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Az atomerőmű-beruházás dol-
gozóinak ellátását biztosító 
egészségügyi központ kialakí-
tásához szükséges telepítési ta-
nulmányterv elfogadása, vala-
mint rendeletmódosítások és 
alapítványi támogatás is szere-
pelt a képviselő-testület augusz- 
tus 2-i rendkívüli ülésének na-
pirendjén. A grémium öt témá-
ban hozott döntést.

Másodszor módosította a vá-
ros idei költségvetési rendele-
tét a képviselő-testület. Szabó 
Péter polgármester tájékozta-
tása szerint a Magyar Állam-
kincstár által kiközölt júniusi 
adatok miatt alapvetően tech-
nikai jellegű átvezetések tették 
szükségessé a rendelet módo-
sítását.
Egy egészségügyi központ épí-
téséhez szükséges telepítési ta-
nulmányterv véleményezése is 
napirenden szerepelt. – A ter-
vezett új egészségügyi központ  
a PIP Np. K�. tulajdonában 
lévő területen, a Vállalkozói In-
formációs Ponttól délre, kizá-
rólag az atomerőmű-beruhá-
záson dolgozók ellátására épül, 
amihez módosítani kellett a he-
lyi építési szabályzatot – mond-
ta Szabó Péter, hangsúlyoz-
va, hogy ez a Paksi Gyógyásza-
ti Központ harmadik ütemű 
fejlesztésétől teljesen függet-
len projekt. Hozzátette, hogy 
ez utóbbi, melyet a paksiak ed-
digieknél is magasabb szin-

tű ellátásáért valósítanak meg, 
kormányelőkészítés alatt van.
Az idei közbeszerzési terv mó-
dosítását új beruházások tet-
ték indokolttá – tudtuk meg 
Paks polgármesterétől, aki el-
mondta, hogy a Hajnal, a Vil-
lany, a Csónak és a Halász ut-
cák faltól falig történő felújítása 
Süli János miniszter támogatá-
sának köszönhetően idén elin-
dulhat, de ezek mellett egyéb 
tervezett beruházások, mint 
például a Csengey Dénes Kul-
turális Központ teljes körű fel-
újításának tervezése is bekerül-
tek a közbeszerzési tervbe. Hi-
szen – tette hozzá – a feltételes 
közbeszerzési eljárások így el-
indíthatóvá válnak, és amint a 

szükséges források rendelke-
zésre állnak, elkezdhetők lesz-
nek a projektek. Szabó Péter is-
mét hangsúlyozta, hogy a paksi 
önkormányzat a közbeszerzé-
si törvény minden paragrafu-
sát betartja, az önkormányzat 
által 2004 óta alkalmazott köz-
beszerzési eljárásrend minden 
szabálynak megfelel. – Az el-
lenzék által kritizált 115. parag-
rafust tizenöt éve alkalmazzuk 
az eljárásrendünkben, ez arra 
ad lehetőséget, hogy öt ajánlat-
tevő közül válassza ki az erre ki-
jelölt bizottság a nyertes pályá-
zót, nem a polgármester dönt – 
emelte ki.
Ötszázezer forint támogatást 
kap polgármesteri keretből a 

Mancsos Segítőtársaink Terá-
piás Állatok és Oktatási Ala-
pítvány, erről egyhangú döntés 
született az ülésen. – A támoga-
tás célja az alapítvány által szer-
vezett gyermektábor megvaló-
sításának segítése, a cél nemes, 
hiszen hátrányos helyzetű gyer-
mekek nyarát teszik szebbé – fo-
galmazott a polgármester.
Arról is tájékoztatott, hogy a 
testület egyhangúlag támogatta 
Paks város főépítészének szak-
mai állásfoglalása alapján az Er-
délyi Magyarok Tolna Megyei 
Közhasznú Egyesülete kezde-
ményezését székelykapu elhe-
lyezésére a Táncsics parkban. 
Az emlékmű átadását szeptem-
ber 5-re tervezik.                    -dsz-
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– A mai nappal átadjuk a forgalomnak a fel-
újított Szentháromság teret, a beruházás mű-
szaki átadása augusztus 10-én kezdődik el – 
jelentette be Szabó Péter polgármester saj-
tótájékoztatón, amit Süli János tárca nélküli 
miniszterrel és Pálmai Klára önkormányza-
ti képviselővel tartottak a helyszínen augusz-
tus 3-án.
A polgármester kiemelte, hogy a tér teljes 
körű felújítása kormányzati támogatásból, 
Süli János miniszter közbenjárására valósult 
meg. Arról is tájékoztatott, hogy a 330 mil-
lió forint értékű beruházásban nemcsak a 
látható felületek újultak meg, hanem kicse-
rélték a közműveket, a légkábeleket földká-
belekre cserélték, és új parkolókat is kialakí-
tottak. – A rekonstrukció eredményeképpen 
mostantól a kor követelményeinek megfe-
lelő, szép, kisvárosi hangulatú teret hasz-
nálhatnak a paksiak – húzta alá Szabó Pé-
ter, hozzátéve, hogy a felújítás hozadékaként 
növekedett a közlekedésbiztonság, ami kü-
lönösen fontos, hiszen általános iskola és hi-
vatal is működik a téren. A városvezető ar-
ról is tájékoztatott, hogy a Pető� és a Jám-
bor Pál utcák sarkán lebontott épület helyén 
kialakítandó parkoló építésén még dolgoz-
nak, mivel váratlan esemény, pincebeszaka-
dás történt, de iskolakezdésre ez a beruhá-
zás is elkészül. A két utca kereszteződésében 
útlezárás van érvényben az építés idejére. 
Süli János miniszter azt mondta, hogy a fel-
újítás már 2014-ben, polgármesterré válasz-

tása idején szerepelt a programjában. – Bár a 
pincebeszakadás miatt még végeznek mun-
kálatokat a területen, az a lényeg, hogy át-
adhatták a forgalomnak a megújult teret – 
emelte ki a miniszter, aki arról is beszélt, hogy 
távlati cél a város forgalomterhelésének csök-
kentése. Mint mondta, ezt szolgálja, hogy im-
már elektromos buszokkal megoldott a he-
lyi tömegközlekedés, amit reményeik szerint 
egyre többen igénybe vesznek, illetve dolgoz-
nak a városi elektromoskerékpár-közlekedés 
lehetőségének megteremtésén. Ezt szolgál-
ja továbbá a megépítendő elkerülő út is, tet-
te hozzá Süli János.

Pálmai Klára, az egyes számú választókör-
zet önkormányzati képviselője azt mondta 
az eseményen, hogy a városvezetésnek gond-
ja van a felújításokra, 2019-ben az Anna utca 
újult meg, 2020-ban a Kömlődi út, idén pedig 
a Szentháromság tér, ami fontos terület a vá-
rosi közlekedésben. Hozzátette, hogy bár a tér 
forgalmi rendjében nincsen változás, a közle-
kedési felületek minősége mindenképpen a la-
kosság kényelmét szolgálja, és biztonságosabb 
közlekedést eredményez. – Van még tennivaló 
az egyes körzetben, és a jövőben is számítunk 
miniszter úr támogatására – húzta alá Pálmai 
Klára.                                               Kohl Gyöngyi

– 21. századi, európai színvonalú bölcsőde 
kialakítása zajlik – fogalmazott Szabó Pé-
ter polgármester a Kápolna utcai bölcsőde 
felújítása kapcsán lapunknak adott inter-
jújában. Hozzáfűzte azonban azt is, hogy 
egyeztetett a kivitelezővel, aki arról tájé-
koztatta, hogy az eredetileg tervezett határ-
időre műszaki okok miatt nem készül el a 
komplexum rekonstrukciója, ennek ellené-
re ősszel birtokba vehető lesz az intézmény. 
A projekt a Széchenyi 2020 programban 
száz százalékban támogatott, teljes költsé-
ge bruttó 923.916.900 forint, melynek je-
lentős része az épület teljes körű felújításá-
ra fordítható, emellett jelentős forrás jut a 
bölcsődei szolgáltatáshoz kapcsolódó esz-
közök, felszerelések és berendezések be-
szerzésére.
– Bruttó 670 millió forintból újítják fel az 
épületet, a nagyméretű téglából épült tartófa-

lakig visszabontottak mindent. Korszerű hű-
tő-fűtőrendszert építenek ki, a padlófűtés és 
mennyezeti hűtés csövezése már elkészült. 
Az eszközbeszerzésre, ami folyamatban van, 
bruttó 70 millió forint áll rendelkezésre – er-
ről Szántó Zoltán, Paks alpolgármestere tá-
jékoztatott. Az eszközbeszerzés keretében a 
háztartási nagygépektől a melegítőkonyha 
felszerelésén át, új bútorzat, új textíliák, kor-
szerű kül- és beltéri játékok gazdagítják majd 
a bölcsődét. – Parkolókat bruttó 56 millió fo-
rintból alakítanak ki, 14 megállóhelyet a pá-
lyázatból �nanszírozunk, 18 parkoló árát a 
város saját forrásából állja. Jelenleg az épület 
külső hőszigetelése zajlik – tette hozzá Paks 
alpolgármestere.
A polgármesteri hivatal már elindította azt 
az eljárást, aminek során a bölcsőde telep-
helyét és székhelyét az I�úság útról a Ká-
polna utcába helyezik át.                       Sólya E.

Közélet

Teljesen megújult a Szentháromság tér

Folyamatban van a bölcsődefelújítás

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Vizitben a belgyógyászaton
Amikor teljes állást vállalt dr. 
Ho�mann Erzsébet belgyó-
gyász főorvos a paksi belgyó-
gyászat szakrendelésen, mond-
hatjuk, hogy hazajött, hiszen 
Pakson született, és itt töltöt-
te a gyermekkorát. A szekszár-
di egészségügyi szakközépis-
kolában végzett tanulmányai 
után sikeresen felvételizett a Pé-
csi Tudományegyetem Általá-
nos Orvosi Karára, ám mivel 
előfelvételis volt, egy évet nővér-
ként dolgozott három műszak-
ban a szekszárdi kórház IV. bel-
gyógyászati osztályán. Az egye-
tem és egy rövid szombathelyi 
kitérő után oda tért vissza. A bel-
gyógyász mellett onkológus 
szakvizsgát is tett. Huszonnyolc 
évet dolgozott a megyei kórház-
ban, a IV. belgyógyászati osztály 
átszervezése után az onkoló- 
giai osztályon, aztán az onkoló-
giai gondozóban, majd a króni-
kus belgyógyászati osztályon. 
– Hozzám nőtt a kórház, nem 
volt könnyű elköszönni, de úgy 
éreztem, eljött a váltás ideje. 
Már hat éve dolgozom Pakson, 
jól érzem magam a szakrendelé-
sen, meg tudom adni a betegek-
nek a kellő időt és �gyelmet, ami 
számomra igen fontos – mond-
ta a doktornő. Hálával és köszö-
nettel tartozom dr. Bodnár Imre 
főigazgató úrnak, hogy rám bíz-
ta a paksi belgyógyászati szak-
rendelést, és minden kedves se-
gítő kollégának és kolléganőnek, 
akik megkönnyítik a munká-
mat.
A  belgyógyászat szakrendelés 
a központi rendelőintézet első 
emeletén működik, minden hé-
ten hétfőn, kedden és csütörtö-
kön 8-tól 16 óráig, pénteken pe-
dig 8-tól 14 óráig van rendelés. 
A  szakrendelés beutalóköteles 
és előjegyzéssel kereshető fel. 
– Jellemzően pajzsmirigybete-
gekkel, tablettás cukorbetegek-
kel, magas vérnyomással küz-
dő páciensekkel foglalkozom, 
emellett az inkontinenciapelen-
ka felírásához szükséges javaslat, 
a gyógyszerengedélyek kiadása, 

meghosszabbítása is feladatom, 
illetve műtétek előtti vagy egyéb 
okból szükséges belgyógyásza-
ti kivizsgálásokat végzek. Ha 
első alkalommal érkezik a páci-
ens a szakrendelésre, akkor tel-
jes körű belgyógyászati vizsgálat 
történik. – Alaposan kikérde-
zem a panaszairól, ismert beteg-
ségeiről, szedett gyógyszereiről, 
majd �zikális vizsgálat követke-
zik, aminek során megtapintom 
a nyaki, a hónalji és az ágyéki 
nyirokcsomókat, az emlőket, az 
alsó végtagi artériákat, áttapin-
tom a hasat, és meghallgatom a 

tüdőt. A kivizsgálás részét képe-
zi a vérnyomásmérés, illetve az 
EKG-készítés is. Amennyiben 
szükségesnek ítélem, laborvizs-
gálatot, képalkotó diagnosztikai 
vizsgálatot rendelek, és/vagy be-
utalom a beteget más szakren-
delésre. A  kontrollvizsgálatok 
idejét mindig az adott páciens 
betegségétől, állapotától függő-
en határozom meg, de jellem-
zően félévente vagy évente ta-
lálkozunk – összegzett dr. Ho�-
mann Erzsébet.
Azt is elmondta, hogy a belgyó-
gyászat szakrendelésnek nincs 

nagy műszerigénye, mindössze 
vizsgálóasztalra, vérnyomásmé-
rőre, vércukorszintmérőre, fo-
nendoszkópra és EKG készülék-
re van szükség. 
Dr. Ho�mann Erzsébet mun-
káját Vitzli Katalin diplomás 
ápoló segíti. Korábban dolgo-
zott kórházban és az alapellá-
tásban is, idén májustól dol-
gozik a doktornő mellett, szer-
dánként pedig a diabetológia 
szakrendelésen. Adminisztra-
tív feladatokat végez, időpont-
előjegyzést ad, EKG-t készít, 
vérnyomást és vércukrot mér, 
elvégzi az injekcióhoz az elő-
készületeket és segédkezik a 
beadásnál, valamint minden 
beteg után fertőtleníti az ágyat 
és a betegszéket.
Az előjegyzéssel kapcsolatban 
elmondták, hogy a koronaví-
rus-járványban bevezetett rend 
szerint a szakrendelésen ad-
nak időpontot, arra kérik a be-
tegeket, hogy 13 óra után hívják 
őket. Arra is felhívták a �gyel-
met, hogy mind a szakrendelés, 
mind a páciensek számára biz-
tosabb tervezhetőség érdekében 
legfeljebb egy hónapra előre ad-
nak időpontot.                   

Kohl Gy.

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

A Paks II. Zrt. sorra járja 
a nyári rendezvényeket
Az elmúlt hetekben számos te-
lepülésen képviseltette magát 
a Paks II. Zrt. A Dunaújváro-
si Egyetemen a cég standjánál 
ismerkedhettek a projekttel az 
érdeklődők, a minden hétvé-
gén más településen feltűnő 
információs sátor pedig Fadd-
Domboriban fogadta a láto-
gatókat. A Paks II. tájékozta-
tókamionja a járvány okoz-
ta kényszerpihenőt követően 
szintén ismét várta az érdek-
lődőket.  

A  nyár végi újraindulásra ké-
szül a Paks II. projekt interaktív 
tájékoztatókamionja, amelynek 
körútját a járvány terjedésének 
megakadályozására hozott kor-
látozó intézkedések miatt 2020 
végén fel kellett függeszteni. 
A kényszerpihenő után a kami-
on először július 10-én, a paksi 
AtomErő erősemberversenyen 
fogadta a vendégeket – mond-
ta Mittler István, a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója. 
– Ezt követően a mobil kiállí-
tás körútja augusztus 28-29-én 
kezdődik: az első állomás Buda-
pesten, a Gazdálkodási és Tudo-
mányos Társaságok Szövetsége 
rendezvényén lesz, majd Bara-
nya, Somogy, Tolna és Bács-Kis-
kun megye településeit keresi fel 
a Paks II. interaktív kamionja, 
amely így házhoz viszi az infor-
mációt a nukleáris energia ha-
zánkban betöltött szerepéről, az 
új blokkokkal kapcsolatos mun-
kákról. 

Emellett a társaság információs 
sátra 2019 nyara óta járja a kör-
nyék településeinek közösségi, il-
letve sportrendezvényeit. – A ta-
pasztalatok jók, a látogatók örül-
nek, hogy személyesen tehetik 
fel kérdéseiket a projekt, a térsé-
get érintő infrastrukturális vál-
tozások, munkalehetőségek kap-
csán – tette hozzá Mittler István. 
A  meghívások idén is egymást 
érik, megfordult a sátor többek 
között Kaposváron, Kalocsán, 
Tolnán, Aparhanton és Fadd-
Domboriban. Mivel ezek a meg-
hívások különböző típusú ese-

ményekre – motoros vezetés-
technikai napra, energianapra, 
triatlonfesztiválra, falunapra – 
szólnak, a Paks II. Zrt. a lakos-
ság széles spektrumát tudja elér-
ni, megszólítani.
Mindemellett a Paks II. Zrt. szak-
mai kiállításokon is megjelenik. 
Mittler István elmondta, hogy 
július utolsó szombatján a Duna-
újvárosi Egyetem szervezésében 
megrendezett nyílt és energiatu-
datos szakmai napon vett részt 
egyedi tervezésű standjával a cég. 
– Igen szoros a kapcsolatunk 
az egyetemmel, amely az atom-

erőmű beruházás szakember-
igényét �gyelembe véve alakít-
ja, formálja képzési palettáját. 
De nemcsak a képzés, hanem a 
kutatás, a fejlesztés terén is fon-
tos feladatot lát el a DUE. Az 
új atomerőművi blokkok léte-
sítését kormányzati kezdemé-
nyezésre kompetenciaközpon-
tok fogják támogatni. Az egyik 
kompetenciaközpont bázisa a 
Dunaújvárosi Egyetem. A jelen-
leg is színvonalas, egyes elemei-
ben egyedülálló anyagvizsgálati 
laborokkal rendelkező műszaki 
területnek egy újabb fejlesztése 
zajlik – tette hozzá a kommuni-
kációs igazgató. 
– A  Paks II. egyedi tervezé-
sű standjánál interaktív eszkö-
zeinek, „beszédes” felületeinek 
köszönhetően rengeteg infor-
mációt tud átadni a cég a pro-
jektről – emelte ki Mittler Ist-
ván. A további őszi megjelené-
sek szervezése jelenleg is zajlik.  

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

A Paks II. Zrt. standja Dunaújvárosban
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Mesterségekről első kézből
Kirschnerné Katona Anett gyógytornász
– Miért lett gyógytornász?
– A pályaválasztás közeledtével 
nem igazán tudtam, merre in-
duljak. Fontos volt számomra 
az egészséges életmód és a sport, 
de testnevelő tanár nem akartam 
lenni. A Paksi Vak Bottyán Gim-
náziumba jártam, és osztályfő-
nököm, Szántó Péterné hívta fel 
a �gyelmemet erre a szakmára, 
mert úgy látta, szeretek sportol-
ni, és kellő empátiával közeledek 
az emberek felé. Az ő segítségé-
vel született meg a döntés, hogy a 
Pécsi Tudományegyetem Egész-
ségtudományi Karának gyógy-
tornász szakára adom be a jelent-
kezésemet. Ezt azóta sem bán-
tam meg.
– Hogyan alakult az élete a főis-
kola után?
– A diplomámat 2008-ban sze-
reztem. Neves kézsebész kon-
zulensem annyira elégedett volt 
a szakdolgozatomba fektetett 
munkámmal, hogy állást ajánlott 
Budapesten. Nagy elismerés volt 
számomra ez a lehetőség, de nem 
éltem vele, mert már a közös jö-
vőnket terveztük a férjemmel, 
itt, Pakson. Először háziápolási 

szolgálat keretében, majd a Tol-
na Megyei Balassa János Kór-
ház reumatológiai és rehabilitá-
ciós osztályán kamatoztathat-
tam a tudásomat. Gyermekeink, 
Dávid és Dorka 2010-ben, illet-
ve 2012-ben születtek. Az anya-
ság sokat formált a személyisége-
men, azóta talán még több türe-
lem, empátia és szeretet jellemzi 
a munkámat. Ahogy a gyerekek 
nőttek, egyre többet tudtam vál-
lalni, 2014 óta a Medivill otthon-

ápolási szolgálatnak dolgozom, 
2016-ban létrehoztam egy masz-
százs és gyógytorna magánren-
delőt. Masszírozni is szerettem, 
sok emberi sorsot megismerhet-
tem, és tanulhattam a vendége-
imtől, de �zikailag nagyon meg-
terhelő volt, ezért helyette a paksi 
sportorvosi rendelőben kezdtem 
dolgozni asszisztensként. Ez év 
augusztusától lehetőséget kap-
tam a Gyermekemért Alapít-
vány gyógytornász csapatának 

erősítésére, ismét rendelkezem 
gyógytornateremmel, és a Paksi 
FC gyógytornásza is lettem. So-
sem szerettem az egyhangúsá-
got és a korlátokat, bízom ben-
ne, hogy ez a sokrétű tevékeny-
ség sokáig képes éltetni bennem 
a lelkesedést, a szakmám iránti 
elhivatottságot.
– Mivel foglalkozik a gyógytor-
nász, és mitől hatékony, amit 
csinál?
– Mindegyik terület, amelyen 
tevékenykedem más. A műté-
tek utáni rehabilitációnál fontos, 
hogy ne csak a testi egészséggel 
foglalkozzak, hanem a pácien-
sekben felmerülő – fájdalomtól, 
sikertelenségtől való – félelem 
feldolgozásában is segítségükre 
legyek. A sportrehabilitáció so-
rán – amatőr és élsportolóknak 
egyaránt – abban segítek, hogy 
sérülés, műtét után minél előbb 
vissza tudjanak térni a sporthoz. 
Úgy gondolom, ha elég érzé-
keny és türelmes valaki, és haj-
landó önmagából adni, akkor 
sokkal nagyobb sikereket érhet 
el ebben a hivatásban.
– Mi ennek a hivatásnak a szép-
sége?
– Nagyszerű érzés egy sérült, 
sok esetben ágyban fekvő beteg-
nek visszaállítani az önállóságát, 
megtört lelkét megerősíteni. Bár 
a házi betegápolást a gyógytor-
nász szakma mostohagyerme-
kének tartják, számomra min-
dennél többet jelent a hála, amit 
egy gyógyult beteg tekintetében 
látok. 
– Kinek ajánlja ezt a szakmát? 
– Akkor leszünk hitelesek a 
munkánkban, ha magunk is 
szeretünk mozogni, egészséges 
életmódot folytatunk. Továbbá 
fontos a nagymértékű empá-
tia, elfogadás és szeretet. Tud-
ni kell megszólítani az embe-
reket, mert ez is kulcsa a �zi-
kai fejlődésnek. 

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Portré

Jó napot, mi újság?

dr. Sátor Vera
– Nem túlzás, hogy a „mi leszel, 
ha nagy leszel?” kérdésre már ál-
talános iskolásként azt a nem 
szokványos választ adtam, hogy 
irodakukac. S lám, szeptember-
ben húsz éve lesz, hogy íróasztal 
mögött dolgozom, amit egyéb-
ként nagyon szeretek – mond-
ja dr. Sátor Vera, Paks új aljegy-
zője. Gyermekkorában kétlaki-
ak voltak a szüleivel: hol Pakson, 
hol Uzdon éltek. Vera azt szokta 
mondani, hogy előbbi a szülővá-
rosa, utóbbi a szülőfaluja. – Pak-
son volt lakásunk, de amikor apu-
kám egyszerre dolgozott és tanult, 
jól jött a nagyszülők segítsége, 
akik Sárszentlőrinc-Uzdon lak-
tak, ezért volt a kétlakiság – ma-
gyarázta Vera, hozzátéve, hogy 
ebből adódóan óvodába mind-
két településen járt, majd az álta-
lános iskola első két évét Sárszent-
lőrincen végezte, aztán 1986-
ban végleg letelepedtek Pakson, 
így a falusi kisiskola után egy vá-
rosi nagyiskolában találta magát. 

– Egyáltalán nem volt számom-
ra furcsa vagy nehéz ez a váltás, 
mindkét helyen nagyon jó volt a 
gyerekközösség, jól éreztem ma-
gam, még ma is álmodom azok-
ról az időkről. A Paksi Vak Boty-
tyán Gimnáziumban érettségiz-
tem. Titkon jogra szerettem volna 
menni, de nem lett volna bátor-
ságom megjelölni a magyartaná-
rom biztatása nélkül. Végül egy 
ponttal lemaradtam a felvétel-
ről, így a második helyen meg-
jelölt Budapesti Államigazgatási 
Főiskolára mentem. Szinte azon-
nal beleszerettem a közigazgatás-
ba, különösen az önkormányza-
ti igazgatás nyűgözött le – mesél-
te. A diploma megszerzése után a 
szekszárdi adóhivatalban kezdett 
dolgozni, aztán a faddi polgár-
mesteri hivatalban anyakönyv-
vezetőként, később az igazgatási 
csoport vezetője volt, majd jegy-
ző. – Ez a hivatal volt az én iga-
zi szakmai bölcsőm. Időközben 
diplomát szereztem a Pécsi Tudo-

mányegyetem állam- és jogtudo-
mányi karán. Aztán Cecére vitt az 
utam, ahol jegyző voltam, de visz-
szavágytam Tolna megyébe, így 
amikor lehetőségem adódott, a 
Tolna Megyei Önkormányzatnál 
folytattam a munkát, ahol jogász, 
majd a Tolna Megyei Közigazga-
tási Hivatalnál, ahol törvényessé-
gi ellenőr voltam. Aztán a Nagy-
dorogi Polgármesteri Hivatalba 
hívtak jegyzőnek, mely Nagydo-
rogon kívül Bikács és Sárszentlő-
rinc közigazgatási ügyeit is ellát-
ta. Bár fájó szívvel köszöntem el 
a megyei közigazgatási hivatalnál 
ellátott, számomra non plus ult-
ra feladatkörtől, több szempon-
tot szem előtt kellett tartanom: 
egyrészt vonzott az otthon, más-
részt anyagilag kedvezőbb volt a 
felajánlott állás, ami az egziszten-
ciateremtés miatt volt előnyös. 
Nyolc évig dolgoztam ott – köz-
ben Pálfával és Kajdaccsal bővült 
a települések köre –, aztán Pakson 
dolgoztam aljegyzőként, majd a 

2014-es választások után vissza-
csábítottak Nagydorogra, ahon-
nan három év után visszatértem 
a Paksi Polgármesteri Hivatalba a 
hatósági osztály élére – összegez-
te eddigi változatos szakmai pá-
lyafutását dr. Sátor Vera. A  Pak-
si Polgármesteri Hivatalban a ha-
tósági osztály klasszikus hatósági 
feladatainak irányítása, koordiná-
lása volt a feladata (pl. anyakönyv-
vezetés, népesség-nyilvántartás, 
hagyatéki ügyek, kereskedelmi 
és telephely-engedélyezés, építési 
hatósági feladatok, környezetvé-
delem, adóhatósági ügyek). 2021. 
április 1-jétől aljegyzőként dolgo-
zik, főként közigazgatási feladatai 
vannak, többek között a választá-
si iroda vezetőhelyettese, jogsza-
bálykutatás, hatósági tevékeny-
ség, jegyzői titkársági tevékenység 
szakmai irányítása, testületi ülés 
anyagainak előkészítése, szerve-
zeti és működési kérdések, szer-
ződések jogi ellenjegyzése. Fon-
tos számára, hogy folyamatosan 
képezze magát, ezért posztgra-
duális képzésben önkormányzati 
pénzügyi szervező, önkormány-
zati szaktanácsadó, munkajogi 
szakjogász, választási szaktanács-
adó végzettségeket szerzett, illetve 
egy hónapja vette át a kodi�káci-
ós szakjogász oklevelét. – A mun-
kámban azt tartom a legfonto-
sabbnak, hogy minden körül-
mények között megőrizzem a 
szakmai függetlenségemet úgy, 
hogy közben – a jogszabályok 
szem előtt tartásával – érvény-
re juttassuk az önkormányzat ér-
dekeit. Mi, köztisztviselők nem 
akadályozni akarjuk a folyama-
tokat, amikor jelezzük, hogy va-
lamit nem szabad megtenni, el-
lenkezőleg: jót akarunk a pol-
gároknak és a döntéshozóknak, 
hiszen azzal, hogy a törvényes-
séget őrizzük és felügyeljük, őket 
is védjük – emelte ki az aljegy-
ző. Ami a jövőt illeti, hosszú tá-
von gondolkodik Paksban. – Na-
gyon szeretem ezt a várost, élhető, 
hangulatos, biztonságos, ismerem 
minden zegét-zugát, az embere-
ket, és felemelő látni, ahogy fejlő-
dik. Itt igazán otthon érzem ma-
gam – összegezte dr. Sátor Vera al-
jegyző.

Kohl Gyöngyi
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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. 

Készül az inkubátorház

Kerítés nélkül, a paksi Dunánál

Bormúzeum

Autó az erőműtől a rend őreinek

A paksi ipari park déli részén épülő in-
kubátorház várhatóan márciusra elké-
szül. A könnyűszerkezetes csarnok te-
rülete a közművesített, gépkocsival is 
könnyen megközelíthető 3000 négyzet-
méteres telekből 540 négyzetmétert fog-
lal majd el. […] Az inkubátorház a kezdő 

vállalkozásokat segíti majd – az építést a 
Tolna Megyei Vállalkozásfejlesztési Ala-
pítvány, az Európai Unió PHARE-prog-
ramja, Paks Város Önkormányzata, a 
Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács 
�nanszírozza.           

1998. január 30., 10. évf. 3. szám

Több évvel ezelőtt a Pusztasza-
bolcs–Paks vasútvonal város-
unk belterületi szakaszán, az 
atomerőműves szárny kiépí-
tésével egy időben, drótfona-
tú kerítéssel zárták le a síneket, 
mintegy elválasztva a várost a 
Dunától. Éppen ezért Paks vá-
ros lakói a „létesítmény” épí-
tését már akkoriban sem néz-
ték jó szemmel, s ez a szemlélet 
és ellenzés – az azóta bekövet-
kező elhasználódásnak és ron-
gálásnak köszönhetően – csak 
fokozódott. Ráadásul a hu-
szonnyolc éves, ezerháromszáz 
méter hosszú kerítés fenntartá-
sa – melyet akkortájt biztonsági 
okok miatt építettek fel – min-
denkinek csak gondot okoz, 

s mivel nem látja el korábbi 
funkcióját, s a párhuzamos gép-
járműforgalom ellen sem bizto-
sít védelmet, így valóban idő-
szerű és indokolt a lebontása. 
Az ügyben tárgyaló és a már-
cius eleji egyeztető megbeszé-
lésen részt vevő felek – a Paksi 
Polgármesteri Hivatal, a Köz-
lekedési Főfelügyelet, a MÁV 
Rt. képviselői, valamint Paks 
város képviselő-testületének 
városépítő, illetve környezet-
védelmi bizottságának elnö-
kei – sem látják akadályát a le-
bontásnak, így hetek kérdé-
se csupán, hogy a város több 
tízéves, kellemetlen örökségé-
től végre megszabadulhasson.          

1998. március 13., 10. évf. 9. szám

Újabb kinccsel lett gazdagabb Paks vá-
rosa: a paksi Borbarát Klub erőfeszí-
téseinek és az önkormányzat pozitív 
hozzáállásának köszönhetően ezúttal a 
Prelátus pincéjében megnyílt Bormúze-
ummal is büszkélkedhet városunk, mely 
dicsőséghez a nemrégiben elnyert bor-
vidéki rang minősítés is hozzájárul. […] 
A múzeum borkészletének első palack-
jait a villányi és a szekszárdi borász szak-
emberek saját termelésű borai, a Duna-
menti Szövetkezet és a borklubtagok ál-
tal felajánlott nedű tölti meg, de a tervek 
szerint folyamatosan bővülni és színe-
sedni fog a felhozatal. A Bormúzeum 
két fő részből áll, a közösségi helyiség-
ből, az úgynevezett pincehajóból és az 
ebből nyíló pinceágból. Az előbbi a klub 
rendezvényeinek ad teret, a pinceágban 
pedig a több ezer palack tárolására alkal-
mas, téglából falazott tárolórekeszekben 
a kiemelt magyar borvidékek és a paksi 
gazdák borkollekciói gyönyörködtetik a 
látogatók szemét.

1998. április 3., 10. évf. 12. szám

Egy hatmillió forintos Mitsu-
bishi Pajeróval gazdagodott 
a Paksi Rendőrkapitányság, 
melyet Szabó József, a Paksi 
Atomerőmű Részvénytársaság 
igazgatója személyesen adott 
át Köllő Imre kapitánynak. 

Azt szeretnénk, hogy a Paksi 
Rendőrkapitányság az ország 
egyik legjobban felszerelt ka-
pitánysága legyen – mondta a 
vezérigazgató, amikor a kul-
csot átnyújtotta.

1998. május 1., 10. évf. 15. szám 
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Paksi hajókeresztelő

Pártházból – Áruház 

Épül-szépül a Duna-korzó Aláírták a testvérvárosi szerződést

Paks város nevét viseli márci-
us 22-től az a hajó, amelyet itt, a 
helyi vizeken keresztelnek. […] 
Hosszú távú névadási gyakor-
lat, hogy a Duna melletti váro-
sok nevét viseljék a cég hajói, és 
mivel Paks sok tehetséges ha-
jóst adott a vállalatnak, és az a 
hajó, amely eddig a Paks nevet 

viselte kiöregedett, ezért a MA-
HART vezetése úgy látja jónak, 
hogy az új „jövevény” méltó is-
mét öregbíteni Paks város ne-
vét a világban, és elsősorban 
ott, ahol leggyakrabban meg-
fordul majd, a Duna–Majna–
Rajna útvonalon. […]        

1998. március 13., 10. évf. 9. szám

A rendszerváltás óta a város 
közepén álló, pártházként em-
legetett épület funkcióját ke-
resi, idáig irodaházként, vala-
mint médiaházként működött, 
most újabb színeváltozása kö-
vetkezik el hamarosan, hiszen a 
SPAR élelmiszer – diszkontáru-
ház költözik az egykoron vö-
rös csillaggal „ékesített” épület 
földszintjére, módosítva annak 
jelenlegi elrendeződését. […] 
A tervek szerint a földszint és az 
udvar, azaz a irodaház hátsó ré-

sze (az egykori Firhang üzlet) és 
az előcsarnok egybe nyílik majd, 
így alkotja a mintegy nyolcszáz 
négyzetméteres eladóteret. A fő-
bejárat az utcafrontról a jelenle-
gi árkádsor alá kerül, az emelet-
re vezető lépcső ennek megfele-
lően „átfordul”. […] Lapzártánk 
után, február 25-én történik 
majd meg az a versenytárgyalás, 
melynek során a SPAR Magyar-
ország K�. kivitelezőt választ. 
[…]                               -Sólya Emma-   

1998. február 27., 10. évf. 7. szám

A paksi Duna-korzó – mely a 
század elején a mulatságok szín-
helyéül is szolgált – ismét alkal-
mas lesz arra, hogy több ezer 
ember önfeledt kikapcsolódá-
sának otthona legyen. A város-
képet rontó, letaposott, vas-
út melletti kerítést lebontották. 
Ennek köszönhetően még kö-
zelebb került a kisváros a víz-
parthoz, s a kerítés helyett a 
sokkal esztétikusabb �gyelem-
felkeltő táblák jelzik a vasúti pá-
lyát. A vén gesztenyefák árnyé-
ka alatt most szorgos kezek épí-
tik a lépcsősort. Húsz-huszonöt 
ember rakja egymás mellé az 
ötven centiméter széles, mint-

egy száznyolcvan kilós vasbe-
ton elemeket, hogy az augusz-
tus huszadikai ünnepségen leg-
alább ezer ember tudjon majd 
helyet foglalni. […] A tíz és fél-
milliós beruházás elsősorban a 
Paksi Atomerőmű Részvény-
társaságnak köszönhetően va-
lósul meg az idei évben, hiszen 
a Paksi Duna-partért Közala-
pítvány anyagi fedezete csupán 
tizenöt méterre lett volna ele-
gendő. Az elkészült ötven mé-
ter lépcsősor költségvetéséhez 
hatmillió-hatszázezer forinttal 
járult hozzá az atomerőmű. 

-Seregély-
1998. augusztus 7., 10. évf. 26. szám

Galántán írták alá az elmúlt 
hétvégén városunk és a szlovák 
település testvérvárosi meg-
állapodását a XIV. Galántai 
Vásár első napján, augusztus 
6-án. A paksi és a szlovák kép-
viselők, vendégek jelenlétében 
rati�kált megállapodásban az 
szerepel: Galánta és Paks ön-
kormányzati képviselő-testü-
letei határozataikban kijelentik 
szándékukat az új szlovák-ma-
gyar kapcsolat létrehozására, 
mely megfelel a jelenlegi euró-
pai és politikai szabályoknak, 
valamint elősegíti az Európai 
Unióba való belépést. „Galán-

ta és Paks szabadon és demok-
ratikusan megválasztott kép-
viselői kijelentik: törekednek 
arra, hogy minél több i�úsá-
gi csoport, szakember, vala-
mint társadalmi szervezet cse-
réje valósulhasson meg. Kicse-
rélik tapasztalataikat az élet 
minden területén, különös te-
kintettel kulturális és gazdasá-
gi vonatkozásban, valamint le-
hetőségeikhez mérten segítik 
egymást az előbb említett kér-
désekben” – szólnak az együtt-
működési megállapodás sorai. 
[…]  

1998. augusztus 14., 10. évf. 27. szám
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Az eltűnt városkép nyomában
A Bednárz-villa, avagy a Prelátus története

A Rókus utca löszbe vájt pin-
céiről már a 16. századi utazók 
is írtak, és még a múlt század 
közepén is fehér falú, nádte-
tős házak sorakoztak az egyko-
ri Malom utca folytatásában. 
Itt látogatta meg paksi barátját 
Bednárz Róbert (1876–1946) 
fővárosi apátplébános, akit 
megfogott a környezet párat-
lan szépsége. Megvette Gyurki 
András présházát, az egyko-
ri Czi�a-kocsmát, és 1934-
re komoly villaépítményre és 
szőlőtelepítésre ruházott be a 
területen. A neobarokk-klasz-
szicista kúria Krisztus halálá-
nak 1900. évfordulója tisztele-
tére emeltetett. 

A kúriának eredetileg há-
rom egymásba nyíló, Dunára 
néző szobája volt, mindegyik-
ben míves csillárral. A közép-
ső szobába kandallót is épí-
tettek, melynek kovácsoltvas 
ajtaját tűzzománc képek ke-
retezik. Utcafrontján szembe-
tűnő a kovácsoltvas kapu és a 

félköríves ablakkeretek, fran-
cia erkélyek, érdekesség a lép-
csőfeljáró melletti falba süly-
lyesztett pásztorbotos püspök-
szobor. A homlokzatán két jón 
oszlop által tartott timpanon 
tetején barokk kőurna díszeket 
láthatunk. A szép kovácsolt ke-
rítés után egykor a vincellérla-
kás következett, és a hozzá tar-
tozó gazdasági épületek. A déli 
oldalon mellé épült kis cseléd-
lakás állt, aminek helyén ma 
parkoló van. Bednárzot 1900-
ban szentelték pappá, 1907-ben 
a Rákóczi-kollégium igazgatója 
lett, 1913-ban gimnáziumi hit-
tanár, 1916-ban pedig segédlel-
kész Krisztinavárosban, 1923-
tól plébános. Volt császári és 
királyi udvari káplán, címze-
tes kanonok, címzetes apát, és 
1928-ban a pesti kerület espe-
rese lett. 1921-ben a Keresz-
tény Községi Párt tagjaként ju-
tott be a főváros közgyűlésébe. 
Ez a párt egy helyi, budapes-
ti politikai párt volt a két vi-
lágháború közötti Magyaror-
szágon 1920 és 1939 között. 
Fennállása alatt meghatáro-
zó szerepet töltött be a fővá-
ros politikai életében. Bednárz 
Róbert pápai prelátusi kineve-
zését 1932 nyarán, nagy ün-
nepségen ülték meg.

Ebből a méltóságból szárma-
zik tehát a paksi villa, és felette a 
domboldalon húzódó szőlőskert 
elnevezése, melynek �lagóriájából 
pazar kilátás nyílik a paksi Duna-
kanyarra. A prelátus hétvégente 
Rolls-Royce-szal járt le Paksra, 
az épületet a�éle nyári villaként 
használta, olykor a közeli Ró-
kus-kápolnában is misézett. Volt 
sofőre, kertésze, vincellére, Men-
helyi János a háború előtt és a há-
ború alatt is volt itt vincellér. A vil-
lát 1946-ban dr. Tóthegyi (Tenczl) 
József szülészfőorvos családja 
örökölte oly módón, hogy az or-
vos felesége Bednárz prelátus ke-
resztlánya volt. A Kossuth Lajos 

utcai Resch-szanatóriumban is 
dolgozó nőgyógyász főorvos csa-
ládja tíz évet lakott benne, majd 
1957-ben a Paksi Állami Gazda-
ság vette meg az épületet. Haszno-
sították felette a hegy levét, mely 
fehérborokat (Paksi Pecsenye 
Fehér, Paksi Ezerjó, Paksi Sző-
lőskertek Királynője stb.) még a 
Bednárz által telepített mintasző-
lőkből nyerték. A gazdaság pa-
lackozóüzemét az alagsorban ál-
lították fel, az épület alatt húzó-
dó pincerendszerben érlelték a 
borokat, az üvegcímkén a prelá-
tusi kerti pavilon képével jelezték 
a nedűk származási helyét. 1992-
ben az önkormányzat megvette 
az épületet, mely közösségi ren-
dezvények, borversenyek hely-
színe lett, vendégszobákat alakí-
tottak ki a tetőterében. 

Építészeti jelentőségét elismerve 
helyi védelem alá helyezték, 1996-
ban a Neutron K�. szépen felújí-
totta. 1998-ban a frissen alakult 
paksi Borbarát Klub tagjai a föld-
alatti pincét rendbe tették, és át-
építették kulturált klubhelyiség-
gé. Egyszer lejutottam a Prelátus 
alatti pincerendszerbe, jó darabig 
besétáltunk. Azt mondták, hogy 
ameddig ellátok, még azon túl 
is pince van. Felette a szőlőt bér-
lők művelik, remény van rá, hogy 
gondos kezek munkájából akár a 
város borát is teremheti majd egy-
szer a Prelátus-szőlő.

dr. Hanol János

„Az épületet paksi iparosok 
készítették, Tumpek Fran-
ci bácsi és Vörös Tóni bácsi, 
Bach Jani bácsi, Hertik Szepi 
bácsi nevét hallottam.” (Vár-
szegi László: Feljegyzés)

„A városé a Prelátus. A paksi 
önkormányzat nyilvános ár-
verésen egyetlen jelentkező-
ként vásárolta meg a Prelátus 
épületét a Paksi Állami Gaz-
daságtól, nyolcmillió forint 
értékben. A Prelátus feletti 4,5 
hektáros szőlő és mintegy egy-
hektáros mandulás a vagyon-
átadó bizottság döntése értel-
mében már szeptemberben 
a város tulajdonába került.” 
(TMN, 1992.11.06., 3.o.)

„A főváros keresztény társadal-
mának impozáns részvételével 
ötszáz terítékes vacsorán ünne-
pelték Bednárz Róbert apátot, a 
belvárosi főplébánia templom 
plébánosát, pápai prelátussá 
történt kinevezése alkalmából. 
A vacsorát a belvárosi katoli-
kus egyházközség, a Középpon-
ti Katolikus Kör, a SasKör, a 
Keresztény Községi Párt, továb-
bá a belvárosi keresztény társa-
dalmi szervek rendezték a Ka-
tolikus Kör gazdagon feldíszí-
tett dísztermében.” (Magyarság, 
1932.06.10., 6.o.) 

Fotók: magánarchívum

Bednárz-villa, képeslaprészlet, Kiss Pál Utóda kiadása, 1940. (bal oldal), 
Állami gazdaság üvegcímkéje a �lagóriával, 1968. (jobb oldal)
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Tárgy/
történet

A nyárra, a pihenés időszakára való tekin-
tettel egy igazán aktuális tárgyat ajánlunk 
az olvasók �gyelmébe, nevezetesen a Vil-
lamosenergia-ipari Országos Természetba-
rát Találkozó (VOTT) Trafó vándordíját, 
amelynek elnyeréséért 1975 és 2004 között 
15-20 ezer természetbarát versengett. 
A magyarországi természetjárás 1873-tól, 
a Kárpát Egyesület megalapításától indult 
el szervezett formában. Később több egye-
sület, klub jött létre, amelyeket 1913-ban a 
Magyar Turistaszövetség (MTSZ) egyesí-
tett. Az MTSZ később a Nemzetközi Ter-
mészetbarát Szövetség tagja lett, és 1948-
tól Természetbarát Szövetség (TSZ) néven 
működött.
A második világégés után, az államosítá-
sok egyik következményeként egyre több 
vállalatnál öltött szervezett formát a sport- 
és kulturális tevékenység irányítása. Az 
első VOTT-ra 1951. június 3-4-én került 
sor Egerben. Az alapítólevélben rögzítet-
ték, hogy az összesített verseny győztesé-
nek „örökös vándordíj” a jutalma. Az első 
örökös vándordíj egy árbóctranszformátor 
volt, amelyet a 25. VOTT alkalmából az 
ÉMÁSZ Vállalat megújított, így az 1970-
es évek elején használt, legújabbnak szá-
mító transzformátor makettje lett a Trafó 
díj. Miért éppen Egerből indult a VOTT-
mozgalom? Ott dolgoztak olyan iparági 
munkatársak, akik természetkedvelők és 

természetjárók voltak, továbbá elég kreatí-
vak ahhoz, hogy az országos kezdeménye-
zés gondolata megfogalmazódjon bennük. 
A VOTT igyekszik példát mutatni, hogyan 
lehet élvezni a természetet úgy, hogy érté-
keit megbecsüljük, megőrizzük. Lehetősé-
get ad a szellemi és �zikai erőkifejtésre, az 
egészséges életmód gyakorlására. A prog-
ramokban szerepelnek terepversenyek, táj-
futó versenyek, veteránversenyek, városis-
mereti és környezetismereti vetélkedők.
Pakson is elég hamar népszerű lett a ter-
mészetjárás, és az ahhoz kapcsolódó kü-
lönböző versenyek. A megyei lap rendsze-
resen tudósított ezekről az eseményekről, 
hiszen a paksi gimnázium természetjá-
ró szakosztálya volt a megye legnépesebb 
szakosztálya a maga 230 főjével. A másik 

paksi szakosztály a Kinizsi SC-ben műkö-
dött 45-50 fővel.
1979-ben alakult meg az Atomerőmű 
Sportegyesület, amelynek több szakosz-
tálya volt, köztük a természetjáró szak-
osztály. A paksi „öregek” a sárospataki 
és a tatai találkozókra emlékeznek szíve-
sen, hiszen akkorra alakult ki egy „igazi” 
VOTT-os csapat. 
Az 55. találkozón (2005, Sopron) követ-
kezett be az a pillanat, amikor a vándor-
díj örökös tulajdonná vált, ugyanis a Pak-
si Atomerőmű csapata (csapatkapitány: 
Jakab Albert) lett az összesített verseny 
győztese. Az alapítólevél szerint, amely 
csapat egymás utáni öt évben megnyeri 
az összesített versenyt, annak tulajdonába 
kerül a Trafó díj. 
Ez év szeptemberében lesz a 70. VOTT, 
amelyet Sátoraljaújhelyen rendeznek; fő-
szervezőnek Jakab Albertet kérték fel. 
Egyébként Paks három alkalommal, 1991-
ben, 2008-ban és 2013-ban fogadta és ren-
dezte az országos találkozót.
Az Atomenergetikai Múzeumba került 
technikai eszközök részletes megismerését 
a tárggyal érkezett gépkönyvek biztosítják. 
Ilyen „gépkönyvnek” tekinthető A VOTT 
55 éve – 1951–2005 című könyv, amely igen 
részletesen, olvasmányosan és hangulato-
san eleveníti fel az országos találkozókat.

Beregnyei Miklós

Fotók: Atomenergetikai Múzeum
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Sokan kipróbálták az új mezít-
lábas ösvényt a Cseresznyéskert 
Erdei Iskolában tartott közös-
ségi napon. A különféle felüle-
tek a talp re�expontjait masz-
szírozzák, ezáltal jótékony ha-
tást gyakorolnak a teljes testre. 
Az ösvény megnyitóját köve-
tően gyermekprogramok – a 
jógától az állatbemutatón át a 

Buborék együttes koncertjé-
ig – követték egymást. Délután 
az Apropó Színjátszó Egye-
sület lépett színpadra, majd a 
Kollányi Zsuzsi Akusztik és Éli-
ás Jr. szórakoztatták a közönsé-
get. A Paksi Közlekedési K�. a 
rendezvény napján buszjára-
tot biztosított az erdei iskolá-
hoz.                                              -se-

Kultúrmorzsák

Megnyitották a mezítlábas ösvényt

Pakson, a Prelátusban tartották 
a guppi haltenyésztők Euró- 
pa-bajnokságát és kiállítását 
augusztus 5–7. között. A nem-
zetközi versenyre nyolc or-
szágból, mintegy 70 tenyésztő, 
több mint 120 halpárral neve-
zett. Az érdeklődők augusztus 
7-én, a lakosság számára nyil-
vános programon nézhették 
meg a díjazott halakat, kon-
zultálhattak a tenyésztőkkel. 
A rendezvény a kiállított ver-
senyhalak aukciójával zárult, 
ahol az e hobbi iránt érdeklő-
dők is részt vehettek. Az Ak-
varisták Magyarországi Egye-
sülete szerint a magyar ver-

senyguppi-tenyésztők száma 
az utóbbi években jelentősen 
emelkedett, teljesítményük fel-
keltette a nemzetközi szakma 
�gyelmét, ennek köszönhe-
tő, hogy 2021-ben ismét meg-
kapták az Európa-bajnokság 
szervezésének lehetőségét. Az 
egyesület adatai szerint Ma-
gyarországon néhány száz vál-
lalkozás foglalkozik díszhal-
tenyésztéssel, ugyanakkor a 
díszhalas hobbinak több tíz-
ezres tábora van. Európában 
több száz tenyésztő foglalkozik 
versenyzéssel, versenyguppik 
tenyésztésével.

Sólya Emma

Guppi Európa-bajnokság Pakson Carson Coma a tetőn

Biritói nap újratöltve

Második alkalommal rendez-
ték meg jelenlegi formájában 
a Biritói Napot és Gulyásbaj-
nokságot a településrész kö-
zösségi házában, július 31-én. 
Tizennégy csapat indult a fő-
zőversenyen, a gulyásokat ér-
tékelő zsűri tagjai voltak Szabó 
Péter, Paks polgármestere, vala-
mint Heizler Zoltán és Feil Jó-
zsef településrészi önkormány-

zati képviselők. A vándorkupát 
a Klippelek nevű csapat vihette 
haza, bakonyi gulyáslevest főz-
tek, savanyúkáposztával. Mazda 
autóstalálkozóval is összekap-
csolták a rendezvényt. Délután 
egymást követték a koncertek, 
fellépett a Gang Band, a Más-
képp Zenekar, a Velorex GTI 
és a Tűzkerék XT. A napot retró 
partyval zárták.                    Sólya E.

A magasságtól némileg tartó 
Carson Coma együttes nem 
törődött a fóbiájával augusztus 
7-én este: a 2018-ban megala-
pított alternatív rockegyüttes 
a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ tetején adott kon-

certet, az eseményt kivetítőn is 
nézhette az Atom téren össze-
gyűlt közönség. A nagykon-
certet a paksi Charlie Firpo 
Blues Band fellépése, valamint 
tűzzsonglőrök előadása előzte 
meg.                                           -se-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szép Zsóka
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Bakancsos-kirán-
dulás és verseny

Tizenkét gól a PFC 
eddigi mérkőzésein

A 24. Bakancsos Atom Kupa 
tájékozódási túraverseny idén 
augusztus utolsó szombatján 
a cseresznyési erdei iskolánál 
lesz. A paksi helyszín miatt Ja-
kab Albert főrendezőt kérdez-
tük, mit kell tudni a versenyről, 
kirándulásról. 
Megtudtuk, hogy tág a terület, 
ahol a Demeter Egyesület és az 
ASE természetjárók a Bakancsost 
minden év márciusában rende-
zik – pont illik rá a Tolnától Ba-
ranyáig kifejezés, bár előfordul-
tak már az Alföldön is –, minden-
esetre idén helyben lesz a BAK. 
Ráadásul részben új térképen is. 
Ráadásul nyáron, ami sosem for-
dult elő. Ugyan az Ürgemezőt és 
a cseresznyési iskola környékét 

minden paksi ismeri, de a szer-
vezők garantálják, hogy tudnak 
újat mutatni.
Érdemes kijönni az erdei iskolá-
hoz augusztus 28-án reggel: van 
több kategória is, a kezdők is ta-
lálnak maguknak könnyű pályát, 
lehet túravezetővel is gyalogolni, 
sőt a családokra is gondoltak (6 
évesnél �atalabb gyerekekkel egé-
szen kis sétán lehet kincseket ke-
resni). A vezetett túra Török Er-
zsébet túravezetésében 9 órakor 
indul az erdei iskolától, ahová 
ezen a napon különbusszal köny-
nyen ki lehet jutni: elektromos 
busz megy aznap Cseresznyésbe. 
A részletek a programkiírásban 
megtalálhatók: http://www.dmtr.
hu/2021/07/20/bak/                       -jé-

A  nyitófordulóban hazai pályán 
3:2-re kikapott, a második játék-
napon idegenben 6:1-re győzött a 
Paksi FC OTP Bank Ligában sze-
replő labdarúgócsapata, így két 
mérkőzés után 3 ponttal a tabel-
la 5. helyén állnak. A 2021/2022-
es idény nyitómeccsén a Mező-
kövesd látogatott a Fehérvári úti 
stadionba. A látogató az első fél-
időben vezetést szerzett ugyan, 
amit Haraszti büntetőből egali-
zálhatott volna, de kimaradt, így 
0:1-gyel vonultak a felek az öltö-
zőbe. A  második játékrész ele-
jén ismét a sárga-kékek lőttek 
gólt, de a PFC nem adta fel. Előbb 
Sajbán, majd Hahn találatával 
egyenlítettek. Egy újabb vendég-
gól végleg eldöntötte a három 
pont sorsát, a végeredmény 3:2 
lett a Mezőkövesd javára. – Min-
den tekintetben rossz első félórát 
produkáltunk. Nem szereztünk 
labdát a félpályán, így játszani 
sem tudtunk, szinte középpálya 
nélkül futballoztunk. Az első 
félidő vége már jobban nézett ki, 
de a szünetben muszáj volt ki-
csit átvariálnunk a pozíciókat. 
A  második játékrészben már 
magunkra találtunk, jobb lett a 
játék, noha a minőség még min-
dig hiányzott. Próbáltunk gólokat 
szerezni, de sajnos sérülések mi-
att nincs még minden játékosunk 
százszázalékos állapotban. Végül 
azonban kénytelenek voltunk be-

vetni kreatívabb játékosainkat, 
akik jobb játékot hoztak, de még 
így is elmaradtunk az általunk 
megszokott tempótól. Levonjuk 
a következtetéseket, és biztos va-
gyok benne, hogy a következő 
hétvégén már jobbak leszünk –  
értékelt Bognár György vezető-
edző. A második fordulóban Fel-
csúton vendégszerepelt a Pak-
si FC. A  Puskás Akadémia FC 
(PAFC) az előző idényben a má-
sodik helyen zárt, így ez a talál-
kozó sem ígérkezett könnyűnek, 
de a zöld-fehérek nagyszerű fut-
ballt bemutatva 6:1-re diadal-
maskodtak. Sajbán Máté és Bog-
nár István két-két gól, Ádám 
Martin és Nagy Richárd egy-
egy gólt szerzett. Az összecsapá-
son két piros lapot is kiosztot-
tak, mindkettőt a hazaiak kapták. 
– Úgy gondolom, maximálisan 
megérdemelten nyertünk. Sok-
kal jobban játszottunk, mint a 
PAFC, sőt, a végén még pár gól 
bennünk is maradt. Ami engem 
illet, van még lemaradásom, de 
ez nem csoda, hosszú sérülésből 
térek vissza szép lassan. Persze 
két góllal és két gólpasszal nem 
vagyok elégedetlen, ugyanakkor 
van még hova fejlődnöm például 
erőnlétileg – összegzett Bognár 
István. A  következő játéknapon, 
augusztus 14-én, a Debrecent fo-
gadják a zöld-fehérek.

Faller G.

Fotó: magánarchívum
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Megkezdte a felkészülést a 2021/2022-es 
bajnoki szezonra az Atomerőmű SE NB 
I/A-s fér� kosárlabdacsapata. A  szeptem-
ber 22-én rajtoló bajnokság miatt az elő-
ző évekhez képest szokatlanul korán kel-
lett elkezdeni a munkát, sok csapatnak, így 
az ASE-nak sem teljes még a játékoskerete. 
A magyar játékosok már megvannak, a ter-
vezett négy külföldi játékos közül az irányító 
Ken Brown már Pakson edz, míg Cleveland 
Melvin hamarosan csatlakozik a kerethez. 
A  másik két játékos kiválasztása folyamat-
ban van. A csapat egyik meghatározó játé-
kosa, Eilingsfeld János a magyar válogatott 
japán túrájáról, az alakuló paksi keretről és 
a nyári pihenésről is beszélt a Paksi Hírnök-
nek. Mint mondta, jól sikerült a japán túra, 
korrekt ellátásban volt részük, pro� volt a 
szervezés. – A japánok hűek voltak maguk-
hoz, mindennek rendben kellett menni. Szi-
gorú szabályok voltak, az első három nap 
csak az étteremben találkoztunk másokkal, 
de ezen kívül csak edzeni mehettünk. Ez-
után Okinavára utaztunk, ami egy üdülő-
paradicsom, tengerre néző szobáink voltak. 
A szervezés itt is csillagos ötös volt, a sport-
csarnok pedig mintha egy NBA-s csapaté 
volna. A belga, a japán és a �nn válogatot-
tak ellen játszottunk, jó gyakorlás volt mind 
a három mérkőzés. Ők már egy-másfél hó-
napos felkészüléssel a hátuk mögött, csúcs-
formában érkeztek, a japánok az olimpián is 
szerepeltek. Csak pár napot készültünk előt-
te együtt, a mi célunk az volt, hogy minden-
ki elég játékidőt kapjon, és ne sérüljön meg 
senki. Igaz, hogy mind a három mérkőzésen 
kikaptunk, de abszolút helytálltunk, min-
denképp hasznos felkészülés volt a világbaj-
noki selejtezőkre – összegzett Eilingsfeld Já-
nos, aki a klubban elkezdett felkészülésről is 
beszélt. – Most az alapozó gyakorlatokat vé-
gezzük, az erőnléti munkán van a hangsúly. 
Bízom benne, hogy jók leszünk, az edzése-
ken mindenki odateszi magát, a �ataloknak 
gyakorlatilag százszázalékot kell nyújtani-
uk. A  derekamat ugyanúgy folyamatosan 
karban kell tartani, de jól érzem magam – 
mondta, hozzátéve, hogy mivel a bajnok-
ság számukra hamar véget ért, volt idő a pi-
henésre, és a japán túra után is volt három 
hete a regenerálódásra, jól töltötte a nyarat.
Ken Brown, az új amerikai irányító nem is-
merte a magyar bajnokságot, és nem ismert 
olyan játékost sem, aki a magyar pontvadá-
szatban játszott. Azt mondta, hogy a legjob-
bat szeretnék kihozni a csapatból, a közös 
munka során lehet majd látni, hogy mire 

lesznek képesek. – Nem ismerem a magyar 
csapatokat, de jobban szeretnénk teljesíte-
ni, mint az előző szezonban. A  legfonto-
sabb, hogy úgy irányítsam a csapatot, hogy 
amit az edző kér, azt végre tudjam hajtani, és 
mindenben segítsem a társakat. 
Szalai Milán hosszú betegség után tért visz-
sza, de szemlátomást jó erőben kezdte a fel-
készülést. – Tavaly hét hónapig fekvőbeteg 
voltam, autoimmun betegséget diagnoszti-
záltak nálam. A  Covid–19 vírus hozta elő, 
begyulladt az emésztőrendszerem, először 
az orvosok sem tudták, hogy mi a bajom. Az 
év elején elkezdtem óvatosan kocogni, feb-
ruárban pedig már labdás gyakorlatokat vé-
geztem. Ezután elkezdtem „ezerrel” készül-
ni, hogy visszanyerjem az erőmet. Otthon, 
Dombóváron, az NB II.-es csapatnál meg-
engedték, hogy velük eddzek, így tudtam 
újra játékba lendülni – mondta, hozzátéve, 
hogy még huszonhárom éven aluli, szeret-
ne ismét lehetőséget kapni a nagycsapatban 
bajnoki meccseken. – Lesz bőven konku-
rencia és rotáció, de egy szezonom kima-
radt, és nagyon éhes vagyok a játékra, sze-
retnék minél jobb teljesítményt nyújtani. 
Ezúton is szeretném megköszönni az egye-
sületnek, hogy kitartottak mellettem – húz-
ta alá.
A  szakmai stábban nemcsak vezetőedző-
változás történt, hanem új erőnléti edzőt is 
szerződtetett az Atomerőmű SE csapata, a 
26 éves horvát Jakov Kosovac személyében. 
– Fiatal csapatunk lesz, sok potenciál van 

benne, de sok munka is. Ami a feladataimat 
illeti, segítenem kell abban, hogy könnyebb 
legyen az átmenet a junior korból a felnőtt-
be. A  �úk különböző csapatokból jöttek, 
vagy volt erőnléti edző, vagy nem. Ilyenkor 
derül ki például, hogy rossz a testtartás, amit 
korrigálni kell, amivel sérüléseket tudunk 
megelőzni. A csapaton belül akár tíz év kor-
különbség is van játékosok között, szerin-
tem ebből is tudunk pro�tálni. Az edzése-
ken az idősebbek pro� munkát végeznek, a 
�ataloknak csak követniük kell őket – nyi-
latkozta lapunknak Jakov Kosovac. Hozzá-
tette: szeretek Pakson lenni, tetszik, hogy 
kisváros, nincs akkora nyüzsgés, ami tökéle-
tes az edzésmunkához, a fejlődéshez.
Az Atomerőmű SE sportcsarnokát felújítják, 
a tető és a világítás átépítése jól halad. A ko-
sárlabdacsapat edzéseit az ESZI sportcsar-
nokában, illetve a tanévkezdés után a Szek-
szárd Városi Sportcsarnokban tartják. A fel-
készülési programban többek között két 
külföldi túra és a Morgen Ferdinánd-em-
léktorna szerepel, melyet a tervek szerint az 
ESZI sportcsarnokában rendeznek.
A  részletes program: augusztus 21. Szol-
noki Olajbányász – Atomerőmű SE, au-
gusztus 25–27. szlovéniai túra, szeptember 
3–4. Morgen Ferdinánd-emléktorna, Paks 
(Szolnoki Olajbányász, KTE Duna-Aszfalt, 
Basket Brno, Atomerőmű SE), szeptem-
ber 8–11. Csehország, Brno Open 2021. 
A  2021/2022-es szezon szeptember 22-én 
kezdődik.                                              Kovács József

Felkészülésben az ASE 
Fotó: Molnár Gyula/archív
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Fotó: Molnár Gyula

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

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

KETTŐS
TÖRZSŰ

HAJÓ

BIKA
ELLEN-
FELE

ALGÉRIAI
KIKÖTŐ

FOSZ-
TOGATÓ
KATONA

SPION

TONNA
FOGOLY BRAVÚROS

EMELET
RÖVIDEN

BECÉZETT
FÉRFINÉV

ALFÖLDI
VÁROS

ÉPÜLET-
SZÁRNY

... HURLEY
SZÍNÉSZNŐ

FÉKEZ

MINDEN-
NAPI

RÓMAI 1

MÓZES
5 KÖNYVE

OLASZ
VÁROS

BEÓCIAI
HŐS

NULLA

OND FIA

PAPAGÁJ
FAJTA

KÓRUSNAGY
V. (VALÉRIA)

HELYEZ 

EURÓPA
KUPA

ERJESZTŐ
ENZIM

SZAKMAI
SEGÍTŐ

CSÍP

TAKARÉKOS

DÍCSÉRENDŐ

OROSZ
VÁROS

LENOLAJ
SAV

SZEDI A
LÁBÁT
HOLD

ANGOLUL
ROCK AND

...
MORZE-
HANG

FECSKE-
FAROK!
NÉMET

AUTÓMÁRKA

OROSZ
FOLYÓ

HAL
JELZŐJE

A TÁRGY
RAGJA

TASZÍT

MOLIBDÉN
VEGYJELE

ELEMI
RÉSZECSKE

JÉGKUNYHÓ

VÉS

ROBBANÓ-
SZER

KI NEM
ÁLLHAT

ELEKTRON

SZEGÉNY
TÖBBSÉG

ZENIT

A BESZÉD
ELEME

... KART

EGY
NÉMETÜL

BÉKA-
FAJTA

AMERIKAI
SZABVÁNY

KNOCK 
OUT

NÉVELŐ

KELET
NÉMETÜL

SZÍNÉSZNŐ
(ÉVA)

VOLT

BALZSAM

SPANYOL
FOLYÓ
NÉMA
SÚGÓ!

DAKOTA
INDIÁN

EME

KARATE
RUHA

USA
TAG-

ÁLLAM

SPANYOL
FOLYÓ

VILÁGRÉSZ!

SEGÉLY-
KÉRÉS

UTCA

SAINT 
RÖVIDEN

SPORT-
ESZKÖZ

BAR

KIPLING
MEDVÉJE

1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével egy önkor-
mányzati ajándékcsomagot 
nyerhet.

Fotó: Babai István/archív

Mi lesz a helyszíne az idei Város nap-
ja programnak? A  megfejtéseket augusz-
tus 20-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. A  név mel-
lé telefonszámot is kérünk. Előző játékunk 
nyertese: Szabó Ibolya



    
  

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)


