mint arról korábban beszámol-
tunk, szeptember 22-én vezető-
edzőt váltott a Paksi FC az OTP 
Bank Ligában szereplő labdarú-
gócsapatánál. Az előzmények-
ről Haraszti Zsolt ügyvezető 
a TelePaks Lelátó című sport-
magazinjában elmondta, hogy 
olyan szintű belső problémá-
ik voltak, melyeket nem tud-
tak megoldani, váltaniuk kellett. 
A  PFC Osztermájer Gábor he-
lyére Bognár Györgyöt nevez-
te ki, aki a szezon végéig szóló 
megállapodást írt alá a Fehér-
vári úti klubnál. – Az újonnan 
kinevezett trénerünk tiszteli a 
klub �lozó�áját. Öt éve egyszer 
már volt arról szó, hogy szerepet 
vállal nálunk, de akkor ez nem 
valósult meg. Jelen helyzetben 
azonban azt éreztem, hogy min-
denképpen ő kell nekünk – fo-
galmazott Haraszti Zsolt. Bognár 
György 16 év után vállalt ismét 
szerepet a legmagasabb osztály-
ban. Az MTK Budapest elleni 
mérkőzés előtt két nap állt ren-
delkezésére az ismerkedésre 
Pakson. – Annak idején a televí-
ziózás miatt elhatároztam, nem 
vállalok NB I.-es kispadot, de a 
szakértői szereplésemnek már 
másfél éve vége. Régóta szimpa-
tizálok a Pakssal, nagyon tetszik 
a klub felfogása, identitása. Úgy 
gondolom, velem meg tud újul-
ni a csapat, és komoly sanszot 
látok a jobb eredményekre – 
mondta a papírok aláírását kö-
vetően Bognár György, akinek 

munkáját i�. Bognár György és 
Kiss Tamás pályaedzőként se-
gítik. – Nem nagyon mérlegek, 
hogy mikor vagyok vehemens 
és mikor visszafogott, de pont 
ugyanilyen leszek a jövőben 
is. Többnyire nem simogatom 
a játékosok lelkét. A  0:0 ered-
mény semmire nem jó. Néha 
egy 4:3-as vereséget boldogab-
ban viselek el, mint egy gól nél-
küli döntetlent. Mindig agresz-
szívan a labda felé kell védekez-
ni, a visszaállunk a félpályán és 
majd lesz valami rendszert egy-
általán nem preferálom, és nem 
is szeretném, ha az én csapatom 
így játszana. Nálam lehet hibáz-

ni, sőt kérem, hogy hibázzanak, 
mert az azt jelenti, hogy vállal-
koznak. Aki alibizik, az nálam 
nem él meg. Meggyőződésem, 
hogy csak így lehet előrelépni, 
és olyan meccseket megnyer-
ni, ahol vannak gólok. Az a csa-
pat, amelyik napról napra ebben 
a szisztémában edz és dolgo-
zik, annak az előre játék termé-
szetes. De az is igaz, hogy úgy 
nem tudsz támadófocit játszani, 
és előre menni, ha nem biztos a 
védelem. Ha különösebb nézet-
eltérésem nincs valakivel, 3-4 
évig egy klubnál vagyok. Nem 
szoktam vándorolni. Jelen eset-
ben azért volt észszerű „csak” a 

szezon végéig szóló szerződést 
kötni, hogy megismerjük egy-
mást, és ha minden rendben 
lesz, akkor Pakson is szívesen 
maradok – fogalmazott a PFC 
vezetőedzője. A zöld-fehérek az 
új tréner irányításával két mér-
kőzésen két győzelmet arattak, 
előbb hazai pályán az MTK Bu-
dapest együttesét 4:0-ra, majd 
idegenben a DVTK-t 2:1-re 
verték. A  gárda így hat fordu-
lót követően hét ponttal a ta-
bella hetedik helyén áll. A Pak-
si FC legközelebb október 18-
án 14.45-kor a Zalaegerszeget 
fogadja.
                                    Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Sport

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

Vereséggel indult a bajnokság

Szigorú biztonság a mérkőzéseken

Megkezdődött a 2020/2021-es fér� ko-
sárlabda-bajnokság, Debrecenben lépett 
pályára az ASE. A paksi keretből sérülés 
miatt hiányzott Gulyás Milán és Ian Ba-
ker. 

Az első negyed közepére 14-5-re ellé-
pett a hazai társaság, időt kért Braniszlav 
Dzunics. Hiába a jó tanácsok, tovább nőtt 
a debreceni előny, amiből a negyed végére 
Lóránt és Shephard pontjaival sikerült fa-
ragni. A  második felvonás elején sem so-
kat változott a játék képe, a tizenharmadik 
percben Eilingsfeld révén végre hetedik kí-

sérletre beesett az első paksi tripla. Ezután 
folyamatosan csökkent az ASE hátránya, 
Jackson, Kovács, Lóránt, majd Shephard is 
betalált, 41-39-re feljött az ASE. Elég volt 
azonban némi �gyelmetlenség, a végén egy 
dudaszóra bekapott triplával visszaállt a ki-
lencpontos különbség.
A  nagyszünet után Kovács Ákos és 
Eilingsfeld révén három pontra csökkent 
a hátrány. Nem sikerült tovább faragni a 
különbséget, a fekete-fehérek két demo-
ralizáló távoli találattal elléptek 62-50-re. 
Felváltva estek a kosarak, komoly küzde-
lem folyt a pályán, a negyed végén újra tí-

zen belülre zárkózott az ASE. Az utolsó 
tíz perc elején Jackson háromszor egymás 
után mattolta a hazai védelmet, másfél perc 
után 72-69-re változott az állás. Sajnos a 
vendéglátók újra elkezdték dobálni triplá-
ikat – a negyven perc során a debreceni-
ek tizenöt hárompontos találatot szereztek 
(míg a paksiak négyet), és végül biztosan 
nyerték a mérkőzést.
DEAC – Atomerőmű SE 97-83 (28-19, 
22-22, 22-22, 25-20). Az ASE pontszer-
zői: Jackson 16, Capers 15/3, Shepard 13, 
Eilingsfeld 12/6, Kovács Á. 11, Lóránt 9/3, 
Valerio Bodon 7.                                                   -joko-

Elkezdődtek október 3-án a bajnoki mérkő-
zések a fér� kosárlabda NB I/A csoportjában. 
Az Atomerőmű SE keretében három új légiós-
sal vág neki a 2020/2021-es idénynek, habár 
a kéztörést szenvedett Ian Baker csak a har-
madik vagy a negyedik fordulóban lesz hadra 
fogható. A pandémia miatt új előírásokkal kel-
lett megbarátkozniuk a játékosoknak és a né-
zőknek egyaránt. Erről kérdeztük Jan Pavlik 
szakosztályvezetőt.
– Mi lett a vírustesztek eredménye?
– Szerencsére minden teszt negatív lett, most 
már „normálisan” dolgozhatunk tovább. Azok 
a �atalok, akik a „B” csoportos Bonyhád csa-
patában is pályára lépnek, egy héttel koráb-
ban már átestek egy gyorsteszten is. A kosár-
labda szövetség szabályzata úgy szól, hogy ez-
után már nem kell tesztelni, csak nyilatkozni, 
hogy mindenki egészséges. Ha később megje-
lenik a vírus nálunk, vagy az aktuális ellenfél-
nél, az illetékes járványügyi hivatalok dönte-
nek a továbbiakról.
– Milyen követelményeket fogalmaztatok 
meg a játékosok felé?
– Folyamatosan felhívjuk a �gyelmüket, hogy 
tartsák be a járványügyi előírásokat. Azt ta-
pasztalom, hogy mindenki meg is teszi. Sen-
ki sem akarja magát és a csapatot abba a hely-
zetbe hozni, hogy egy-másfél hónapra kiessen 
a játékból.

bérletes lista alapján tudnak jegyhez jutni, de 
mindig csak egy meccsre. A vidéki mérkőzé-
sekre az adott klub szabályai szerinti szám-
ban tudnak bennünket elkísérni a szurkoló-
ink, erről mindig tájékoztatjuk őket.
– A Morgen Ferdinánd-emléktornán a szol-
noki szurkolókkal nehezen lehetett betar-
tatni a járványügyi előírásokat. A bajnoki 
meccseken mi lesz az eljárás?
– A bajnoki meccseken ilyen nem fordulhat 
elő, azonnal ki lesznek parancsolva, ha szük-
séges a rendőrség intézkedik. Felvétel készült 
az eseményről, beazonosíthatók az illetők. A 
paksi és a szolnoki rendőrség együttműködik 
ebben az ügyben, a két renitens szurkolót ki-
tiltják a Gesztenyés úti csarnokból.
– Bezártak az iskolai tornatermek. Hol tud-
nak edzeni az utánpótláscsapatok?
– Októberben – a szerdai és szombati mérkő-
zések miatt – csak hétfőnként lesz két edzése 
a felnőttcsapatnak. A többi napon vagy reg-
gel, vagy délben lesznek a gyakorlások, így a 
délután szabad, három edzésidőpontot lehet 
az utánpótlásnak beiktatni. Szerencse, hogy 
van saját sportcsarnokunk, mert vannak 
olyan NB I.-es csapatok, akik hét közben is-
kolákban tudnak csak edzeni. Novemberben 
már változik az utánpótlás helyzete, nem lesz 
a heti kétmeccses ritmus, valami más meg-
oldást kell találni.                            Kovács József

– Milyen új szabályokra számítsanak a szur-
kolók a meccseken?
– Az atomerőmű miatt nálunk mások, érzé-
kenyebbek a szabályok, mint máshol. A klub-
vezetés úgy döntött, hogy a távolságtartást és 
a maszk viselését együttesen kell alkalmazni. 
A távolságtartás miatt 220 ülőhely lesz, ami-
ből a két csapat képviselőinek, illetve hozzá-
tartozóiknak 50-et különítünk el, a fennma-
radóból 20-at biztosítunk a vendégeknek, 
de ha azt az információt kapjuk az ellenfél-
től, hogy mondjuk csak öten kísérik el őket, 
akkor azt a pár jegyet is értékesítjük a ha-
zai szurkolóknak. Az ASE-szimpatizánsok a 

Fotó: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

☺ G

Helyes megfejtésével egy 
ajándékcsomagot nyerhet a 
Roszatom orosz állami atom-
energetikai konszern felaján-
lásában

Fotó: Molnár Gyula

Mi a városháza előtt látható fotókiállí-
tás címe? A  megfejtéseket október 16-
ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György 
út 51–53. címre, vagy emailben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. A név mellé 
telefonszámot is kérünk. Előző játékunk 
nyertese: Pintér Istvánné

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



    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

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

TERMELŐI  
BIO HOMOK- 
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


