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Közélet

Ingatlant vásárolt a város Gyapán

Támfalat építenek a tagóvodánál

Megvásárolta Paks Város Önkormányza-
ta a közösségi házként ismert, és a helyi 
programok megrendezésére eddig bérlés-
sel használt épületet Gyapán – jelentette 
be Szabó Péter, Paks polgármestere sajtó-
tájékoztatón, amit Spiesz Józse�el, a kül-
ső városrészek településrészi önkormány-

zatának elnökével és Heizler Zoltánnal, a 
gyapai részönkormányzat képviselőjével 
tartottak a helyszínen. A polgármester azt 
mondta, hogy a bruttó 52 millió forintért 
megvásárolt épületen már történt felújítás, 
és az udvarán kialakítottak egy, a mai kor-
nak megfelelő játszóteret, de még komoly 

rekonstrukciós munkákat kell végezni az 
ingatlanon, hogy teljesen rendben legyen. 
Heizler Zoltán részönkormányzati képvi-
selő azt mondta, hogy az épület megvásár-
lásával évtizedes probléma oldódott meg. 
Hozzátette, hogy a tető beázását tavaly 
megszüntették, az idei részönkormányza-
ti keretből pedig kicserélik a klubhelyiség 
nyílászáróit, valamint várhatóan pályázati 
forrásból a vizesblokk rész is megújulhat. 
Spiesz József, a külső városrészek tele-
pülésrészi önkormányzatának elnöke ki-
emelte, öröm, hogy a város tulajdonába 
került az épület, aminek felújítására je-
lentős forrásokat tudnak fordítani, erre 
kívánja költeni jövő évi képviselői kere-
tét, van a részönkormányzatnak is kere-
te, illetve pályázaton is forráshoz juthat-
nak. Kiemelte, hogy várhatóan nem egy-
szerre, hanem több ütemben valósul majd 
meg a hatvanéves épület teljes rekonst-
rukciója. Aláhúzta, hogy mindenképpen 
szeretnének egy helyiséget kisboltnak ki-
alakítani, ahol hozzájuthatnának a helyiek 
alapvető élelmiszerekhez, reményeik sze-
rint találnak majd vállalkozót a bolt üze-
meltetésére.                                      

 Kohl Gy.

Támfalat építenek a Paksi Napsugár Óvo-
da dunakömlődi tagóvodája (Béke utca 21. 
szám) mögött. A kivitelezési szerződést Sza-
bó Péter, Paks polgármestere és Fülöp Ist-
ván, az Alisca Bau Zrt. vezérigazgatója a 
közelmúltban írták alá. 
Szabó Péter elmondta, hogy az udvar hát-
só részén van egy körülbelül húsz mé-
teres sáv, ami nem használható, mert a 
löszmagaspartról nagy esőzésekkor sár és 
omladék jön le, illetve a területen beomlott 
pincék vannak. Kiemelte, hogy a helyet ke-
rítéssel zárták el, így az óvodások biztonság-
ban voltak. – A támfal megépítése után ezt 
a területet is használhatja majd a tagintéz-
mény – húzta alá a polgármester.
Fülöp István vezérigazgató úgy tájékozta-
tott a sajtónyilvános szerződéskötésen, hogy 
durván negyven méter hosszú, kettő és há-
rom és fél méter között változó magasságú, 
zsalukő támfalat építenek, annak minden 
járulékos munkájával, amire hatvan naptá-
ri napjuk van. Újságírói kérdésre válaszolva 
elmondta, hogy a munkálatokat egy brigád-
dal kezdik meg, aztán a falazás idején várha-

tóan három dolgozik majd a területen, ami 
10-15 fő közötti létszámot jelent. 
Az is elhangzott a szerződéskötésen, hogy a 
beruházás értéke valamivel több mint brut-

tó 35,4 millió forint, amiből 13 millió forin-
tot pályázati úton biztosít a Jövőnk Energiá-
ja Térségfejlesztési Alapítvány. 

-kgy-
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Az ürgemezei pihenőparkban 
tartják az idei Szent István Napok 
kulturális programjait augusz-
tus 19–21-én. A részletekről Sza-
bó Péter polgármester és Márkus 
Zalán, a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ igazgatója tájékoz-
tattak. A polgármester kiemelte, 
hogy sikerült idén is olyan gazdag 
és színes programsorozatot össze-
állítani, ami országosan is megáll-
ja a helyét, és ami ingyenesen láto-
gatható. Az augusztus 20-i városi 
ünnepség helyszíne változatla-
nul a Szentlélek-templom előt-
ti tér lesz. Márkus Zalán az ürge-
mezei programok vendégfellépő-
ivel kapcsolatban kiemelte, hogy 
az első napon a Neoton Família 
Sztárjai lép fel, a második napon 
a Bagossy Brothers Company, a 
harmadik napon pedig István, a 
király keresztmetszet címmel Feke 

Pál társulatának műsorát láthatja 
a közönség. Fellépnek még a Ka-
caj együttes, a Spencer Hill Magic 
Band, a Nemazalány, a Veracruz, 
a Tűzvirág Táncegyüttes, Bereczki 
Zoltán, Weller P. Hanna és a Hesz 
Ádám Duó, és lesz Boridalok 
gyermekkoncert is. Arról is tájé-
koztatott, hogy a tűzijáték helyett 
lézershow lesz. A 27 ezer négy-
zetméteres helyszínen számos kí-
sérőprogrammal is várják a la-
kosságot, ilyen lesz például az ál-
latsimogató, a buborékfoci, az 
íjászcsata, a babasarok, a Kackiás 
vándorjátszótér, a kemencés pa-
rasztudvar, az elektromos autópá-
lya. A programsorozat ideje alatt 
27 helyi termelő kínálja portékáit. 
A részletes program már a nyom-
dában van, a tájékoztató anyagot 
hamarosan minden háztartásba 
eljuttatják.                                       -dsz-

A Pro Urbe emlékérem, vala-
mint a díszpolgári cím adomá-
nyozására vár javaslatokat az ön-
kormányzat. A díszpolgári cím 
azoknak, a tevékenységüket nem-
zetközi vagy országos szinten ki-
magaslóan művelő személyek-
nek ítélhető oda, akik szárma-
zásukkal vagy munkásságukkal 
kötődnek Pakshoz, és tevékeny-
ségük a város fejlődésére jelentős 
hatást gyakorolt. A Pro Urbe em-
lékérem azoknak adományozha-
tó, akik, illetve amely szervezetek 

tevékenysége a város gazdasági, 
kulturális és társadalmi fejlődé-
sében kiemelkedő jelentőségűnek 
bizonyult. Mindkét elismerés ese-
tében paksi lakosok és szerveze-
tek tehetnek javaslatot a kitünte-
tett személyére, amit indoklással 
együtt a jegyzőhöz kell eljuttatni-
uk 2021. augusztus 23-ig a pak-
si polgármesteri hivatalba (7030 
Paks, Dózsa György út. 55–61.). 
Az elismeréseket az október 23-i 
városi ünnepségen adják át.                                         

-kgy-

A felújított Atom téren rendezik 
meg az idei Város napja progra-
mot – tájékoztatott Szabó Péter 
polgármester. Hozzátette, bíz-
nak abban, hogy a szeptember 
3-ra és 4-re tervezett, igen ked-
velt rendezvény az akkor aktuá-
lis pandémiás helyzetben meg-
tartható lesz. – Mivel a Város 
napja rendezvény nagyrészben 
a helyi civilszervezetek jelenlé-
tére épít, szeretnénk, ha idén is 
minél nagyobb számban aktív 
résztvevői lennének ennek a két 
napnak. Arra kérem őket, hogy 
mihamarabb jelezzék részvéte-

li szándékukat – hangsúlyoz-
ta a polgármester. Az eseményt 
a hagyományos programele-
mekkel tervezik, mint a felvo-
nulás, a civilszervezetek bemu-
tatkozásai, a színpadi műsor és 
a halászléfőző-verseny. A fellé-
pő vendégművészek között lesz 
Rúzsa Magdi, valamint Majka, 
Curtis és Nika. A civilszerveze-
tek számára a jelentkezési lap, 
a főzőverseny kiírása, valamint 
a megméretéshez kapcsolódó 
egyéb kitöltendő dokumentu-
mok megtalálhatók a paks.hu 
honlapon.                                  -kgy-
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Felújítás zajlik a rendelőintézetben

Születésnapján köszöntötték Marika nénit
Benedeczky Ferencnét köszöntötte Szabó 
Péter polgármester az önkormányzat ne-
vében a Paksi Életfa Idősek Otthonában. 
Benedeczky Ferencné, született Heiszler 
Mária Magdolna Pakson született 1931. jú-
lius 11-én. A Kosár utcában laktak, szü-
lei nyolc gyermeket neveltek fel, akik közül 
már csak Marika néni él. Édesapja vízimol-
nár volt, saját hajómalmuk volt a Dunán a 
két világháború között. Amikor 1945 után 
eltűntek a hajómalmok, átalakult a ma-
lomipar, váltottak, és saját földjeiken gaz-
dálkodtak a téeszesítésig. Édesanyját ko-
rán elveszítette, a testvérek egymást segítet-
ték. Marika néni Szekszárdon a Ruhaipari 
Szövetkezetnél kezdett dolgozni, majd ké-
sőbb a műszergyár alkatrészeket gyártó he-
lyi műhelyében. Férje, Benedeczky Ferenc a 
szekszárdi postánál dolgozott karbantartó, 
telefonszerelő munkakörben. Marika néni 
1991-ben ment nyugdíjba, majd miután fér-
je 2009-ben elhunyt, egyedül élt, végül be-
költözött az Életfa Idősek Otthonába, mely-
nek már több mint három éve lakója. Két 

�uk született, négy unokája, nyolc déduno-
kája és két ükunokája van. Az idősek ottho-
nában minden ellátást megkap, gyermekei, 
unokái látogatják. Szívesen nézi a televízió-
ban a híreket és a sorozatokat, szeret olvas-

ni, illetve szívesen részt vesz az intézményi 
foglalkozásokon. A járás már nehezebben 
megy neki, de egészségileg szerencsésnek 
érzi magát, mert elkerülték a komoly be-
tegségek.                                      Kohl Gyöngyi

– Folytatódik a Barátság úti rendelőintézet 
épületének felújítása, most a földszinten zaj-
lanak munkálatok – mondta Szabó Péter pol-
gármester sajtótájékoztatón, amit dr. Bodnár 
Imrével, a Paksi Gyógyászati Központ főigaz-
gatójával tartottak a helyszínen. Mint elhang-
zott, a több mint negyvenéves épületen az át-
adása óta nem zajlott nagyobb volumenű fel-

újítás, a rekonstrukció szükségessé vált, amit 
három évvel ezelőtt megkezdtek, és több lép-
csőben hajtanak végre. – Először az emeleten 
a fogorvosi rendelőt, a vizesblokkokat, vala-
mint a várótermet újítottuk fel 2019-ben, ta-
valy a földszinten a három gyermekorvo-
si rendelőnek helyet biztosító épületrész, il-
letve a hőközpont felújítása volt soron, most 

pedig folytatjuk a földszint rekonstrukcióját, 
a beruházás értéke mintegy nyolcvanmillió 
forint – összegzett Szabó Péter.
Dr. Bodnár Imre főigazgató úgy tájékozta-
tott, hogy a mostani rekonstrukcióban érin-
tett épületrészen háziorvosi rendelő, illetve a 
pszichiátriai szakrendelés működik. – A há-
ziorvosi rendelőben viszonylag kisebb fel-
újítást kell végezni, a festésen kívül fűtéskor-
szerűsítés és nyílászárócsere történik, a pszi-
chiátriai szakrendelés helyiségeiben nagyobb 
munka zajlik, illetve klimatizáljuk a rendelő-
ket, valamint a várótermet is, ahol padozat- 
és nyílászárócsere történik, és álmennyezetet 
épít a kivitelező. Megújul a földszinten lévő 
erősáramú központ és a gyengeáramú infor-
matikai központ, a bejárat – ahova fotocellás 
ajtót szerelnek be – és közlekedő, valamint a 
vizesblokkok is – mondta a főigazgató. A jú-
lius elején megkezdett munkálatokkal szep-
tember végére biztosan elkészülnek, addig az 
érintett rendelések az emeleten működnek, 
ami okoz némi kényelmetlenséget, ezért tü-
relmet kérnek. Dr. Bodnár Imre kitért arra, 
hogy egy következő ütemben ki kell még cse-
rélni az emeleten a folyosói nyílászárókat, és 
felújítani néhány rendelőt, aztán pedig kö-
vetkezhet az épület külső homlokzatának re-
konstrukciója.                                              Kohl Gy.
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Vizitben a reumatológián
– A Paksi Gyógyászati Központ 
reumatológia szakrendelésén 
naponta körülbelül harminc pá-
cienst fogadunk, kizárólag be-
utalóval és előjegyzéssel. Ami-
kor időpontot adunk, �gyelem-
be vesszük, mennyire sürgős a 
vizit, illetve például ha buszjá-
rathoz kötött a páciens – mond-
ja dr. Palotás Kinga reumatoló-
gus szakorvos. Azt is elmondta, 
hogy a reumatológia a mozgás-
szervek fájdalommal, működés-
zavarral járó, nem traumás ere-
detű megbetegedéseivel foglal-
kozik. Ez „első ránézésre” igen 
hasonlít az ortopédia szakágra, 
hiszen az is mozgásszervi prob-
lémákkal foglalkozik, ám még-
is van különbség közöttük. Míg 
a reumatológia kizárólag kon-
zervatív kezeléseket alkalmaz, 
a csontváz és a mozgató szerv-
rendszerek veleszületett, illet-
ve szerzett rendellenességeinek 
kezelésével foglalkozó ortopé-
dia műtéti beavatkozásokat is 
végez. A már gondozott betegek 
jól ismerik a reumatológia szak-
rendelést. Ha új páciens érkezik, 
a doktornő kikérdezi a panaszai-
ról, egyéb betegségeiről, a szedett 
gyógyszereiről, majd az érin-

tett testrészre koncentrált �ziká-
lis vizsgálatot végez (behatárolja 
a fájdalom pontos helyét, átmoz-
gatással ellenőrzi a mozgástarto-
mányt, ellenőrzi a járást, vizsgál-
ja az izomerőt stb.), végül pedig 
meghatározza a szükséges terá-
piát. – A szakrendelésen nincs 
nagy eszközigény, mindösz-
sze egy vizsgálóágyra van szük-
ség, esetleg mérőszalagra, illet-
ve van egy külön helyiségünk 
infúziós terápiához, bár ma-
napság inkább az injekciós ke-
zeléseket részesítjük előnyben. 
Előfordulhat, hogy akár a di-

agnózishoz, akár a gondozás 
folyamatában szükséges más 
szakrendelés bevonása, szóba 
jöhet a belgyógyászat, az ideg-
gyógyászat, az ortopédia, vala-
mint különböző képalkotó eljá-
rások és a csontsűrűség-mérés. 
A konzervatív terápia körébe 
tartozik a gyógytorna, a �ziko-
terápia, valamint a fürdőgyógy-
ászati, a gyógyszeres és az in-
jekciós kezelések – tájékozta-
tott dr. Palotás Kinga, kiemelve, 
hogy kevés hely van az ország-
ban, ahol mindehhez olyan jó 
feltételek adottak, mint Pakson. 

– A gyógytorna, a �zikoterápia 
és a fürdőgyógyászat egyaránt 
maximálisan felszerelt, a mun-
katársak pedig kiválóan képzet-
tek – húzta alá. A doktornő ki-
tért arra, hogy az autoimmun 
betegségből fakadó, gyulladá-
sos kórképek esetében, ameny-
nyiben Pakson nem sikerül ja-
vulást elérni, szóba jöhet a pé-
csi immunklinika, ahol kiváló 
eredményeket érnek el biológiai 
terápiás kezelésekkel. Ezen be-
tegek gondozás alatt állnak Pé-
csett és Pakson egyaránt. – Saj-
nos a kopásos problémákat és 
a csontritkulást nem lehet gyó-
gyítani, de a fájdalom általában 
jól csökkenthető, aminek révén 
jelentősen javul a beteg életmi-
nősége, illetve a további állapot-
romlás megelőzhető, csak meg 
kell találni a leghatásosabb te-
rápiát. Ehhez türelemre és ki-
tartásra van szükség az orvos és 
a páciens részéről egyaránt, vala-
mint nagyon fontos, hogy meg-
bízzanak a betegek az orvosban. 
Végső megoldásként a műtéti be-
avatkozás javasolt sok esetben, 
de ez utóbbi már az ortopédus 
kompetenciája – mondja a dok-
tornő, aki Pécsett, az orvosi egye-
temen diplomázott, majd Szek-
szárdon, a reumatológián kapott 
állást, 1998-ban szakvizsgázott. 
A megyei kórházban osztályon 
és a reumatológia szakrendelésen 
felváltva dolgozott, majd 2006-tól 
kizárólag utóbbin. A paksi reu-
matológia szakrendelésen 2009-
től vállalt félállást, 2011. januártól 
pedig teljes állásban látja el a bete-
geket a gyógyfürdő épületében ta-
lálható szakrendelésen. – Az asz-
szisztenseim Tar Mónika és Pál 
Szilvia. Mindketten kiválóan kép-
zett szakemberek, lelkiismerete-
sen dolgoznak, maradéktalanul 
megbízom bennük. A munkájuk 
sokrétű, többek között adminiszt-
ratív feladatokat végeznek, illet-
ve asszisztálnak a vizsgálatoknál, 
az infúziós, illetve az injekciós ke-
zeléseknél – összegzett dr. Palotás 
Kinga.

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Paks is bemutatta értékeit a 
hagyományos megyenapon
Több mint negyven település közel hatszáz 
résztvevővel képviseltette magát a Vár a 
megye – Tolna Megyei Értékek Napja elne-
vezésű programon, melynek helyszíne idén 
Sárszentlőrinc volt. A Hős kertben meg-
rendezett eseményen újabb megyei értéke-
ket emeltek a Tolnaikumok közé. 

– Sárszentlőrinc a megye egyik legunikáli-
sabb helye, sok hírességet adott az országnak. 
Itt tanult két évig Pető� Sándor, végezte isko-
láit Lázár Ervin, itt anyakönyvezték a közeli 
pusztán született Illyés Gyulát, de élt itt igaz-
ságügyi miniszter, sebészprofesszor és több 
akadémikus is. Azért jöttünk ma ide, hogy 
ápoljuk ezeket az emlékeket – hangsúlyozta a 
Vár a megye elnevezésű rendezvény megnyi-
tóján Süli János országgyűlési képviselő, tár-
ca nélküli miniszter. – Elevenítsük fel közös 
történelmi hagyományainkat, hogy a telepü-
lések egyre közelebb kerüljenek egymáshoz – 
emelte ki. 
A találkozón ismét felvonultatták Tolna me-
gye értékeit a települések. Standjaikon meg-
jelentek a helyi gasztronómiai és kézműves 
remekek, sajtokat, szörpöket, mézeket, lek-
várokat kínáltak, máshol kézműves sörö-
ket, füstölt árukat, levendulából készült ter-
mékeket. A legszebb stand címet idén a 
nagymányoki önkormányzaté kapta.
A rendezvényen idén is az adott településre 
jellemző étkeket sütöttek-főztek. – Nagyon 
fontosak ezek az alkalmak, egyrészt mert ta-
lálkozási lehetőséget biztosítanak a megye 

településein élőknek, másrészt mert meg 
tudjuk mutatni egymásnak településeink 
értékeit – fogalmazott Szabó Péter. Paks pol-
gármestere azt is elmondta, hogy míg 2019-
ben Lusszoniumot, idén a város egyik gaszt-
ronómiai értékét, a paksi sillert emelték me-
gyei értékké. Ezt a bort mutatták be kiemelten 
a paksi standon több Sárgödör téri pincéből, 
a nedűkhöz borkorcsolyákat kínáltak, kolbá-
szos veknit, sós-túrós és káposztás rétest, sajt-
tálat és sonkát. A gasztronómiai ízelítő mel-
lett megtekinthették az érdeklődők Paks ki-
adványait és városmarketing termékeit.

– Ha körbejárjuk a települések standjait, meg-
kóstoljuk ízeiket, beszélgetünk ottani embe-
rekkel, rádöbbenhetünk, hogy a saját telepü-
lésünkön szintén nagyon sok érték van. Mi 
továbbra is azon dolgozunk majd, hogy a mai-
hoz hasonló kezdeményezéseknek teret nyis-
sunk, pénzt állítsunk mögé, és biztosítsuk az itt 
élőknek, hogy Tolna megyében otthon érez-
zék magukat – hangsúlyozta Fehérvári Tamás, 
a Tolna Megyei Közgyűlés elnöke.
2016-ban, a megye napján született döntés 
arról, hogy a megyei értékek közül az értéktár 
bizottság kiemeli a legrangosabbakat, ame-
lyeket a hungarikum mintájára tolnaikummá 
minősít. Idén az Ozorai várat, a szekszárdi 
születésű Mészöly Miklós író munkásságát és 
a Rákóczi-túróst választották a tolnaikumok 
közé. A megyében regisztrált helyi értékek 
száma immár jóval meghaladja az ezret. A 
Megyei Értéktár Bizottság ezek közül eddig 
460-at ismert el megyei értéknek. Kiemelke-
dő értékgyűjtő tevékenységéért Értékdíjat ka-
pott idén a Nagydorogi Települési Értéktár 
Bizottság, valamint a Hőgyészi Általános Is-
kola Tolnai Lajos Gimnáziumi és Kollégiumi 
Tagintézménye.
Az értékek napján idén is részt vett Tolna me-
gye testvérmegyéje, Hargita. A rendezvényt 
zenés és irodalmi műsor, fotópályázat alapján 
készült tárlat színesítette, utóbbi a Lázár Em-
lékházban.                                               

Dallos Szilvia

Fotók: Szép Zsóka
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Atomerőmű

A Paks II. beruházás a térség 
fellendülését szolgálja
A Paks II. projekt kereté-
ben a két új blokk megépítése 
mellett összehangolt térség-
fejlesztési program is zajlik, 
amely azon túl, hogy a beru-
házás és az abban részt vevők 
kiszolgálását segíti, a régió 
felzárkóztatását is szolgálja – 
fejtette ki a megye értékeinek 
napján Süli János miniszter.

– Nemcsak megépítünk két új 
blokkot Pakson, hanem a térség 
fejlesztésével is foglalkozunk. 
Szeretnénk ezt a régiót felzár-
kóztatni, és elérni, hogy ne nő-
jön a különbség Paks és a kör-
nyező települések között – fo-
galmazott Süli János, a Paks II. 
projektért felelős miniszter Sár-
szentlőrincen, a megye értéke-
it fókuszba helyező Vár a megye 
rendezvényen. 
– Szerteágazó munkát végzünk 
annak érdekében, hogy Paks és 
térsége a lehető legtöbbet pro�-
táljon az évszázad beruházásá-
ból. A feladatunk igen összetett, 
biztosítani kell a két új blokk 
megvalósítására érkezőknek a 
lakhatást, az oktatást, az egész-
ségügyi ellátást, előmozdítani a 
vállalkozók csatlakozásának le-
hetőségét, fejleszteni a közmű-
veket, gondoskodni az érkezők 
kikapcsolódásáról – mondta 
Süli János. Külön kitért az útfel-
újítások alapvető jelentőségére. 
– Ezen a téren az idén lényege-
sen előre tudtunk lépni – húz-
ta alá. Elmondta, hogy meg-
újult a paksi vasúti vonal. Zaj-

lik az utak felújítása Tolna és 
Bács-Kiskun megyében. Ké-
szen van a Györköny és Nagy-
dorog közötti, a Pusztahen-
cse–Györköny, a Paks–Cece 
útvonal, a programnak helyet 
adó Sárszentlőrincre vezető út, 
az utolsó simítások zajlanak a 
Paks–Pusztahencse úton, ta-
valy elkezdődött a Dunaszent-
györgy–Fadd–Tolna útvonal 
megújítása a szekszárdi csomó-
pontig, szintén zajlik a munka a 
Madocsa–Bölcske–Dunaföld-
vár útvonalon.

– Tulajdonképpen idén minden 
Paksról kiinduló út elkészül. 
Tolna megye útszakaszainak 
60 százaléka egy-két éven belül 
meg fog újulni. Azt szeretnénk, 
az a célunk, hogy Paks és a kör-
nyező térség a lehető legtöbb 
előnyét élvezze a Paks II. pro-
jektnek – emelte ki a miniszter.
Mint mondta, az útfelújítások, 
a térség fejlesztése túlmutat az 
atomerőmű építésén, hiszen 
növeli a kistelepülések vonz-
erejét, segít a térség gazdaságá-
nak fellendítésében.

A Tolna megyei értékek napján 
a megye több tucatnyi települése 
megjelent. Paks városát az önkor-
mányzat mellett a Paks II. projek-
ten dolgozó cégek, így a PIP Non-
pro�t K�. és a Paks II. Zrt., kép-
viselték. A Paks II. Zrt. egyedi 
sátorral érkezett a rendezvényre. 
A sátor önmagában is szolgál 
információkkal, hiszen olda-
lait többek közt az atomener-
gia hazai kiválóságait bemutató 
gra�ka díszíti, alaprajza pedig 
hatszög, akárcsak az atomerő-
művekben használt fűtőelem-
kazettáké. A sátorban különféle 
játékokkal, információs anyag-
gal fogadták a látogatókat a két 
új blokk megépítésével megbí-
zott társaság munkatársai.
Az információs sátor legköze-
lebb július 31-én Fadd-Dombo-
riban, a SporTolna Triatlon Fesz-
tiválon népszerűsíti a Paks II. 
projektet.                              

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Mozaik

Zárva marad a temető nagykapuja

Avar kori sírokat találtak az építkezésen

„Úgy gondolom, több ezer paksi nevében 
írom ezt a levelet. Évek óta áldatlan állapo-
tok uralkodnak a temetőben. […] Ha va-
laki idős, nehezen mozgó rokonával érke-
zik – sokszor vidékről –, képtelen megkö-
zelíteni szeretteinek sírját. Egy elhanyagolt, 
rozsdás, dróthálós kapuval szembesül, raj-
ta lánc, lakat.” – írta egyik olvasónk a Pak-
si Hírnök szerkesztőségébe eljuttatott leve-
lében. Hamarosan telefonon is érkezett pa-
nasz azzal kapcsolatban, hogy a Fehérvári 
úti temető nagykapuja zárva van. A telefo-
náló, Wahl Margit a 90 éves, mozgáskorláto-
zott, beteg édesapját szerette volna a �a sír-
jához bevinni autóval, de nem tudott behaj-
tani. Elmondása szerint többen is jártak így 
aznap reggel. A katolikus temető üzemelte-
tője a Gyertyaláng Temetkezési K�., melynek 
tulajdonosát, Botta Györgyöt kérdeztük a 

problémáról. Elmondta, hogy több alkalom-
mal történt lopás a temetőben, réztárgyakat 
vittek el gépkocsikkal, ez az egyik ok, ami mi-
att zárva van a nagykapu. A másik probléma, 
hogy – a helyiekkel ellentétben – bejelentés, 
egyeztetés nélkül dolgoztak a temetőben vi-
déki sírkövesek, megszegve a szabályokat, 
nem tisztelve a rendet. Mázsás sírkőeleme-
ket, törmeléket hagytak a helyszínen, bosz-
szúságot okozva ezzel a környező sírok tu-
lajdonosainak is. A temetőkapu zárva tar-
tásával tudjuk megelőzni, hogy egyeztetés 
nélkül végezzenek munkát a temető terüle-
tén. Mindemellett a gépjárművek gyakran 
tönkretették az út melletti földes-füves terü-
letet – összegzett Botta György. Hozzátette, 
hogy az önkormányzat a Fehérvári úti teme-
tő alsó és felső végénél egyaránt kialakított 
parkolókat, a temető nem olyan nagy, hogy 

ne lehetne gyalogosan megközelíteni a síro-
kat, amelyek elrendezése egyébként úgy ala-
kult, hogy a mozgásában erősen korlátozott 
emberek vagy egyáltalán nem, vagy csak 
nagy segítséggel tudnak odamenni. Megol-
dásként a telefonos megkeresést ajánlja, elér-
hetősége a bejárat melletti táblán olvasható. 
Mint mondta, próbálnak segíteni a temetőlá-
togatóknak, de azt nem tudják vállalni, hogy 
minden esetben kinyitják a nagykaput. – A 
kiskapuk a 8-tól 16 óráig tartó nyitvatartá-
si időn kívül sincsenek zárva – jegyezte meg 
az üzemeltető. Felmerült problémaként az is, 
hogy ezeken nem fér át a kerekesszék, amit 
Botta György a saját édesapjának példájával 
cáfolt. – Kényelmes világot élünk, de a teme-
tői rendet be kell tartani, ez a nagy többség 
érdeke – húzta alá Botta György.        

Sólya Emma

Régészeti leletanyagot találtak az atom-
erőművi beruházás egyik munkaterületén, 
erről július 16-án értesítették a Paksi Városi 
Múzeumot, melynek munkatársai meg-
kezdték a feltárást mintegy ötven négyzet-
méteren. Először gépi és kézi erővel meg-
tisztították a területet, majd nekiálltak az 
egymástól megközelítőleg 1-1,2 méterre 
lévő sírok bontásának. 

– Nagyon szép állapotban levő sírokat ta-
láltunk: két fér� és két kislány maradványa-
it – tájékoztatott Szabó Antal, a városi múze-

um régésze. – A két fér� valószínűleg harcos 
volt. Az egyik lovas sír, ami teljes épségben 
megmaradt, a harcos mellett a lova marad-
ványait is épségben megtaláltuk zablával a 
szájában, kengyellel a derekán, kis nyereg-
maradványokkal. A katona bal kezében ki-
sebb vastárgy volt, ami a fegyvere lehetett. 
Jobb kezében igazi avarhoz illően boros-
korsót tartott, amelyben annak idején nem 
bort, hanem nomád erjesztett italt tartottak. 
Az adott korra jellemző ételáldozatra utal-
nak a fellelt csirkecsontok is. A másik fér�-
sírt, amelyen keresztül az atomerőművi kivi-

telezés során a munkagép a lelőhelyre buk-
kant, bolygatott állapotban találtuk meg. Az 
ebben nyugvó harcosnak is volt vastárgya, 
valószínűleg a fegyvere. A lányokat gyűrű-
ikkel, fülbevalóikkal, kásagyöngyökkel ki-
varrt ruhában temették el. A fülbevalók alap-
ján a leleteket a VII. századra datáljuk, ez az 
avar kor eleje, középső része. A teljes feltá-
rást követően a leleteket restaurátor gondoz-
za, a csontok antropológushoz, a ló maradvá-
nyai antropozoológushoz kerülnek, akik tel-
jes vizsgálatot végeznek, hogy megállapítsák 
pontos korukat – tette hozzá Szabó Antal.
A két intézmény a feltárás során együttmű-
ködött, és így lesz ez a leletek majdani kiállí-
tását illetően is, írják az Atomenergetika Mú-
zeum honlapján olvasható beszámolóban. A 
leletanyag, azok épsége, és az, hogy ebből az 
időszakból nagyon kevés tárgyi emlék szár-
mazik a régióból, nagyon különlegessé tették 
a feltárást.
Bár az Atomenergetikai Múzeum elsősor-
ban a modern kor tárgyi emlékeit gyűjti, 
az atomerőmű számára rendkívül fontos a 
kulturális és történelmi emlékek megóvá-
sa. Igaz ez a következő időszakra is, hiszen 
a beruházás területén még nem végezték el 
teljesen a földkitermelő munkát, amelyhez a 
Paksi Városi Múzeum továbbra is régészeti 
felügyeletet biztosít. Lapzártánk után érke-
zett a hír, hogy július 27-én a beruházási te-
rületen újabb hat sírt találtak, a leletmentés 
folytatódik. 

-se-
Fotó: Bodajki Ákos
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Mozaik

Fúvószenétől lesz hangos ismét a térség

Kávé-, bor- és pálinkafesztivált tartottak a 
Sárgödör téren, ahova kellemes retró hangu-
latot varázsoltak a szervezők. A kapunyitás 
után DJ Justin hangolta a közönséget, majd 
a Shygys, a Kozmix, Kefír/V-Tech, az UFO 
és a Groovehouse léptek színpadra, az estet 
Zoltán Erika koncertje zárta. A rendezvény 
idejére kinyitottak a pincék, a borászok és a 
pálinkakészítők �nom, hűsítő nedűket aján-
lottak a több mint kétezer fős közönségnek. 
– Mivel tavaly csak online tarthattuk meg a 
rendezvényt, ezért idén különösen üdítő volt 
a megszokott formában és helyszínen meg-
rendezni a fesztivált. A legfőbb célunk ugyan-
is az, hogy az emberek jó zenét hallgathassa-
nak, kellemes környezetben találkozhassanak 
és kapcsolódhassanak ki – összegzett Kovács 
Kristóf fesztiváligazgató. (Fotó: TelePaks)

A Nemzetközi Fúvós Napok Fesztivált 
2021. augusztus 21–29. között tartják 
hét településen. A fesztivál igazgatójával, 
Kovács Zalán László tubaművésszel be-
szélgettünk az idei tervekről. 

– Milyen fellépőkkel és hol találkozhatunk 
idén?
– Lesznek kiváló fúvósegyüttesek és szólis-
ták, illetve vendégművészek is, akiket fúvó-
sok kísérnek. Fellép többek között Harcsa 
Veronika, Mészáros János Elek, St. Mar-
tin, Vásáry André, a Budapest Saxophone 
Quartet, a Talamba Ütőegyüttes, a Police 
Big Band. De külföldi fellépők is szép 
számmal lesznek, többek között Horvátor-
szágból, Németországból, Luxemburgból, 
Japánból és az USA-ból. A települések pe-
dig: Dunaföldvár, Dunaszentgyörgy, Ger-
jen, Kalocsa, Madocsa, Paks és Tolna.   
– Miért fontos a fúvószenét közelebb vinni 
az emberekhez? 
– Mert ez egy Hungarikum. A magyar fú-
vószene részben olyan, mint a Rubik koc-
ka, a gulyásleves vagy a vízilabda-váloga-
tottunk: olyan nemzeti kincsünk, amely 
által külföldön Magyarországot sokan is-
merik és elismerik, de csak azért részben, 
mert a saját fúvós kultúránkat itthon még 
nem ismerjük eléggé, idő és lehetőség kell 
ahhoz, hogy nemzeti büszkeségünkké vál-
jon. Az olyan csodálatos zenekarokban, 
mint például a Berlini Filharmonikusoknál 
hosszú éveket eltöltő muzsikusaink, vagy 
a világjáró szólistáink a nemzetközi kul-
turális élet kiemelkedő alakjai mind, akik-
re büszkének kell lennünk. Emellett az or-
szágunk méretéhez képest egyedülálló az a 

tény, hogy 13 hivatásos fúvószenekarunk 
van.
– A koncertek mellett más programok is 
lesznek?
– Szakmai fórumokat tartunk, és az ok-
tatásra is kiemelten �gyelünk. Számos 
fúvóshangszeres szaktábor lesz kiemelkedő 
hazai és külföldi művészek irányításával. A 
tubások és a kürtösök Pakson, a klarinéto-
sok, a szaxofonosok és a tárogatósok Duna-
földváron, míg a harsonások Kalocsán lesz-
nek. A világ legnagyobb hangszergyára, a 
Bu�et Crampon Group kiállítást tart Pak-
son, illetve magyar hangszerkészítők is be-
mutatják fejlesztéseiket. Klarinét-, szaxo-
fon- és harsonaversenyt szervezünk. Lesz-
nek továbbá családi programok, fegyveres 

testületek bemutatói, borkorzó, fényfestés és 
sok más különlegesség is. 
– Hallhatjuk Önt is a fesztiválon fellépni?
– Természetesen! Zenészként nem is bírnám 
ki, hogy ne vegyem kézbe szeretett hangsze-
rem, a tubát. Pakson augusztus 23-án fogok 
játszani az Anima Musicae Kamarazenekar 
kíséretével, illetve a Cantores Ecclesiae Réz-
fúvós Együttessel fellépek Dunaszentgyör-
gyön, majd pedig Madocsán, ahol bemuta-
tom a karmesteri tudásomat is.  
– Ön melyik koncertet várja a legjobban? 
– Az elsőt, mert akkor végre elkezdődik a 
fesztivál, amelyet már nagyon várok! Fontos 
kiemelnem, hogy mindegyik koncert ingye-
nes. A teljes program a www.fuvosnapok.hu 
oldalon található meg.                                  -ph-

Fotó: magánarchívum
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Mozaik

Óvárosi estek két 
helyszínen

Találkozó Csámpán
Tizenhetedik alkalommal hívták 
a lakosságot nosztalgiatalálkozó-
ra Csámpára. Feil József részön-
kormányzati képviselő elmondta, 
a pandémia miatt még tavasszal 
sem volt biztos, hogy megtart-
hatják a rendezvényt, ezért ke-
vesebb idő volt a szervezésre, de 
végül összeállt a találkozó prog-
ramja.  Mulatós dalokkal léptek 
színpadra a Hatvani �úk és Kot-
hencz Lajos, fellépett Auth Csil-

la énekesnő, valamint a Csámpai 
Country Road Club. Egyéb prog-
ramelemekkel is színesítették a kí-
nálatot, lovaskocsikázás, lovaglás, 
minilégvárak, veterán stabil mo-
torok bemutatója és Nikl Márk 
természetfotóinak kiállítása szere-
pelt a palettán. Főzésre is lehetőség 
volt, amivel sokan éltek, jellemző-
en pörköltöt készítettek. A napot 
bállal zárták, ahol az Ikarusz Ze-
nekar játszott.                           -wph-

Óvárosi kulturális estek elneve-
zéssel két napon, két helyszínen 
várták az érdeklődőket az elmúlt 
hétvégén. Az első napon a könyv-
tár szervezésében a felnőtt könyv-
tár melletti kis sétálóközben kü-
lönleges múltidézésre került sor: 
a nagydorogi születésű, az 1920-
as években Hollywoodban sztár-
rá vált néma�lmszínésznő, Bánky 
Vilma pályafutását ismerhette 
meg a közönség Böndörné Jak-
sa Judit, Tihanyiné Hollósi Erzsé-
bet és a Magyar Hollywood Ta-
nács jóvoltából. Aztán a Road Six 
Sax lépett fel, majd tánctanárok-
tól sajátíthatták el az érdeklődők 
a swingtánc alapjait, megszerzett 
tudásukat pedig máris kamatoz-
tathatták az 1920-as évek hangu-

latát idéző Hot Jazz Band kon-
certen. Másnap az Erzsébet Nagy 
Szállodánál koncertekre várták a 
közönséget a kulturális központ 
szervezésében. Az esten DJ Hum, 
a Puskás Peti vezette �e Biebers, 
majd a PASO (Pannonia Allstars 
Ska Orchestra) lépett fel. Az Óvá-
rosi kulturális estek program a 
TOP-CLLD (Terület- és Telepü-
lésfejlesztési Operatív Program – 
Közösségi szinten irányított vá-
rosi helyi fejlesztések konstruk-
ció) pályázat keretében a Paksi 
Pákolitz István Városi Könyvtár és 
a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont együttműködésében való-
sult meg. A rendezvénysorozatot 
hagyományteremtő szándékkal 
szervezték meg.                        -kgy-

Rost Andrea adott 
koncertet Pakson

Rost Andrea Kossuth-, Liszt Fe-
renc- és Prima Primissima dí-
jas operaénekes volt a sztárven-
dég az idei komolyzenei esten. A 
koncert előtt a Vetővirág Népze-
nei Együttes lépett fel, valamint 
rövid műsort adott a Siller Nóta-
kör, és a rendezvényen közremű-
ködtek a múzeum munkatársai. 
A megjelenteket Bunkóczi And-
rás főszervező köszöntötte, aki 
felidézte, hogy 2019-ben indí-
totta útjára a komolyzenei kon-
certsorozatot, ami Miklósa Erika 
operaénekes fellépésével kezdő-
dött, és amellyel nem titkolt cél-
ja a komolyzene, az opera nép-
szerűsítése. Rost Andrea műso-
ra előtt operettslágereket énekelt 
Bordás Barbara, Haja Zsolt és 
Kiss Zoltán, a művészeket a Du-

nakeszi Szimfonikus Zenekar kí-
sérte, a karmester Farkas Pál volt. 
Rost Andrea a Csárdáskirály-
nőből Szilvia belépőjével kezdte 
koncertjét, majd áttért az opera-
irodalom gyöngyszemeire, befe-
jezésként az Erzsébet Nagy Szál-
loda elnöki lakosztályának erké-
lyén énekelte el Puccini O mio 
babbino caro című áriáját. A ko-
molyzenei estet a Tűzvirág Tánc-
együttes keringője zárta. Éjfél-
kor szerenáddal lepte meg a mű-
vésznőt Bunkóczi András a Siller 
Nótakör másik tagjával, Hirczi 
Ferenccel, trombitán közremű-
ködött Szabó Péter, a Pro Artis 
Alapfokú Művészeti Iskola taná-
ra. Az eseményről bővebb össze-
foglalót olvashatnak a telepaks.
net oldalon.                                    -se-

Fotók: Babai István Fotó: Szép Zsóka
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Erősember 
versenyen

Baráti ölelkezések, véget nem érő beszélge-
tések, �nom borok és igényes zene jellemez-
te a 29. Nemzetközi Gastroblues Fesztivál 
hangulatát. A programsorozat zárónapján 
zajlott a hagyományos jótékonysági főzőver-
seny. A résztvevők már kora reggel szorgos-
kodtak az ESZI-parkban. A bográcsokban 
halászlé, marhapörkölt és egyéb ínyencsé-
gek készültek. Az ételeket hagyományosan 
szakmai zsűri értékeli, élén Kovács János, 
Venesz-díjas mesterszakáccsal. A séf már 
kevesebb zsűrizést vállal, de a Gastroblues 
fesztiválra mindig visszatér, hiszen nagy-
ra értékeli a szakácsok becsülettel elvégzett 
munkáját. A rendezvény fővédnöke idén is 
Süli János volt. A miniszter elmondta az ese-
ményen, hogy az enyhítések eredményekép-
pen sok látogató érkezett a fesztiválra, nagy 
öröm számára, hogy a korábbi évekhez ha-
sonlóan Paks testvértelepüléseinek delegá-
ciói is részt vettek a programon. Idén több 
mint 400 ezer forint gyűlt össze a főzőver-
senyen, amelyet a viski magyar óvoda mű-
ködtetésének támogatására ajánlottak fel a 
szervezők, de szintén ezt a célt támogatták 
a borkóstolók során és a templomi koncer-
tekből befolyt összeggel. Délután kihirdet-

ték a főzőverseny eredményeit. 2021-ben 
a legjobb bográcsos ételt a WIN csapata, a 
legjobb levest A Harmincasok Klubja, a leg-
jobb halászlét Ikotics József készítette a zsűri 
szerint. Különdíjban részesült a legjobb bor-
korcsolya és a legszebb főzőhely kategóriák-

ban a Dunakömlődi Borbarátok Egyesülete, 
a legjobb hagyományőrző étel kategóriában 
a Berger Baráti Kör, a legszebben tálalt étel 
kategóriában a Kápolna Café, és közönség-
díjas lett a Szabó Tóni Baráti Kör.                             

-wph-

A Budapest Jazz Orchestra adott koncertet a vízi színpadon, estjük fókuszában Legno: A 
Duna című műve volt. A rendezvény a Tér-Zene koncertsorozat első állomása volt, amely-
nek megvalósítására sikeresen pályázott az önkormányzat. Szabó Péter polgármester koráb-
ban úgy tájékoztatott, hogy a koncertsorozat egy évet ölel fel, ez idő alatt harminc koncert 
lesz Pakson, minden esetben szabadtérre tervezve, az előadók palettáján megjelennek he-
lyi és vendégelőadók egyaránt, a koncertekre ingyenes a belépés. Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma Térzene Program pályázatának célja, hogy a településeken, helyben csendüljön 
fel a minőségi magyar zeneművészek klasszikus, világ- és népzenéje, ami így eljuthat a tár-
sadalom szélesebb rétegéhez. (Fotó: Molnár Gyula)

Pakson rendezték a Prémium Liga Közép-
Európai Erősember Szervezet (CESA) Pré-
mium Strongman Ligakupa sorozata ne-
gyedik fordulóját a Csengey Dénes Kultu-
rális Központ parkolójában. A hétfordulós 
sorozatban tizenketten versengenek, Paks-
ra azonban sérülések miatt csak tízen ér-
keztek. Harminc versenyszám közül min-
den fordulóban hat jelenik meg, ami állan-
dó, az a kamionhúzás. – Ha már Pakson járt 
a sorozat, szerettük volna a környezetbarát 
energiafelhasználást népszerűsíteni, ezért 
szerepelt a programban ehelyett az elekt-
romosbusz-húzás – mondta Boda Gábor 
szervező. A paksi versenyt a bölcskei Mol-
nár Zsolt nyerte meg. Az eredményhirdetés 
után extrém motoros showműsort láthatott 
a közönség, a Rétság Riders Team többfé-
le kétkerekűvel mutatott be különböző free 
style trükköket. A napot a Ladánybene 27 
koncertje zárta. A ligakupa-sorozat ötödik 
állomását augusztus 6-án Siófokon rende-
zik meg.                                                         -dsz-

A viski magyar óvodát támogatják
Fotó: Molnár Gyula
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Mesterségekről első kézből
Takács-Nagy Vivien szertartásvezető
– Hogyan lett szertartásvezető?
– Főállásban esküvők és rendez-
vények szervezésével foglalko-
zom, de az igazi szerelem-mun-
kám a szertartásvezetés. Amikor 
kislányként az anyukámmal a 
Balatonon nyaraltunk, az apart-
man tulajdonosa anyakönyv-
vezető volt, akivel sokat be-
szélgettünk. Ha arra gondolok, 
hogy miért lettem szertartás-
vezető, azonnal az általa felidé-
zett boldog élmények jutnak az 
eszembe. A szertartásvezetés fo-
galmával először 2016-ban ta-
lálkoztam, amikor elkezdtem 
a rendezvényszervező képzést 
Budapesten. Az iskola váróter-
mében láttam prospektusokat 
különböző induló képzések-
ről, és a szertartásvezető is köz-
tük volt. Nagyon megtetszett, 
így belevágtam, rögtön éreztem, 
hogy ez az utam. 
– Miben különbözik ez a szak-
ma az anyakönyvvezetőétől? 
– Szabadabb. Az én szertar-
tásom viszont nem hivatalos, 
ezért előtte mindenképpen ösz-
sze kell adnia a párt egy anya-
könyvvezetőnek. Amikor a há-
zasulandó pár megkeres, rész-
letesen megbeszéljük, hogy 
milyen az általam tartott szer-
tartás. Szerencsésnek tartom 
magam, mert előfordul, hogy 
számomra addig ismeretlen 
emberekkel barátokká válunk. 
– Van-e kiemelkedően emléke-
zetes élménye valamelyik szer-
tartásról?
– Mindegyik szertartás más, 
mindegyik más módon kü-
lönleges. Például a legutóbbi 
pár azt kérte, hogy ne vegyek 
fel szalagot, és ne legyen anya-
könyvi aláírás. Tegyük még sze-
mélyesebbé a ceremóniát azál-
tal, hogy ők is mondanak egy-
másnak beszédet, sőt, még a 
tanúkat is megkérték, hogy ír-
janak pár sort nekik, és olvas-
sák fel a vendégek előtt. Én vé-

gig lúdbőröztem a szertartást, 
és hol a humoruk, hol a megha-
tó gondolataik csaltak könnye-
ket a szemeimbe.  
– Milyen adottságok szüksége-
sek ehhez a hivatáshoz?
– Nekem nagy előnyt jelentett a 
több mint tízéves színpadi sze-
replés a Tűzvirág Táncegyüt-
tesben, illetve a TelePaksnál 
végzett műsorvezetői mun-
ka. Sokat olvasok, ezáltal fo-
lyamatosan bővül a szókin-
csem. Amikor kikérdezem a 

párt a közös életükről, �gyelek 
arra, hogy hol nevetik el ma-
gukat, hol grimaszolnak, mi az, 
amit megkönnyeznek. Próbá-
lom ezeket a hatásokat a szer-
tartáson is „előhívni”. Nagyon 
fontos számomra, hogy ne csak 
a pár emlékezzen vissza úgy a 
szertartásra, hogy ez volt az es-
küvőjük napján az egyik leg-
szebb rész, hanem a vendégek 
is. Amikor odajönnek hozzám 
és dicsérik a munkámat, mada-
rat lehetne fogatni velem. 

– Kinek ajánlja ezt a szakmát?
– Annak, aki nem ijed meg attól, 
hogy akár kétszáz ember előtt 
kell beszélnie. Egyébként én a 
mai napig izgulok, amíg el nem 
kezdek beszélni, aztán alig vá-
rom, hogy lássam a párok csillo-
gó szemét, halljam a nevetéseket 
vagy éppen a papírzsebkendős 
zacskók zörgését. Akkor tudom, 
hogy jól végzem a feladatomat. 
Ezt a szakmát nagyon kell sze-
retni, máshogy nem érdemes csi-
nálni.
– Mi a szépsége és a nehézsége?
– Nekem csak a szépsége ma-
rad meg. Az egyedüli „nehézség”, 
hogy a családom és a barátaim 
a nyári esküvői szezonban nem 
igazán tudnak számolni velem. 
De mindent megérnek azok az 
érzések, amiket a szertartásokon 
élek át. A kedvenc pillanatom az, 
amikor bevonul a menyasszony, 
és ahogy nézi a vőlegénye. Min-
dig azt kívántam, hogy ha eljön 
az én életemben is a nagy nap, 
rám is ilyen csodálattal, szere-
lemmel nézzen a párom. 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc (fent), Bergics Balázs (lent)
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Jó napot, mi újság?

Lippai Zoltán
Évente nagyjából 1600 kilo-
métert fut, 4,5-5 ezer kilomé-
tert biciklizik, száz kilométert 
úszik. Azt mondja, egyszerű-
en azért, mert jó. Lippai Zol-
tán négy évtizede dolgozik az 
atomenergia területén, jelen-
leg a Paks II. projekten. Célja, 
hogy a �ataloknak átadja azt 
a fajta elkötelezettséget, ami 
őt is a pályán tartja, tartotta 
negyven éven át.

Kollégái érdeklődő kérdései, gra-
tulációi meg-megszakítják be-
szélgetésünket Lippai Zoltánnal. 
Hétvégén 36 fokos hőségben kor-
osztályában első lett egy triatlon-
versenyen. Pontosabban ez most 
duatlon lett, mert a vízminőség 
miatt az úszást is futással pótol-
ták. Amúgy ez egy rövid, féltá-
vú verseny volt, „csak” 5,2 kilo-
méter futás, 90 kilométer kerék-
pár és 21,1 kilométer futás volt 
a táv. Zoli a nagy távok specia-
listája, augusztus 14-én huszon-

hatodszor indul Nagyatádon, a 
hosszútávú triatlonon, ahol en-
nek a duplája, azaz 3,8 kilométer 
úszás, 180 kilométer kerékpáro-
zás és egy maraton lefutása vár az 
indulókra. Maratonfutásban és 
triatlonban kategóriájában évek 
óta magyar bajnok vagy dobo-
gós Lippai Zoltán, de azt mond-
ja, amatőr sportban az ember-
nek saját magát kell legyőznie, és 
nem másokat. – Ezek az órákon 
át tartó hosszútávú versenyek 
nagyon érdekesek, mert az ele-
jén nekiugrik mindenki, le akar 
győzni mindenkit, aztán ahogy 
fogy a táv, az erő, kezdünk �gyel-
ni a másikra, és segítünk, ha rosz-
szul lesz, ha gondja van – avat be 
a részletekbe. 
Meglepő, de a kötelező gye-
rekkori testnevelésen, mozgá-
son kívül nem sportolt semmit 
nagyjából 30 éves koráig. A fu-
tás akkor lett az élete része, ami-
hez később társultak a triatlon 
további elemei. Akkoriban még 

az atomerőműben dolgozott há-
rom műszakban, s a futás tűnt 
a legevidensebb, legelérhetőbb 
mozgásnak. Életre szóló elköte-
leződés lett belőle. Évente nagy-
jából 1600 kilométer fut le. Ha-
bár elvégezte a triatlonedzőit a 
TF-en (ma Testnevelési Egye-
tem), újabban edzői segítséggel 
készül. Trénere, Plesz Botond 
tanácsai és szigorú kontroll-
ja sokat segítenek. Zoli a napot 
többnyire úszással vagy futás-
sal kezdi, sőt délutánonként is 
beiktat edzéseket. A kerékpárt 
hétvégére szokta hagyni, mert 
az nagyon időigényes. Az e heti 
előírás öt óra, amit – bár moso-
lyogva beszél róla – láthatóan 
nem vár repesve. A futásról vi-
szont azt mondja, mindig élvezi. 
Hogy miért? Egyszerűen azért, 
mert jó. Nem unalmas, rengeteg 
dologra kell �gyelni, ha az ember 
tudatosan edz, készül versenyre. 
Amúgy élete párját, Dobi Krisz-
tinát, aki a Paksi II. Rákóczi Fe-

renc Általános Iskola igazgatóhe-
lyettese, szintén a sportnak kö-
szönheti. Ő is úszik, biciklizik, 
de csak futóversenyeken indul. 
Szívesen utaznak belföldön is, 
külföldön is. Egy-egy város, vi-
dék megismerését szinte min-
dig versennyel kötik össze. Ki-
vétel Szardínia, ahol már több-
ször jártak, s mindig szívesen 
visszamennek. Sok-sok euró- 
pai versenyen indultak, mind-
egyik kedvenc, kedves emlék va-
lamiért. Mint kiderül, némelyik 
maratonra nem is annyira egy-
szerű nevezni. A berlinire pél-
dául három perc alatt elfogytak 
a helyek. Ezt tartják a leggyor-
sabb pályának, itt születik a leg-
több rekord. Krisztinek a New 
York-i maraton volt az álma, 
amit sikerült valóra váltaniuk. 
Itt minden várakozást felülmú-
ló élményekkel lettek gazdagab-
bak, kedves emberek és kiváló 
versenykörülmények fogadták 
őket. Hogy van-e még valami a 
bakancslistán futásban, triatlon-
ban? Hát hogyne volna! A World 
Marathon Majors, azaz a világ 
hat legismertebb, legnagyobb 
maratonjának teljesítése, ami ed-
dig egy magyar sportembernek 
sikerült. Zoliéknak kettő, Berlin 
és New York megvan, még Chi-
cago, Boston, London és Tokió 
vár rájuk.
Természetesen Lippai Zoltán 
élete sem csak sportból áll, bár 
lehetne akár így is, hiszen há-
rom évvel ezelőtt nyugdíjba 
ment az atomerőműből, ahol 
1983-tól dolgozott, az utóbbi 
években blokkügyeletesként és 
főtechnológusként. Ám amikor 
korábbi főnökétől érkezett egy 
felkérés, nem mondott nemet, 
így most a Paks II. Zrt.-nél dol-
gozik az üzemeltetésfelkészülési 
osztályon. – Szeretek dolgoz-
ni, jó érzés, hogy számítanak a 
munkatapasztalatomra. Komoly 
kihívásnak és szép feladatnak 
tartom kiválasztani, felkészíte-
ni a leendő üzemeltető személy-
zetet, tudatosítani a �atalokban, 
hogy ez fontos és szép munka, 
amiért érdemes éveket tanulni 
az egyetem elvégzése után is – 
foglalta össze. 

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Alig négy hónap telt el azóta, 
hogy Pakson képviselő-tes-
tületi döntés született az iro-
da létrehozásához szükséges 
pályázat Ipari, Kereskedelmi 
és Idegenforgalmi Miniszté-
riumhoz történő benyújtásá-
ról, s szeptember 5-én az in-
tézmény megnyithatta kapuit a 
vendégek előtt. – A paksi a leg-
első Turinform Iroda, amely 
ilyen rövid idő alatt megnyílt – 
mondotta köszöntőjében Asz-
talos Zoltán, a Magyar Turiz-
mus Rt. PR-igazgatója. […] A 
Turinform Iroda most kine-

vezett vezetője, Schuckertné 
Kiss Erzsébet elsőrangú fel-
adatának tekinti, hogy olyan 
programot, turisztikai cso-
magot kell kínálnia az irodá-
nak, amely ide vonzza a turis-
tákat. Mindehhez fel kell derí-
teni mind a történelmi, mind 
a folklorisztikus értékeket, eh-
hez szükséges a környező te-
lepülések együttműködése is. 
Ugyancsak a tervek között sze-
repel egy széles körű felmérés 
a további értékek feltérképezé-
sére. […]                -Sólya Emma-
1997. szeptember 12., 9. évf. 32-33. szám 

Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök harmincadik évfolyamában van. A jeles évforduló alkalmából az idén megjelenő lapszámok mindegyikében 
ízelítőt adunk ebben a rovatunkban abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva 
nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma. 

Csónakosok örömére

[…] Átadták a Duna-parton, 
a vízirendőrség közelében az 
elektromos csónakleeresztőt. 
A területet, amelyen a csónak-
leeresztő és a csónakház talál-
ható, városunk önkormányza-
ta 2000-ig használhatja, egy, a 
Belügyminisztériummal kö-
tött szerződés alapján. A 34 
vízi jármű tárolására szolgáló 
csónakház a Paksi Duna-par-
tért Közalapítvány tulajdoná-
ban van jelenleg, e szervezet 
állta költségeit – 1 millió 800 
ezer Ft-ot – a motoros csónak-

leeresztő megvalósításának is. 
Bérleti díjat a házban tárolt 
vízi járművek tulajdonosainak 
ez idáig nem kellett �zetniük, 
de a leeresztő átadása után vár-
hatóan kétezer forintot szüksé-
ges havonta leróniuk a csónak-
tulajdonosoknak. […] Mivel a 
terület már csupán öt évig áll 
az alapítvány rendelkezésére, a 
jelenlegi mellett új csónakhá-
zak építését is tervezik, ame-
lyek stílusa a ’30-as évek han-
gulatát idézi majd.

1997. június 20., 9. évf. 23. szám

Paks szélesre tárja kapuit

Készülő otthon

Játszó- és pihenőpark

A városi szociális otthon lakói 
várhatóan még egy évig ma-
radnak a Kossuth utcai ház-
ban, a Gesztenyés úti egy-
kori óvodaépületet 1998. 
szeptember 30-án adja át 
kulcsrakész állapotban új tu-
lajdonosainak az átalakítást 
végző Generálkivitelezési K�. 
A beruházás értéke mintegy 
146 millió forint. Jelenleg az 
átépítés által érintett villamos 
berendezéseket és a válaszfa-
lakat bontják a szakemberek, 
emellett a hat pavilon néme-

lyikében már a téli munkákat 
készítik elő: fűtésvezetékeket 
szerelnek. Az épület bővül a 
portával, társalgóval, s itt lesz 
majd a főbejárat is, ezzel az új 
épületrésszel a szociális ott-
hon alapterülete mintegy 1500 
négyzetméterre bővül. Az öt-
ven beutalt, idős ember két-
ágyas szobákban élhet majd, 
lesz imaterem, amely könyv-
társzobaként is szolgál, vala-
mint belső kertre nyíló ablakai- 
val étkező és konyha is.                   

1997. október 3., 9. évf. 36. szám

Játszó- és pihenőparkot adtak 
át az elmúlt héten a Dunaköm-
lődi Faluház előtti füves terü-
leten. […] A gyönyörű, tölgy-
ből készült, magyar népi mo-
tívumokkal díszített padok, 
asztalok, játékok Trapp Ferenc 
és Sáfrány László fafaragó nép-
művészek keze munkáját di-
csérik, de a megvalósításban 
Mayer Józsefnek és Móricz Jó-
zsefnek is fontos szerepe volt. 
[…] Dr. Széchenyi Attila ki-
emelte: a Dunakömlődi Fa-

luház öt évvel ezelőtt kezd-
te meg működését, és Bodó 
Katalin vezetésével a mai na-
pig számos rendezvényt, ki-
állítást, programot, tanfolya-
mot tudhat maga mögött, és 
a pihenőpark is az ő szorgal-
mát dicséri. Az alpolgármester 
megköszönte a szponzorok, 
kiemelten Paks Város Önkor-
mányzata és a Paksi Atomerő-
mű Rt. anyagi támogatását is.                                        

 -Volf-                
1997. október 22., 9. évf. 39. szám 
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Paksi Hírnök retró

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

Kertbarátok, 
ha találkoznak

Megnyílt a szakrendelő

Megújulva vár a Vasút Múzeum

A Paksi Kertbarátok Egyesülete meg-
tartotta alakuló ülését az elmúlt héten, 
a városházán. A napirendek között el-
sősorban az alapszabály elfogadása sze-
repelt, majd megválasztották a vezető-
séget, döntöttek az idei programokról. 
Terveik között szerepel a testvérváros, 
Reichertshofen kertbarát tagjainak foga-
dása, a velük való kapcsolat ápolása, őszi 
növénybörze, melyen ingyen lehetne vi-
rágpalántákhoz, magokhoz jutni, vala-
mint kiállítások megtekintése az ország-
ban. […]                                             -E. S. E-

1997. augusztus 8., 9. évf. 27. szám

A közel egy hónappal ezelőtti műszaki 
átadás után december elsején ünnepé-
lyesen is megnyitották az I. számú Vá-
rosi Rendelőintézetben a nőgyógyásza-
ti szakrendelést. A rendelőintézet egy-
kori kartonozója helyén alakították ki a 
várót, a vetkőző- és a vizsgáló helyisége-
ket. Az átalakítás mintegy húszmillió fo-
rintba került, a kivitelezést Stolcz János 
vállalta. […] Tanácsadást is tartanak az 
orvosok, a rendelés fél nyolctól három 
óráig tart.                    

1997. december 5., 9. évf. 45. szám

Vonaton, autón, kerékpáron utazók áll-
nak meg az augusztus első napjától újból 
megnyílt paksi Vasút Múzeumnál. Az él-
mény különleges, hiszen a Múzeum Ven-
déglő gasztronómiai élményei után, vagy 
akár ezek nélkül, a korhű jelleghez igazo-
dó, felújított épületekben, a szépen rend-
be hozott szabadtéri kiállításon a vendég 
– több év szünet után – ismét ellátogathat 
Közép-Európa egyik ilyen jellegű múze-
umába. Az 1895-ben épült paksi vasútál-
lomás – szaknyelven szólva mellékvona-

li végállomás – földszintjén a váróterem-
ben, a jegykiadó helyiségben kapott helyet 
a korabeli stílushoz kialakításban alkal-
mazkodó vendéglő, itt volt valamikor az 
egykori resti is. Az emeleti szinten lévő 
múzeumi termekben ismerkedhetünk a 
magyarországi vasút történetével. Példá-
ul a vasútépítés, a magánvasutak kezde-
teivel, Széchenyi, Kossuth, Baross Gábor 
vasútépítést, fejlesztést szolgáló munkál-
kodásával.                                 -Bubor Gyula-

1997. augusztus 8., 9. évf. 27. szám 

Répaszüret
Kinn a város szélén, a Paksi 
Agrokémia Rt. hatalmas kiter-
jedésű telepére sorra gördül-
nek súlyos terhükkel a haszon-
járművek. A korábban meg-
szokott nyüzsgés azonban már 
a múlté. Amikor ott jártunk, 
egyedül a biritói Pusztabir K�. 
földjeiről szállították a cukor-
répát. […] a termelők egy-
előre nem is tudják pontosan, 
hogy mennyi és milyen minő-

sítést kapott a termés, azt meg 
végképp nem, hogy a valami-
kor még ki�zetődő termék vé-
teláraként mennyit �zet majd 
a gyár. […] Mindezek után 
jogos a kérdés: fognak-e, és 
mennyi cukorrépát termelni a 
korábban ezt a kultúrát magas 
fokon művelő mezőgazdasá-
gi üzemek, magángazdák? […] 

-B.Gy-                  
1997. október 10., 9. évf. 37. szám

 Paksi Hírnök, 2021. július 30. n 17



Az eltűnt városkép nyomában
A régi katolikus plébánia

Mozaik

A paksi óvárosban, a felső Duna-parton 
feltűnően nagy telkek sorakoztak: Tegzes-
kert, Plébánia-kert, Schwarcz-kert. A plé-
bánia-telek az egykori fatelepi vállalkozók 
szomszédságában állt, a Szent István tér 
16. szám alatt. A kisebb löszdombon álló 
régi plébániát falazott pilléres kerítés és 
barokk kapu különítette el a tér világi ré-
szétől. A barokk és klasszicista részlete-
ket is magában foglaló, szabadon álló épü-
letet az egyházlátogatási jegyzőkönyvek 
szerint 1746-ban kezdték építeni, az utcá-
val párhuzamos hossztengellyel, utcafront-
ján 1+4+1 ablakos felosztással. Fennállása 
alatt többször is leégett, a régi képeslapo-
kon megörökített külső formáját az 1805. 
évi tűzvészt követő helyreállításkor kap-
ta. A hatablakos utcai fronthoz hat toszkán 
oszlopos, mellvédes tornáccal csatlakozott 
az udvari homlokzat, amit az 1894-es fel-
újításkor beüvegeztek. A plébánia udvarán 
álló melléképületet a főépülettől gondozott 
virágágyások választották el. (Képeskönyv 
– A régi Paks, 42.o.) 

Az új plébános, Köhler Ferenc ünnepélyes 
beiktatására 1894 decemberében került sor. 
A régi barokk templomban celebrált nagy-
misén vette át a plébániatemplom kulcsait. 

A paksi plébánia ekkor kb. 8100 hívőt szám-
lált, s a pécsi egyházmegye lelkészségeinek so-
rában előkelő helyet foglalt el. Az 1898-ban 
Köhler Ferenc elhunytával megüresedett plé-
bániára Streicher József németbolyi plébánost 
nevezték ki. Szép négyesfogaton érkezett Paks-
ra, az újváros előtt fogadták a város notabilitá-
sai, köztük Szluha István országgyűlési képvi-
selő, Popovits Gyula városi főjegyző. Az ünne-
pélyes fogadtatást az időjárás zavarta meg.

1942 karácsonya a harcoló honvédeké és 
hozzátartozóiké volt országszerte. Pakson is 
szeretetcsomagokat osztottak ki a hadbavo-
nultak, hadigondozottak családjai között.

A történelmi városmag urbanizálása az 
1970-es években kezdődött el a Marx téri 
épületek szanálásával. Az átépítési láz a ka-
tolikus plébánia több száz éves épületének 
lebontásával kezdődött 1972-ben. A régi, 
műemlék jellegű épület bontására 1972. 
március 11-én adta ki a Paksi Tanács a bon-
tási engedélyt, az alapkőletétel 1972. augusz-
tus 15-én 17 órakor volt. Az épület 1973-ban 
készült el, és 1974-ben szentelték fel, terve-
zője Gosztonyi János, kivitelezője a Paksi 
Építőipari Szövetkezet volt. (Beregnyei Mik-
lós: Újvárosi anziksz, 65.o.) Az elkészült két-
szintes épület utcai homlokzata egyszerű ki-
képzésű, szép, nyitott lépcsőfeljárattal, üveg-
falú lépcsőházzal készült. Az udvari front 
keletre, a Dunára néz, alul három garázs, az 
emeleten fedett teraszok vannak. Az előtér-
ből balra nyílik a tanácsterem, jobbra pedig 
a plébániahivatal. A tanácsterem tágas, az 
irodával együtt a Duna felőli oldalon foglal 
helyet. (Németh Imre, 1977.) 

Az épületen 2018–2019-ben fűtéskorszerű-
sítést, konyhafelújítást és szigetelési munká-
latokat végeztek a város és az atomerőmű tá-
mogatásával. 

dr. Hanol János

„Plébánosi pályázat. A Spiesz János ka-
nonokká kinevezésével megüresedett 
paksi plébániára pályázat van hirdetve 
f. hó 20-ig. Ez a jó plébánia is fölér egy 
kis kanonoksággal.” (Tolnavármegye, 
1894.04.03.)

„Az épületet dr. Cserháti József megyés-
püspök mintegy karácsonyi ajándékként 
részesíthette áldásban. A szentmisét köve-
tő ünnepségen jelen volt Oláh Mihály pak-
si tanácselnök is.” (Új ember, 1974.12.) 

„Következett az újonnan restaurált plébá-
nia-lakban az üdvözlő küldöttségek, mint 
a hitközségi tanács, s a hatóságok fejeinek 
fogadtatása. Fél 1 órakor pedig az új plé-
bános vendégszerető asztalánál gyűltek 
egybe a meghívott helybeli és vidéki ven-
dégek.” (Pécsi Közlöny, 1894.12.13., 2.o.) 

„A program szerint a plébániakapu előtt 
felállított díszes diadalív alatt kellett volna 
a többi beszédeknek elhangzaniok, ámde a 
hirtelen kitörő nyári zivatar egy kis kon-
fúziót csinált. Éppen midőn a diadalív elé 
érkeztek, hatalmas szél kíséretében erős 
zápor szakadt le a terhes felhőkből, jelez-
ve mintegy azt az áldást, melyet az új plé-
bános – ki az Úr nevében jött – hozand a 
paksi hitközségre. Az ünnepély így megza-
vartatott ugyan, de a szakadó eső dacára 
is lelkesen kitartott a nép és bevonulva a 
plébánia épület folyosóira és szobáiba, ott 
hallgatta végig a beszédeket.” (Pécsi Figye-
lő, 1898.05.29., 4.o.) 

„A Mindenki Karácsonyfája a plébánia-
templom előtti téren volt felállítva, ízlése-
sen feldíszítve és kivilágítva, körülötte hal-
mozódott fel a sok becsomagolt ajándék, 
melynek minden egyes darabja névvel el-
látva várta a megajándékozandókat. Az 
ajándékok kiosztását megelőzően Pákolicz 
István tanító saját szerzeményű karácso-
nyi versét szavalta el igen nagy hatás-
sal, az ünnepi beszédet dr. Erdélyi Aladár 
volt országgyűlési képviselő, földbirtokos 
mondta. A plébánia előtti teret zsúfolásig 
megtöltötték Paks lakosai.” (Tolnamegyei 
Újság, 1942.12.31.) 

Fotók: magánarchívum

Plébánia udvar és kert, képeslaprészlet, kb. 1940.
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Mozaik

Tárgy/
történet

A képen látható számítógép egy ma már ritka-
ságnak számító, hazai gyártású Videoton TV-
Computer (TVC) az 1980-as évek második 
feléből, amely egy általános iskolai selejtezés 
során került a Paksi Városi Múzeum gyűjte-
ményébe. A Paksi Hírnök egy korábbi számá-
ban már bemutattunk a korszakból egy másik 
gépet, a Commodore Plus/4-et, ami akárcsak 
a TVC, a hazai iskolaszámítógép-program-
ban került az intézményekbe. A program tör-
ténete 1981-ig nyúlik vissza, amikor a Műve-
lődésügyi Minisztériumban megkezdődött a 
számítástechnikai oktatás hosszú távú prog-
ramjának kidolgozása. Az alsó- és középfokú 
oktatási intézmények gépekkel való ellátását 
szervező iskolaszámítógép-program végrehaj-
tására a Tudományszervezési és Informatikai 
Intézet (TII) kapott felkérést. Az első program 
(1983) keretében minden középiskola kapott 
egy-egy gépet (néhány iskola többet), ame-
lyek zömében a magyar HT–1080Z típusúak 
voltak. A programot sikeresnek ítélték, és célul 
tűzték ki a „számítástechnikai népoktatás” ki-
terjesztését. Ennek keretében a Magyar Televí-
zió iskolatévé szekciója sorozatot készített TV-
Basic címen, és kísérleti jelleggel megkezdő-
dött az általános iskolák ellátása is mikrókkal. 
(A „mikró” a „mikroszámítógép” szó rövidíté-
se, és elsősorban a kisebb, otthonra szánt szá-
mítógépekre használták az 1980-as években, 
mint a Commodore 64 vagy ZX Spectrum és 
társaik. Mára a szó kikopott a köznyelvből, il-
letve más, elsősorban konyhai készüléket ér-

tünk alatta. A BASIC egy 1964-ben kezdők-
nek kifejlesztett általános programozási nyelv, 
mely általános volt a 1980-as évek otthoni gé-
pein.) 
A második hazai iskolaszámítógép-program 
pályázatát 1985-ben írták ki, és a következő év 
márciusában hirdettek eredményt. A program 
célja az általános iskolák ellátása mellett a gép-
számok emelése volt a középiskolákban. A pá-
lyázat győztese az általános iskolák számára a 
Commodore 16 lett, a második pedig a Vide-
oton TV Computer 32 kB-os változata. A be-
szerzést nem központilag intézték, így az egyes 
iskolák általában maguk döntöttek, milyen gé-
pet választanak. A többség a legjobban elter-
jedt és a legtöbb programmal ellátott valami-
lyen Commodore gépet szeretett volna. Így 
kerültek igen magas számban C16 és Plus/4 
mikrók az általános iskolákba. A középisko-

lai pályázaton győztes PrimoPro hazai gyártá-
sú gépekre például nem volt elég kereslet, így 
sorozatgyártásuk veszteséges lett volna. A Vi-
deoton gyár a VTC alapját jelentő német li-
cencgépet jelentősen fejlesztette és átalakítot-
ta a pályázat kapcsán. 
A Videoton VTC 32 kB-os változatából kb. 
3000-et, az erősebb 64 kB-osból 9000 dara-
bot értékesítettek 1988-ig, főleg az iskolák-
nak. A típus gyártása 1989-ben leállt, a töme-
ges Commodore és Spectrum felhasználói bá-
zis gyakorlatilag teljesen kiszorította. A VTC 
programellátottsága is messze elmaradt em-
lített kortársaitól, a források szerint kb. 40-50 
darab eredeti (speciálisan erre a típusra írt) 
programot lehetett az üzletekben vásárolni 
hozzá. Nem hivatalos átalakításokkal termé-
szetesen több Commodore és egyéb program 
is elérhető volt a géphez. A VTC drágább volt, 
mint egy C16 vagy Plus/4, a képen látható 64+ 
változat ára 13-16 ezer forint körül mozgott. 
A programok tárolására és betöltésére főleg a 
BRG által gyártott kazettás magnót használ-
tak, a lemezes meghajtó magas ára miatt nem 
terjedt el. A gyűjteményben is megtalálható 
TVC 64k+ már a BASIC újabb, 2.2-es változa-
tát használta a korábbi 1.2-ese helyett. Felhasz-
nálói házi kiadású, fénymásolt újságot is szer-
veztek hozzá TV-Computer majd TVC-újság 
címmel, amit tíz forint és válaszboríték fejében 
terjesztettek 1990 és1994 között. A „lap” 34 
számot élt meg, az interneten ma is elérhető. 

Szabó Tibor

Fotó: a Paksi Városi Múzeum archívuma
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Sport

Megkezdődött a bajnoki szezon

Ötödik lett Pupp Réka az olimpián 
Szenzációs mérkőzésen, az olim-
piai bajnok Majlinda Kelmendi 
legyőzésével kezdte az olimpi-
át Pupp Réka, az Atomerőmű SE 
52 kg-os dzsúdósa Tokióban. A 
mérkőzés rendes játékidejében 
egyik fél sem tudott akciót elérni, 
de bizakodásra adott okot, hogy 
a kétszeres világ- és négyszeres 
Európa-bajnok Kelmendit két-
szer, Rékát csak egyszer intették 
meg. Következett a ráadás, ahol 
a paksi lány egy vazarival sze-
rezte meg a győzelmet. A má-
sodik fordulóban az amerikai 
Angelica Delgadót karfeszítés-
sel múlta felül Réka, és került 
be a legjobb nyolc közé. A leg-
jobb négy közé jutásért rende-
zett összecsapáson a budapes-
ti világbajnokság bronzérme-
se, a svájci Fabienne Kocher 
ellen lépett tatamira. Földhar-
cot követően Kocher leszorítás-
sal győzött, így Réka a vigasz-

ágon folytathatta. Negyedik 
mérkőzésén az Ázsia-Óceánia 
bajnokság idei győztesével, a 
dél-koreai Pak Da Szollal csa-
pott össze. Még egy perc sem 
telt el, amikor egy belső comb-
dobással Réka került előnybe. 

A továbbiakban is ő dominált, 
nagyon kemény és célratörő 
dzsúdóval nyerte az összecsa-
pást. A bronzéremért a világ-
ranglista negyedik helyén álló, a 
riói olimpián ezüstérmes, olasz 
Odette Giu�rida ellen másfél 

perc után megintették Rékát. A 
következő percekben egyikük-
nek sem sikerült akciót végre-
hajtani, következett az arany-
pont, ahol ipponnal nyert az 
olasz versenyző. Pupp Réka az 
ötödik helyen végzett. 
– Azt, hogy kivel kezdek, két 
nappal a verseny előtt meg-
mondta Braun Ákos, hogy le-
gyen időm feldolgozni. Az elején 
foglalkoztatott, hogy ő a címvé-
dő, de amikor túltettem magam 
ezen, csak nyerni akartam ellene. 
Nem mondom, hogy nem sajná-
lom, hogy lecsúsztam az érem-
ről, de mindent beleadtam, ez az 
5. helyre volt elég, tiszta a lelki-
ismeretem – nyilatkozta a Paksi 
Hírnöknek Pupp Réka, hozzáté-
ve, hogy természetesen motiválja 
az eredménye, de most még csak 
örülni szeretne, hogy jól sikerült 
számára a verseny.                                         

-joko-

A Paksi FC–Mezőkövesd mérkőzés-
sel július 30-án elkezdődött az OTP 
Bank Liga 2021/2022-es idénye. Komoly 
játékosmozgás történt a csapat háza tá-
ján: négyen távoztak, öten érkeztek. 

Kilenc edzőmérkőzéssel, köztük külföldi csa-
patokkal is készültek az idényre a zöld-fehé-
rek, többek között a horvátországi Porečben. 
A legeredményesebb játékos a nyolc mérkő-
zésen nyolc gólt vágó Ádám Martin volt, aki 

tavaly igazolt Paksra. A nyári átigazolási idő-
szakban jelentős változások történtek a Paksi 
FC-nél: Borsos Vilmos, Szakály Dénes, Hol- 
czer Ádám és Vági András távozott, érkezett 
két kapus, Nagy Gergő és a �atal tehetség, Si-
mon Barnabás, hazatért Kesztyűs Barna. A 
Fehérvári úton folytatja Pethő Bence, vala-
mint Kinyik Ákos. A 22 góllal tavalyi gólkirály 
Hahn János jövője kérdéses, ő külföldön foly-
tatná pályafutását. Változás az idényben, hogy 
a már más országokban alkalmazott VAR (Vi-

deo Assistant Referee – videóbíró) technoló-
gia hazánkban is segíti a játékvezetők munká-
ját, illetve, hogy az OTP Bank Liga M4 vagy az 
M4+ csatornákon élőben vagy felvételről köz-
vetített mérkőzéseit ezentúl kizárólag a köz-
média felületein követhetik majd �gyelemmel 
a szurkolók. A mérkőzésekkel, a jegyeladással 
és bérletvásárlással kapcsolatos információk 
megtalálhatók a paksifc.hu oldalon. A bajnoki 
meccsek továbbra is védettségi igazolvánnyal 
látogathatók.                                             Dallos Tibor

Fotó: judoinfo.hu
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Sport

Erőcsatárt és irányítót 
szerződtetett az ASE

Elkezdte a munkát Teo Hojc az ASE-nál

Négy külföldi játékos szerződtetését ter-
vezi az Atomerőmű Sportegyesület  fér-
� NB I.-es kosárlabdacsapata. A négy 
helyből kettőt már betöltöttek, Cleve-
land Melvinnel és Ken Brownnal bővült 
a játékoskeret. 
                       
A 30 éves, 203 cm magas, amerikai Cleve-
land Melvin az előző két évben a lengyel 
bajnokságban szerepelt. Az NCAA-ben, a 
chicagói DePaul Blue Demons egyetemi 
csapatban kezdte a karrierjét. Pro� pálya-
futásának első állomása az Erie BayHawks 
volt a G-League-ban. A 2014/2015-ös sze-
zonban igazolt Magyarországra az Alba 
Fehérvárhoz, ahol 15,2 pontot, 6,0 le-
pattanót és 0,9 gólpasszt átlagolt. Kö-
vetkező állomása Horvátországban, a 
Cibona csapatánál volt, majd az izraeli li-
gában, a Gilboa Galil együttesében ját-
szott. Lengyelországban folytatta a pálya-
futását, 2018/2019-ben az MKS Dąbrowa 

Górnicza, majd két évig a King Szcze-
cin egyik meghatározó játékosa volt, a 
2020/2021-es évadban az alapszakaszban 
meccsenként 11,8 pontot, 5,6 lepattanót 
és 1,7 gólpasszt átlagolt.
Az irányító posztra szerződtetett 31 éves, 
180 cm magas Ken Brown tapasztalt, sok 
bajnokságban megfordult játékos. Több 
főiskolai csapatban is szerepelt, pro� kar-
rierjét a lett Jūrmalában kezdte 2012-ben. 
Játszott Svédországban, Litvániában, Gö-
rögországban, a libanoni Al Riyadi Club 
Beirut csapatával bajnokságot nyert 2017-
ben. Visszatért Litvániába, majd a francia 
„B” ligás Nantes-hoz szerződött a bajnok-
ság utolsó mérkőzésére. Két görög szezon 
következett, a 2019/2020-as idényben az 
Aris �essaloniki, 2020/2021-ben pedig a 
Larisa BC csapataiban pattogtatott. 2020-
ban beválasztották a görög liga All Star 
csapatába.

-joko-

Az Atomerőmű SE fér� ko-
sárlabdacsapatának új veze-
tőedzője, a szlovén Teo Hojc 
Paksra érkezett a közelmúlt-
ban. Az első napon elláto-
gatott a paksi és a szekszár-
di sportcsarnokba, és megis-
merte az edzéshelyszíneket. 
A körút után nyilatkozott a 
Paksi Hírnöknek.

– Mikor kezdik a felkészülést, 
hogy áll a játékoskiválasztás?
– Augusztus első hetében kezd-
jük el a munkát, a külföldi játé-
kosok kiválasztásánál tartunk. 
Minden pozícióra van egy 10-
12 fős játékoslistánk, közülük 
keressük a legjobbakat, olya-
nokat, akik csapatjátékosok. 
Az utóbbi időben az a tenden-
cia a magyar ligában, hogy ke-
vés a magas játékos, el kell dön-
tenünk, hogy akarunk-e magas 
szerkezettel játszani.    
– Milyen szereplésre számít? 
– Azt is �gyelem, hogy az el-
lenfelek kiket igazolnak, ebből 

is lehet látni, hova fogunk tar-
tozni a mezőnyben a követke-
ző szezonban. Azt szeretném, 
hogy a játékosok képességei 
alapján a csapat a tudása maxi-
mumát nyújtsa. Minden meccs 
előtt úgy gondolkodom, hogy 
nyerni kell, teljesen mindegy, 
hogy ki ellen játszunk.                                                                                       
– Milyen típusú edző? Ke-
ménykezű vagy inkább peda-
gógus? 
– Ez is, az is, mind a kettő jó 
lehet egy adott szituációban. 
Próbálok mentor, tanár vagy 
pszichológus lenni, de néha a 
szigorú apa szerepet is el kell 
vállalnom.                                                                                                
– Milyenek az első benyomá-
sai? 
– Tetszik Paks, nyugodt, tisz-
ta kisváros. Tetszett a paksi és 
a szekszárdi sportcsarnok is, 
biztos vagyok benne, hogy a 
szurkolók jó hangulatot fog-
nak teremteni mind a két he-
lyen.                                    

-joko-

Fotó: Molnár Gyula

A negyvenéves szlovén Teo Hojc Szlovéniában, az első osztály-
ban kezdte edzői pályáját. Szlovákiában a Levice csapatánál foly-
tatta, négy év alatt bajnokságot és szlovák kupát is nyert, és beju-
tott csapatával az Alpok Adria Kupa �náléjába. A koszovói Mo-
bile Prishtina csapatával a FIBA Európa-kupában is szerepelt a 
2019–2020-as idényben. Az előző szezonban visszatért Szlová-
kiába, ahol a Spisska Nova Ves együttesével bajnokságot és szlo-
vák kupát nyert.

A Dunába 
csobbantak
Paks volt az első alkalommal zajló országos 
Open  Water Tournament (OWT) nyílt vízi 
úszóbajnokság második helyszíne, a fordulót 
a korábbi Daróczy-virtusúszás hagyományai-
ra építve rendezték meg. Az időjárás elég viha-
rosnak ígérkezett – a nem versenyszerű Duna-
átúszást nem is tartották meg –, azonban az il-
letékes hatóságokkal folytatott egyeztetések 
alatt kiderült az ég, és az OWT résztvevői op-
timális körülmények között csobbanhattak. A 
verseny résztvevőit a céltól buszokkal hozták 
vissza a vízi színpadnál kialakított versenyköz-
pontba, ahol az eredményhirdetés is zajlott. Az 
Open Water Tournament első állomása a Ba-
laton volt, Gyékényesen tartják meg a harma-
dik fordulót augusztus 21-én. A szervezők sze-
retnék bővíteni a helyszínek számát a jövőben, 
sőt akár nemzetközi szintre is kiterjesztenék a 
versenyt, aminek sajátossága, hogy a verseny-
zők különböző típusú vizeken és távokon mé-
rik össze erejüket, miközben felfedezik Ma-
gyarország vízi környezetét.                        -wph-
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Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Paks-Dunakömlődön felújított/kar-
bantartott, 130 m2-es családi ház el-
adó. 1700 m2-es gondozott telek, 
30 gyümölcsfával, 40 m2 garázzsal 
és melléképülettel. Érdeklődni a 
tulajdonosnál: 06/70-317-4345
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével egy páros be-
lépőt nyerhet a Paksi Mo-
ziba.

Fotó: Szép Zsóka/archív

Mit avatnak fel a Cseresznyéskert Erdei Is-
kolában augusztus 7-én? A  megfejtéseket 
augusztus 13-ig várjuk a 7030 Paks, Dó-
zsa György út 51–53. címre, vagy emailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. A név mel-
lé telefonszámot is kérünk. Előző játékunk 
nyertese: Kisné Karmacsi Rita


