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„A szél kihívásaira a fa a gyökereivel válaszol.” 
Ezzel az Illyés Gyula idézettel kezdte beszédét 
Szabó Péter, Paks polgármestere, a Szent Ist-
ván-napi városi ünnepségen, kiemelve: Ahogy 
az idézet is mutatja, csak igaz, erős és biztos 
gyökerekkel rendelkező nép tudott ezer éven 
át választ adni azokra a kihívásokra, melyek 
történelmünk folyamán népünkre, nemze-
tünkre nehezedtek, és nehezednek ma is.
Szabó Péter beszélt arról, hogy a mai ünnep 
emlékeztet egy olyan időre, amely döntésre 
késztetett kelet vagy nyugat, Róma vagy Bi-
zánc választása között. De döntésre készte-
tett a sehova se vezető céltalan szabadság, sza-
badosság, a törzsi vetélkedés, viszályok, egy, 
a reménytelenség káoszába vesző jövő, vagy 
a munkával, óriási erőfeszítésekkel elérhető, 
ámde biztos értékrendre, erkölcsi, emberi és 
politikai irányra épülő, fejlődést hozó jövő kö-
zött – emelte ki a polgármester.

– Hiszem – akármilyen furcsán is hangzik 
–, hogy ma újra hasonló időket élünk a vi-
lág nyugati felében és saját hazánkban is. Hi-
szen itt van közöttünk az újkori pogányság a 
szabadság abszolutizálásának képében, amely 
nemre, életkorra való tekintet nélkül azzal a 
csalóka ígérettel támad, hogy az ember hatá-
rok nélkül bármit megtehet.  Mindezzel szem-
ben áll a Szent István-i örökségre épülő gon-
dolkodás és értékrend. Melyben első a nem-
zet építése, országunk határainak védelme, és 
mindenekelőtt a családok szolgálata, támoga-
tása úgy, ahogy ezt most már kézzel fogható 
eredményekkel több mint egy évtizede a pol-
gári kormány teszi – húzta alá. 
– Hamarosan itt az idő, és újra dönteni kell. 
Hiszem, hogy nem személyek, hanem az egy-
mással szemben álló ember és jövőkép, vala-
mint értékrend között kell döntenünk. Aho-
gyan Szent István is döntött a keresztény ér-

tékrend választása mellett, mely a mai napig 
tanítja, hogy ki az ember, mi a rendeltetése, 
honnan jött és hová tart, és tudja azt is, hogy 
szabaddá egyedül az a szeretet tesz, mely a 
szolgálatban, a szív önzetlen szétosztásában 
tárul fel minden ember számára igazán – 
emelte ki Szabó Péter.
– Kívánom, hogy legyünk büszkék ezeréves 
keresztény gyökereinkre, államalapító Szent 
István királyunk tetteire, és országunk örö-
mökben és szenvedésekben is gazdag ezer évé-
re. Kívánom nemzetünknek Szent István böl-
csességét is, hogy majd a kellő időben bölcsen 
tudjunk dönteni egy, az ember méltóságára 
épülő jövő mellett, mely ezeréves múltunk ke-
resztény értékrendjéből táplálkozva ad választ 
a jövő kihívásaira is – zárta ünnepi beszédét 
Szabó Péter polgármester.
A városi ünnepségen Zuschlag-Nepp Éva 
evangélikus lelkész, Lenkey István reformá-
tus lelkész és Kutas Attila római katolikus plé-
bános mondták el ünnepi gondolataikat, és 
megszentelték az új kenyeret, amelyből – a ha-
gyományt követve – megkínálták a jelenlevő-
ket az ünnepség végén, amelyen közreműkö-
dött Szabó Dávid (gitár, ének). A  Jézus Szíve-
templom melletti bazársor tetején megtartott 
megemlékezés előtt ünnepi szentmise volt.
Az államalapítás évfordulója alkalmából há-
romnapos kulturális kavalkád is volt Pakson. 
Az ürgemezei szabadidőparkban koncertek és 
színpadi produkciók voltak helyi és vendég-
előadókkal, emellett gasztroudvarral, vásártér-
rel, valamint számos gyermek és más kísérő-
programmal várták az érdeklődőket. A prog-
ramsorozatot látványos lézershow zárta. 
A városi ünnepséget a TelePaks televízió rög-
zítette,  a felvétel megtalálható a telepaks.net 
oldalon, ahol  a kulturális programokról készí-
tett Paletta magazinok is visszanézhetők.  

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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Közélet

Látványos fejlesztés Lussoniumban

Felszerelik eszközökkel a szervizcsarnokot

Az elektromosautóbusz-garázs felszerelé-
séről írtak alá szerződést Szabó Péter pol-
gármester és Tölgyesi Zoltán, a T Bon Car 
Műszaki Fejlesztő és Gyártó K�. ügyvezető-
je. – Februártól közlekednek elektromos bu-
szok a városban. A rendszer a lakossági visz-

szajelzések alapján beváltotta a hozzá fűzött 
reményeket, növekedett a járatsűrűség, illet-
ve a város olyan területeit is sikerült bevon-
ni a tömegközlekedésbe, amit korábban nem 
– mondta Szabó Péter, hozzátéve, hogy zajla-
nak még �nomítások, például a buszmegál-

lók végleges helyének kijelölése. A szerződés-
kötésen elhangzott, hogy folyamatban van a 
buszgarázs és szervizcsarnok, valamint egy 
irodaépület építése. Jelen szerződés olyan di-
agnosztikai és szervizeszközök beszerzésé-
ről szól, amelyek elengedhetetlenek a buszok 
biztonságos üzemeltetéséhez. 
Tölgyesi Zoltán ügyvezető elmondta, hogy 
a buszok nagyfeszültségű elektromos be-
rendezéseinek vizsgálatához, karbantartá-
sához, adott esetben javításához szükséges 
eszközök beszerzéséről van szó. – Az esz-
közöket egy kétállásos műhelybe telepítjük, 
ahol két busz egyidejű karbantartása végez-
hető – tájékoztatott az ügyvezető. A szerző-
dés keretében szállítanak többek között gör-
gős fékerőmérőt, fényszóró-ellenőrző beren-
dezést, kerékkiegyensúlyozó berendezést, 
kerékszerelőgépet, futómű-ellenőrző beren-
dezést, klímanyomás-ellenőrző szettet és 
klímarendszermosó berendezést, gumiab-
roncs-nyomásmérőt, valamint elektromos 
villástargonca-emelőt. A beruházás érté-
ke közel bruttó 161 millió forint, a termékek 
szállításának határideje százhúsz naptári nap.                     

-kgy-

– Paks egyik büszkesége és a lakosság és 
a turisták körében népszerű helyszíne 
Lussonium, ahol látványos fejlesztés való-
sult meg egy tematikus, római kori játszó-
tér megépítésével – mondta sajtótájékoz-
tatón Szabó Péter. Paks polgármestere úgy 
tájékoztatott, hogy a beruházás megvaló-
sítására pályázatot nyert a Tudással a Jövő-
ért Közhasznú Alapítvány vezette konzorci-
um a terület- és településfejlesztési operatív 
programban társadalmi és környezeti szem-
pontból fenntartható turizmusfejlesztés tár-
gyában. Süli János tárca nélküli miniszter, a 
térség országgyűlési képviselője azt mondta, 
hogy öt évvel ezelőtt indult a projekt. – A cél 
egy térségi kerékpáros turisztikai termékcso-
mag kialakítása volt. A konzorciumnak Paks 
mellett Dunaföldvár, Bölcske és Madocsa is 
tagja. A fejlesztések minden önkormányzat-
nál megvalósultak – összegzett. Spiesz József, 
a körzet önkormányzati képviselője kiemelte, 
hogy az ovifocipálya után egy újabb minő-
ségi közösségi tér készült el a római kori ját-
szótérrel, ami országosan kuriózumnak szá-
mít, és amit örömmel látogatnak nemcsak a 
dunakömlődiek, hanem a környező települé-
seken lakók is. 

Paks önkormányzata a lussoniumi fejlesz-
tést nettó 84 millió forintból valósította 
meg,  ebből a pályázati támogatás 29 mil-
lió forint. A beruházás kivitelezője a Sol-
tút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi K�. 
volt. A projektben kialakítottak Dunaköm-
lődön a Béke utcában egy kerékpáros-pihe-

nőt zöldfelülettel, világítással, információs 
terminállal, valamint Lussoniumban egy fű-
szerkertet és a római kort idéző játszóteret, 
ahol egyedi játszóelemeket telepítettek, ké-
szült öntözőrendszer, térvilágítás, van ivó-
kút és utcabútorok.                               

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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A bőr a testünk legnagyobb szerve. Megbe-
tegedéseinek tünet- és kóroktanával, vala-
mint gyógyításával  a bőrgyógyászat foglal-
kozik. Emellett a nemi betegségek diagnosz-
tizálása és kezelése is a bőrgyógyászathoz 
tartozik. A Paksi Gyógyászati Központ bőr- 
és nemibeteg szakrendelés és gondozás szak-
rendelésén heti négy napon van rendelés, 
csütörtökön dr. Bajor Klára, hétfőn, kedden 
és pénteken dr. Varga Tamás fogadja a bete-
geket minden életkorból. A  szakrendelés a 
gyógyfürdő épületében működik, a bejárat 
a Penny felőli oldalon van, amelyen belépve 
egyből a váróterembe jutnak a páciensek. Ezt 
megelőzően be kell jelentkezniük a főépület-
ben vagy a gyógyfürdőben a recepción.  Mi-
után az orvos tájékozódik a tünetekről, meg-
vizsgálja az érintett bőrfelületet megtekin-
téssel, tapintással, ha kell, dermatoszkóppal, 
majd meghatározza a terápiát. Amennyiben 
szükségesnek tartja, elküldi a beteget továb-
bi vizsgálatra laboratóriumba, ultrahangra, 
röntgenre vagy más szakrendelésre. A  bőr-
gyógyászaton lehetőség van allergiavizsgálat-
ra rátevéses bőrpróbával, valamint bőrgyógy-
ászati beavatkozásokra fagyasztásos eljárással 
és elektrokauterrel egyaránt. A  komolyabb 
sebészeti beavatkozásokhoz kiváló hátteret 
ad a gyógyászati központban működő egy-
napos sebészet, tudtuk meg az orvosoktól.
Dr. Bajor Klára bőrgyógyász-kozmetológus 
főorvos 2018. október 1-től rendel a Paksi 
Gyógyászati Központ szakrendelésén. A  fő-
orvos asszony a Pécsi Tudományegyetem Ál-

talános Orvostudományi Karán szerzett dip-
lomát, majd a Tolna Megyei Balassa János 
Kórházban kezdett dolgozni. 1994-től nyug-
állományba vonulásáig a kórház bőrgyógy-
ászati osztályának osztályvezető főorvosa 
volt. 
Kiemelte, hogy vigyék magukkal a pácien-
sek a vizsgálatra a szedett gyógyszereik lis-
táját. – Ez egyrészt azért fontos, mert gyógy-
szerek is okozhatnak bőrtüneteket, másrészt 
azért, mert �gyelembe kell venni a gyógysze-
rek egymással való kölcsönhatását, azaz tud-
ni kell, milyen gyógyszerek írhatók fel. Hoz-
zátette, hogy belszervi betegségekkel is össze-
függhetnek bőrtünetek, erre is �gyelemmel 
van. 
Dr. Varga Tamás úgy tájékoztatott, hogy 
a bőrgyógyászaton belül kifejezetten gya-
koriak a gyulladásos, allergiás bőrbetegsé-
gek, ekcémák, a bőrfüggelékek (pl.: köröm, 
haj, faggyúmirigyek) különböző betegsé-
gei, a pikkelysömör, a bőrfertőzések (bakte-
riális, gombás, vírusos), és egyre gyakoribbak 
a bőrdaganatok. – Arra biztatom a pácien-
seket, hogy előzetesen gondolják át, melyek 
azok a kérdések a betegségükkel kapcsolat-
ban, amelyekre választ szeretnének kapni, és 
ezeket tegyék fel – emelte ki. Dr. Varga Tamás 
bőrgyógyász szakorvos 2016. március 1-jétől 
rendel a Paksi Gyógyászati Központban. Pé-
csett végezte az orvosi egyetemet, majd a 
veszprémi megyei kórházban indult szakmai 
pályafutása. Dolgozott a Zsigmondy Vilmos 
Harkányi Gyógyfürdőkórházban, illetve több 
járási egészségügyi központban. 

Az orvosok azt is elmondták, hogy a pak-
si szakrendelés kiválóan felszerelt, kulturált 
a környezet, és ami rendkívül fontos, hogy 
Zámbó Éva és Baloghné Bajczi Andrea asz-
szisztensek igen kiválóan, összeszokottan 
végzik a feladataikat, ami nélkülözhetetlen 
a szakrendelés magas színvonalú, gördülé-
keny működéséhez. A  szakrendelésre nem 
kell beutaló, viszont előjegyzés igen, idő-
pontot rendelési időben, telefonon kérhet-
nek a páciensek.                            

 Kohl Gyöngyi

Közélet

Vizitben a bőrgyógyászaton

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Ki legyen 
a díjazott?

Cseri Istvánné: A mértékletes-
ség a hosszú élet titka

Közélet

Azok elismerésére, akik mun-
kájukkal hozzájárultak a város 
szociális és gyermekjóléti ellátá-
sának javításához, vagy e tevé-
kenységük során kimagasló tel-
jesítményt nyújtottak, Segítő kéz 
kitüntetést alapított Paks Város 
Önkormányzatának képviselő-
testülete. A díjat 2003 óta, két-
évente adják át a szociális munka 
napja alkalmából tartott ünnep-
ségen, november 12-én. A kitün-
tetés adományozására javaslatot 
tehet minden paksi lakos, paksi 
székhellyel rendelkező jogi sze-
mély, valamint jogi személyiség-
gel nem rendelkező szervezet. Az 
ajánlásnak tartalmaznia kell a je-
lölt azon teljesítményét, ami mél-
tóvá teszi a kitüntetésre. A 2021-
es esztendő díjazottjának szemé-
lyére a javaslatokat szeptember 
13-án 16 óráig lehet eljuttatni a 
jegyzőhöz.                                   -kgy-

– A hosszú élet titka a mérték-
letesség – mondja Cseri István-
né, aki augusztus 12-én töltöt-
te be a kilencvenedik életévét. 
Születésnapján az önkormány-
zat nevében Szabó Péter pol-
gármester köszöntötte. Éva néni 
Budapesten született, egy nő-
vére volt, édesapja szobafestő-
ként dolgozott, édesanyja pe-
dig laboráns volt. A szülők �-
atalon meghaltak. Éva néni az 
elemi iskolát Budapesten, majd 
Érden az apácáknál végezte el. 
Nagybátyja, dr. Ijjas József is-
mert egyházi személy, 1967 és 
1987 között kalocsai érsek volt. 
Cseri Istvánnal 1953-ban kö-
tötték össze az életüket, és 60 
évig éltek boldog házasságban. 
Egy �úk született, aki csupán 
46 éves volt, amikor elhunyt. 
Utána maradt lányunokája és 

két �ú dédunokája aranyoz-
za be Éva néni mindennapja-
it. Három éve költözött Paksra 
egy súlyos műtét után. Szívesen 
sétálgat a lakótelepen, akár a 
Zápor utcáig – Budapesten Zá-

por utcában lakott. A korához 
képest jó egészségnek örvend, 
szeret tévét nézni, főként soro-
zatokat, de még a konyhában is 
tesz-vesz, olykor főz a család-
nak.                                               -kgy-

Fotó: Szép Zsóka

Pakson járt a Virágos Magyarország zsűrije
Pakson járt a Virágos Magyar-
ország verseny zsűrije. A grémi-
um helyszíni bejáráson értékelte 
a zöldfelületek fenntartásának 
színvonalát, a környezetszépí-
tő munka eredményeit. Az idei 
versenyen is több kategóriában 
osztanak díjakat, a győztesek ki-
hirdetése szeptember közepén 
várható.

– Kihívásokkal teli időszak ez 
Paksnak az új blokkok építése 
kapcsán. Sok mindenre �gyel-
nünk kell, többek között zöld-
felületeink magas minőségének 
megőrzésére. Ehhez a beruhá-
zó is hozzájárul, például tavaly a 
PIP Np. K�.-vel közös program-
ban ezer fát ültettünk Pakson, öt-
száz a lakosság kertjeit, ötszáz a 
közterületeinket díszíti – mond-
ta Szabó Péter polgármester a Vi-
rágos Magyarország verseny zsű-
rijének tartott prezentációban. 
– Visszatérő versenyzők va-
gyunk, nagyon szép díjak iga-

zolják a város környezetszépítő 
munkáját. Örülünk az eredmé-
nyeknek, de a lakosság elége-
dettsége az elsődleges szempont 
az önkormányzat számára – er-
ről Fodor-Szurovszki Tünde, 
Paks főkertésze beszélt, hozzáté-
ve, hogy idén az Atom tér zöld-
felülete az újdonság.
– A versenyen komplett szem-
pontrendszer szerint zsűrizünk 

– hangsúlyozta Kutiné Csicskár 
Edit, a zsűri egyik tagja. Azt 
mondta, hogy a helyszíni bejá-
ráson értékelik a zöldfelületek 
fenntartásának színvonalát, �-
gyelembe véve a város fejleszté-
si elképzeléseit, a városban élő ci-
vilek közreműködését a környe-
zetszépítő munkában, �gyelik a 
környezetvédelmi tevékenységet, 
nézik az óvodák, iskolák kertjeit, 

és például a temetők fenntartásá-
nak szintjét, ezek alapján áll ösz-
sze a végső eredmény. 
Paks korábban már többször is 
eredményesen szerepelt a kör-
nyezetszépítő megmérettetésen. 
2001-ben a városok kategóriá-
jában első helyezett lett, majd a 
nemzetközi versenyben ezüstér-
met kapott. 2014-ben a Zöldebb 
Városokért Mozgalom és a Ma-
gyar Kertépítők Országos Szö-
vetsége közös különdíját nyerte 
el, 2015-ben a Földművelésügyi 
Minisztérium különdíját kapta 
meg a magyar növény- és virág-
kultúra megőrzéséért, 2016-ban 
a Magyar Tájépítészek Szövet-
sége különdíját, az Acélvirág dí-
jat, 2017-ben a Magyar Önkor-
mányzati Főkertész Egyesület 
különdíját, 2018-ban Arany Ró-
zsa-díjat, 2019-ben pedig a Bel-
ügyminisztérium elismerését, a 
Virágos önkormányzatért külön-
díjat. 

Dallos Szilvia

Fotó: TelePaks
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Atomerőmű

Már az iskolapadban megszó-
lítják a leendő szakembereket
Ebben az évben is sok egyete-
mista töltötte, tölti szakmai gya-
korlatát a két új atomerőművi 
blokk építésén dolgozó cégnél. 
A Paks II. Zrt. nagyon népsze-
rű a �atalok körében, mert ki-
hívást jelent számukra, hogy 
egy ilyen horderejű projektben 
gyarapíthatják tudásukat gya-
korlati tapasztalatok útján.

Iparági rutinnal, sokéves ta-
pasztalattal rendelkező szak-
embereket és �atal, korsze-
rű tudás birtokában lévő friss 
diplomásokat is vár sorai-
ba a Paks II. Zrt. Az i�ú szak-
emberek tapasztalt kollégák 
mentorálásával ismerik meg a 
nukleáris ipart, a Paks II. pro-
jektet. – Belőlük nőhet ki az új 
„csikócsapat”, akik a létesítést 
követően az üzemeltetésben is 
szerepet vállalnak – emelte ki 
Mittler István. A Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója azt 
mondta, már az iskolapadban 
megszólítják a leendő szakem-
bereket, akiket ösztöndíjjal és 
szakmai gyakorlati lehetőség-
gel várnak, de segítséget kap-
hatnak diplomamunkájuk elké-
szítéséhez is.
Ezekkel a lehetőségekkel először 
az EFOTT-on, a Paks II. kami-
onban, majd az Óbudai Egye-
tem állásbörzéjén találkozott 
Berek Dániel, de az atomener-
gia iránti érdeklődése jóval ko-
rábbi. – Bölcskén lakom, édes-
apám negyven évet dolgozott 
az atomerőműben, így tudom, 

hogy ez stabil, biztos munkát 
nyújtó iparág. A Paks II. beru-
házás a térségben meghatározó 
lehetőség a �atalok számára, itt 
nem egy évre, hanem (ha csak 
az üzemeltetést nézzük) hatvan 
évre előre terveznek – vázol-
ta Dani, aki a Paks II. Zrt. Mű-
szaki Igazgatóságának Irányí-
tástechnikai Osztályán végezte 
szakmai gyakorlatát. – Érdekel 
a PLC-programozás, folyamat-
irányítás, gyártás, automatizá-
lás, amivel itt foglalkozhattam, 
de nemcsak erről, hanem a nuk-
leáris ipar egészéről sok új infor-
mációt szereztem – összegez-
te. Azt sem titkolta, hogy hosz-
szú távon a Paks II. projektben 

képzeli el a jövőjét. – Szeretem 
a szülőfalumat és karnyújtás-
nyira biztos megélhetést nyúj-
tó, izgalmas feladatban vehetek 
részt. Miért mennék el? – fogal-
mazott. 
Szilágyi Balázs Dömét az ország 
keleti feléből, Püspökladány-
ból csábította Paksra a szakmai 
gyakorlati lehetőség. A Buda-
pesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetem energetikai 
mérnök hallgatója a Konvenci-
onális Gépészeti Osztályon vé-
gezte gyakorlatát, ahol nagyon 
jó munkakörnyezet, hangulat és 
segítőkészség fogadta. Számá-
ra nagy élményt jelentett, hogy 
a „magolás” helyett konkrét fel-

adatok megoldása várt rá. – Na-
gyon motivált, hogy komoly fel-
adatokat kaptunk, s ezeket ha-
táridőre el kellett végezni. Ha 
elakadtunk,   mentoraink, kol-
légák minden segítséget meg-
adtak – mesélt tapasztalatairól. 
Mivel a szekunder kör érdek-
li, azt tervezi, hogy e területről 
választ témát a diplomamunká-
jához mentora segítségével, aki 
reményei szerint konzulensként 
is segíti majd.
A Paks II. Zrt. a jelenlegi formá-
ban 2018 óta kínál lehetőséget 
egyetemi hallgatóknak szakmai 
gyakorlat teljesítésére. A hall-
gatók száma folyamatosan nő, 
idén 110 fő jelentkezett. A prog-
ram kezdete óta 2021. augusztu-
sig nyolcvan �atal élt ezzel a le-
hetőséggel, közülük nyolcan ma 
már Paks II-esek.
A szakmai gyakorlatról, illetve 
az ösztöndíjprogramról – amit 
a következő tanév elején ismét 
meghirdet a Paks II. Zrt., a cég 
weboldalán – a Karrier menü-
pont alatt találnak bővebb infor-
mációt az érdeklődők.                (X)

Fotók: Paks II. Zrt.
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Fotó: Molnár Gyula

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

www.dunacenter.huPAKS, K¥LESDI ∏T 50.

+36 30 575 2508+36 30 575 2508

PAKS, K¥LESDI ∏T 50.

+36 30 575 2508

www.dunacenter.huPAKS, K¥LESDI ∏T 50.

+36 30 575 2508

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com



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. 

Ács Péter Tolna megye 
első sakknagymestere

Pinceomlás volt 
az Anna utcában

Gyógyvíz lett

A diákok birtokba vették

Támfal épül Kömlődön

Ács Péter, az Atomerőmű SE 
17 esztendős sakkozója har-
madszor teljesítette a nor-
mát, így elnyerte a nagymes-
teri címet. Budapesten, a Ho-
tel Agróban bonyolították le 
a Budapesti Nyár sakkfesz-
tivált. A kilencfordulós ren-
dezvényen 14 ország 86 sak-
kozója ült asztalhoz, köztük 
Ács Péter, az atomosok után-
pótlás Európa- és országos 
bajnoka, világbajnoki ezüst- 
és bronzérmese, a paksi OB 
I-es csapat éltáblása. […] 
A rangos nagymester-verse-
nyen Ács Péter hét pontjával 
az első helyen végzett, kitű-
nő versenyzéssel, egy ponttal 
még túl is szárnyalta az elő-
írt szintet. […] Ács Péter az 
ország jelenlegi leg�atalabb, 

Tolna megyének pedig első 
nagymestere. A fővárosi si-
kerével kerek 2500-ra növel-
te Élő-pontszámát, s ezzel a 
felnőtt magyar mezőnyben a 
legjobb húszban (!) foglal he-
lyet. […]
Csak egy hét nyaralást en-
gedhet meg magának az új-
donsült nagymester. Jövő hé-
ten Spanyolországban egy 
nyílt nemzetközi i�úsági tor-
nán vesz részt, melyen bizo-
nyítani akarja, hogy tava-
lyi győzelme nem a véletlen 
műve volt. A válogatottal ok-
tóber végén az Ibériai-félszi-
geten fekvő Oropesa del Mar-
ban rendezendő korosztályos 
világbajnokságon méri össze 
tudását versenytársaival.

1998. augusztus 14., 10. évf. 27. szám

Valószínűleg a csapadékos 
időjárás volt az oka annak 
a pinceomlásnak, amely a 
hét végén történt az Anna 
utcában. A területet, illet-
ve az omlás során keletke-
zett üreget lezárták a pol-
gármesteri hivatal szakem-
berei, majd helyreállították 
a burkolatot. […] Pakson 
több pince, több üreg talál-
ható a földfelszín alatt. Az 
üregek nagy részét regiszt-
rálták, gondot fordítanak 
megszüntetésükre. Az om-
lás azonban – mindezek el-
lenére – váratlanul érte a 
szakembereket.  

1998. január 15., 10. évf. 2. szám

Gyógyvízzé nyilvánították a 
paksi hévízkút vizét – az erről 
kiállított igazolás az elmúlt hé-
ten érkezett meg az Egészség-
ügyi Minisztérium Országos 
Gyógyhelyi és Gyógyfürdő-
ügyi Igazgatóságától. A követ-
kező lépés a döntés lesz ar-
ról: hogyan használja majd fel 
a város ezt a természeti ado-
mányt. […] egy tavalyi dön-
tés alapján még az idén elkez-
dik a tervezést. Megvizsgálják, 
milyen lehetőségek rejlenek 
például a területi adottságok-
ban, és meg szeretnék ismerni 
a helyi és regionális igényeket 
is: kutatják, mekkora érdeklő-
dés mutatkozhat a gyógyfürő 
iránt. […]

1999. március 5., 11. évf. 10. szám

Augusztus végén ünnepélyes 
keretek között adták át a pak-
si Vak Bottyán Gimnázium új 
épületszárnyát. A diákok és ta-
náraik birtokba vették az új lé-
tesítményt. A gimnáziumi ok-
tatás mennyiségi és minősé-
gi szempontjai miatt az iskola 
bővítésének kérdése már évek-
kel ezelőtt felvetődött, és a hi-
ányosságok miatt elkerülhe-
tetlenné vált. […] 1995 nyarán 
már kisebb belső átalakítások 
történtek, több kisebb helyi-
séget alakítottak ki, 1996-ban 
emelet-ráépítéssel létesítettek 
három új tantermet, és új lép-
csőházat építettek. Az önkor-
mányzat az iskola igényeit is 

�gyelembe véve 1997-ben fo-
gott hozzá az eddig legjelentő-
sebb, mintegy 80 milliós ösz-
szegű beruházáshoz, amikor a 
stílusában a régi épülethez iga-
zodó új épületszárnyban újabb 
hat – szintenként kettő – te-
rem, valamint kiegészítő helyi-
ségek kialakítására és a külső, 
gimnázium régi épületrészei 
által bezárt udvar kiépítésé-
re (kikövezés) került sor. Ezen 
kívül a régi épületben a PA Rt. 
támogatásával két vadonat-
új számítógépterem létesült. A 
gimnázium régi részének kor-
szerűsítése és fejlesztése a kö-
vetkező évek feladata lesz. […]                     

1998. október 9., 10. évf. 34-35. szám.

Dunakömlőd mellett elhaladva 
a 6-os úton közlekedők szinte 
naponta nyomon követhetik az 
út mellett magasodó löszfalat 
erősítő támfal építésének igen 
gyors előrehaladását. A  bruttó 
29 millió forintba kerülő mun-
kát a Paksi Önkormányzat pá-
lyázatán a Szekszárdi Alisca 
Bau Mélyépítő K�. nyerte el, 
amely tavaly ősszel az ugyanitt 
folyó lösztámfalépítés első üte-

mét is elvégezte. […] A tavalyi, 
első ütemben elvégzett munká-
latok az idei második ütemmel 
együtt összesen háromszáz mé-
ter hosszúságú, hét méter ma-
gasságú támfal építését jelen-
tik. […] Megoldódik a támfal 
előtt húzódó 6-os út védelme 
és a támfal fölötti részen, a lösz-
talajon épült házak biztonsága. 
[…]

1998. október 2., 10. évf. 33. szám
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Egy évvel ezelőtt, szeptember 5-én kezdte 
meg az egykori Gesztenyés úti óvodaépü-
letben az Időskorúak Szociális Intézménye 
és Gondozóházának építését a Paksi Ge-
nerálkivitelező K�. […] A mintegy 1500 
négyzetméter hasznos alapterületű léte-
sítményben ötven idős ember találhat ott-
honra, az ünnepélyes átadás október 5-én 
történt meg. […] Jelenleg harminckét idős 
ember tartózkodik itt, összesen huszonegy 
szoba […] áll majd a hamarosan félszázra 
gyarapodó gondozott rendelkezésére. […] 
Könyvtár, imaterem is a gondozottak ren-
delkezésére áll, éppúgy, mint a tágas udvar, 
hatalmas társalgó, a gyógytorna-helyiség, 
a tea- és a mosókonyha. […]                      

-sólya-
1998. október 9., 10. évf. 34-35. szám

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

Változások a rendelőben

Átadták a város szociális otthonát Avar kori temetőt 
találtak Paks mellett

[…] ebben az évben a Pa Rt. iparűzési adó-
ja öt százalékával, mintegy negyvenmil-
lió forinttal a város egészségügyi műszer-
parkjának fejlesztését, felújítását támogatja. 
[…] az ultrahangos, �zikoterápiás, a fogá-
szati, illetve laborberendezéseket már meg-
rendelte az intézmény, a pályázat segítségé-
vel egy röntgengép beszerzése is lehetővé 
vált. Az elsősorban mellkas átvilágításoknál 
használatos gép a már elöregedett, negyed 
évszázados röntgengépet váltja majd fel. 
Ára megközelítőleg tízmillió forint, mely-
ből hatmillió forintot az illetékes miniszté-
rium, hárommilliót az atomerőmű �zet, a 
fennmaradó összeget pedig a rendelőinté-
zet és fenntartója, Paks Város Önkormány-
zata állja. […]                                               -S. E.-      

1998. szeptember 11., 10. évf. 30. szám

[…] Paks mellett, a Gyűrűs-völgytől délre 
a közelmúltban a történeti kutatások szá-
mára fontos régészeti lelőhely, egy avar kori 
temető került a napvilágra. […] a mosta-
ni feltárás azért is jelentős, mert Paks kör-
nyékéről konkrét avar kori lelőhely ez idá-
ig nem volt ismeretes. Egy madocsai lakos 
idén október 27-én tett bejelentése után a 
helyszínen végzett kutatások alkalmával ta-
lált csonthalmok, a felszínen előkerült lele-
tek alapján állapították meg, hogy ezen a 
helyen korábban avar kori temető és talán 
egy bronzkori telep is létezett. […] A no- 
vember 16. és december 1. közötti lelet-
mentő ásatás alatt a paksi múzeum mun-
katársai és közmunkások segítségével 
négy – felnőtt és gyermek – sírt sikerült te-
jesen feltárni. Az előkerült leletek és a sírok 
tájolása alapján a most feltárt temető hasz-
nálati ideje az avar kor első felére: a hatodik 
század végére – hetedik századra tehető, de 
nem kizárt, hogy a temetőt később is hasz-
nálták, erre utaló bizonyíték azonban nem 
került elő.                                        -Balogh Emese-                     

1998. december 11., 10. évf. 45. szám
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Portré

Jó napot, mi újság?

Ácsné Csúz Viktória
Megnyitása óta az Erzsé-
bet Nagy Szállodában dolgo-
zik Ácsné Csúz Viktória. Mé-
lyen beleégtek az első alkalom 
emlékei, alig hitte el, hogy ez 
a hatalmas, gyönyörű létesít-
mény lesz a munkahelye. Egy 
éve az ATOMIX K�. szállodai 
szakágvezetőjeként ő áll a szál-
loda élén.

A recepció melletti apró irodá-
ban találkozunk Ácsné Csúz 
Viktóriával. Előbbi sem áll tőle 
távol. Recepción kezdte a szállo-
dai munkát, a ranglétrát végig-
járva jutott el a legfelsőbb fok-
ra. Pályafutása az idegenforga-
lom területén a Duna Hotelben 
indult, onnan hívták 2010-ben 
az akkor nyíló Erzsébet Nagy 

Szállodába. Amikor az akko-
ri szállodavezető körbevezette, 
le volt nyűgözve. Ma is büszke 
arra a minőségre, igényességre, 
amit képvisel a hotel. – Szívem 
csücske a szálloda, mindig „ma-
gaménak” tekintettem – fogal-
maz, magyarázatul hozzáfűzve, 
hogy ezért tudja képviselni az 
előrelépéshez, fejlődéshez szük-
séges tulajdonosi szemléletet. 
Nem könnyű időszakban, 2020 
júliusában jött a lehetőség vagy 
inkább kihívás, hogy helyettes-
ből szakágvezetővé előrelépve, 
egy maroknyi csapat élére ke-
rülve első embere legyen ennek 
a létesítménynek. A pozitív re-
akciók megerősítették abban, 
hogy folytatnia kell ezen a pá-
lyán a fejlődést, tanulást. – Sze-

retem, hogy ebben a munkában 
van állandóság, hiszen vannak 
rendszeresen visszatérő felada-
tok, ugyanakkor van újdonság 
is, hiszen minden vendég, ren-
dezvény más és más – árulja el. 
Mint mondja, fontos célként 
tűzte maga elé, hogy olyan lég-
kör alakuljon ki, ahol a kollé-
gái és a vendégek egyaránt kom-
fortosan érzik magukat. Hozzá-
teszi, úgy gondolja, ha ebben a 
szerepben helyt tud állni, önma-
ga számára is igazolást nyer: he-
lye van ezen a pályán, amit egy-
kor még csupán azért választott, 
mert szerette volna kamatoz-
tatni nyelvtudását. Időközben 
azonban a szakma sokszínűsé-
ge, szépsége és az Erzsébet Nagy 
Szálloda iránt kialakult elköte-

lezettsége miatt munkája szív-
ügyévé vált. Viki azt mondja, jó 
látni, hogy egyre több vendég 
érkezik például a lakossági ren-
dezvényekre, szabadidős prog-
ramokra, csomagokra, ami mö-
gött persze szisztematikus mun-
ka van, amelyben az étteremmel, 
a kávézóval és a housekeeping 
csapatával szorosan együttmű-
ködnek. Noha a vendéglátás 
köztudottan nem hivatali mun-
karendben végezhető feladat, 
Viki törekszik arra, hogy legyen 
szabadideje, és azt tartalmasan 
töltse el. Diákkorában a tánc 
volt a kikapcsolódás, feltöltődés 
legfőbb forrása. Tizenhat évet 
töltött a Tűzvirág Táncegyüttes-
ben, ahol kitartást, állhatatossá-
got tanult. A tánc – és nem fel-
tétlenül a színpad – mindig örö-
met okozott számára. Újabban 
ezt az örömet a futásban talál-
ta meg. Célul tűzte, hogy telje-
síti a félmaratont, ezért év eleje 
óta tudatosan edz. Mindezen túl 
nem nagyszámú, de szoros ba-
rátságokat ápol. A legfontosabb 
és legbiztosabb pont az életében 
férje, Balázs, akihez tizenhat éve 
köti hite szerint elválaszthatat-
lan kötelék. – Őszintén úgy gon-
dolom, hogy keveseknek adatik 
meg, hogy ilyen társuk legyen – 
mondja. Ez persze nem magától 
értetődő, őszinte kommuniká-
ció, átláthatóság szükségeltetik 
hozzá. Az egyébként is szilárd 
alapot esetükben a közös hit is 
erősíti. A Pünkösdi Gyülekezet 
maroknyi csapatának tagjai-
ként rendszeresen járnak csalá-
di alkalmakra. – Megtaláltuk itt 
a biztonságot, békességet, hitet – 
fűzi hozzá.
Vikiék négy éve költöztek panel-
lakásból új otthonukba, egy – jel-
lemzése szerint szükséges és elég-
séges méretű – családi házba, ahol 
sok minden dicséri a bútoraszta-
los vállalkozó, Balázs keze mun-
káját. Egyelőre ketten vannak, 
de nem mondtak le arról, hogy 
otthonukat majdan gyerekzsivaj 
töltse be, de ahogy Viktória fo-
galmaz, hisz abban, hogy ha ez 
nem adatik meg, ők ketten ak-
kor is meg tudják találni a szá-
mukra boldog jövőképet.

Szabó Vanda
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Mesterségekről első kézből
Sörös Rita nyomdász, könyvkötő

Mozaik

– Miért választotta a nyom-
dász és könyvkötő szakmát?
– Gyermekkoromban édesapám 
a Szekszárdi Nyomdába szállí-
tott papírt a fűzfői papírgyár-
ból, és néha engem is magával 
vitt. Amikor megmutatták ne-
kem az üzemet, megfogott a gé-
pek látványa és a sajátos nyom-
daillat. A szekszárdi 505. számú 
Ipari Szakmunkásképző Isko-
lában tanultam, az intézmény 
neve most Tolna Megyei SZC 
Ady Endre Technikum és Kol-
légium, de úgy tudom, hogy 
már nem képeznek könyvkö-
tőket. Három év alatt sajátítot-
tuk el a szakma rejtelmeit, heti 
váltásban volt elméleti és gya-
korlati oktatás. Előbbi kereté-
ben a közismereti tantárgyak 
mellett szakmai tárgyakat, pél-
dául a könyvművészetet, tipo-
grá�át tanultuk, a gyakorlatot 
a szekszárdi nyomdában töltöt-
tem. Nagyon szerettem az is-
kolát, csakúgy, mint a nyom-
dát, továbbra is lenyűgöző volt 

számomra a papír és a nyom-
dafesték illata, a hatalmas gé-
pek, amelyeken dolgozhattunk. 
Nagyszerű érzés, hogy példá-
ul a Révai Nagylexikon szá-
mos kötete megfordult a kezem 
alatt. 
– Az iskola elvégzése után hol 
helyezkedett el?

– Pakson az akkori Dunacenter 
nyomdájában kezdtem dolgoz-
ni. Ott készült a Paksi Hírnök, 
illetve szórólapok, sőt, kenyér-
címkék is. Később eladta a város 
a nyomdaüzemet, a családom 
vette meg. Akkoriban egyedül 
dolgoztam, ha kellett, este tízkor 
mentem be nyomtatni.

– Milyen saját vállalkozásban 
dolgozni?
– Nagyon jó, mert ott a magam 
ura vagyok. A nagy cégekkel 
nem lehet felvenni a versenyt, 
hiszen más gépekkel, nagyüze-
mi körülmények között dol-
goznak. Azok választják talán 
inkább a kisnyomdákat, akik 
egyedibb megjelenéseket szeret-
nének. Szakdolgozatokat kötök, 
esküvői meghívókat, szórólapo-
kat nyomtatok. Bőrkötést is vál-
lalok. Egyébként főállásban egy 
másik nyomdában dolgozom. 
– Mit gondol, van jövője a 
nyomdászatnak?
– Szerintem van. A könyveket, 
újságokat jó kézbe venni, meg-
tapintani, érezni az illatukat, lát-
ni az esztétikumukat. Nagyon 
jó látni például egy-egy általam 
készített kirakatdekorációt, vagy 
egy városvezető kezében azt a 
plüssmappát, amit én készítet-
tem. Ez a szakma egyáltalán 
nem monoton, vannak szezoná-
lis munkák, mint a szakdolgo-
zatkötés, vagy az esküvői meg-
hívók nyomtatása. Utóbbiakból 
soha nem tervezek két ugyan-
olyat, legfeljebb hasonlót. 
– Segít a házasulóknak a vá-
lasztásban?
– Mindig megkérdezem a páro-
kat, milyen lesz a dekoráció, az 
asztaldísz, a szalag a székszok-
nyán, és ezekhez illeszkedő nyom-
datermékeket készítek az alka-
lomra. Járok esküvőkiállításokra, 
egyrészt tanulni, másrészt vi-
szem a termékeimet.
– Mi kell ahhoz, hogy valakiből 
jó szakember legyen?
– A könyvkötészethez szépérzék 
kell, fontos a pontosság, az ala-
posság, a nyomdászathoz a jó lá-
tás és színlátás is fontos. Szerin-
tem akkor lesz az emberből egy 
adott szakma kiemelkedő műve-
lője, ha igazán szereti, van hiva-
tástudata és nem csupán a �zeté-
sért dolgozik.                       Sólya E.

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Befejeződött az avar temető feltárása a paksi 
atomerőmű területén, a kb. 1400 éves leletek 
már a Paksi Városi Múzeum raktárjában vár-
ják, hogy a szakemberek vizsgálatok alá vessék 
őket. A teljes értékelésre azt követően kerülhet 
sor, hogy megvizsgálták a leleteket, de néhány 
érdekesség már most megállapítható. 
Elsőként az adatok: a feltárt temetőrészlet ti-
zenegy sírból állt, egy kivételével mindegyik 
tartalmazott emberi maradványokat. Sírrab-
lásnak egyik nyughely sem esett áldozatul, vi-
szont párat a munkagép megsértett (kisebb-
nagyobb mértékben), amikor előkerültek. Há-
rom felnőtt fér�, egy felnőtt asszony, három 
tizennyolcadik életévét be nem töltött lány és 
egy csecsemő eltemetése bizonyosan megha-
tározható volt a temetőrészletben. Ami azon-
ban a temetőt igazán érdekessé tette, hogy két 
felnőtt fér� mellé – teljes felszerelésben – a lo-
vukat is eltemették, illetve több sírban tojás-
maradványok voltak.
Az avar kori temetőkben nem ritka az olyan 
sír, amibe a lovával együtt temették el az el-
hunytat. A mai napig különböző elméletek 
vannak arra vonatkozóan, hogy ez mi célból 
történt. Egyszerű melléklet lenne az állat (mint 
a sírban talált többi ételmelléklet gyanánt elhe-
lyezett állatcsont, de ilyen melléklet a halott 
mellé helyezett edény is), vagy vallási szerepe 
lehetett, áldozatként gondolhatunk rá? Ha azt 
vesszük �gyelembe, hogy a lovak gyakran fel-
szerszámozva kerültek a sírokba (mint jelen 
esetben is), akkor valószínűbb, hogy inkább 
hátaslóról van szó, ami mellékletként szolgált. 
Tulajdonképpen rajta „lovagolt” a másvilágba 
a gazdája. Ugyanakkor az is nagyon valószínű, 
hogy magának a lónak is sajátos szerepe volt, 
és leölésének módja egyben vallási töltetű is 
lehetett. Persze a kettő közös halmaza sem el-
képzelhetetlen, mármint hogy gyakorlati sze-
repe mellett egyben szakrális jelentése is volt, 
azaz a ló egyszerre volt kísérő és áldozat.
Ennél is érdekesebb a tojások szerepe. Az 
avar sírokban többféle szárnyas tojásai talál-
hatók meg, az eddigi vizsgálatok szerint leg-
nagyobb számban házityúktól származók 
voltak. Általában egy temetkezésből egyet-
len tojás kerül elő, de ritkán előfordult már 
olyan is, hogy több, akár tizenkét tojás héjá-

nak a maradványait tárták fel egyetlen sír-
ból. Legtöbbször nők vagy gyerekek sírjai-
ból kerülnek elő, fér�ak mellé ritkábban 
tettek ilyen mellékletet. De mi célból he-
lyezhették ezeket a sírba? Alapvetően a kö-
vetkező lehetőségeket vehetjük számítás-
ba: egyszerű ételmellékletként szerepelhe-
tett (különösen akkor, ha a sírban van egyéb 
állatcsont is), vagy bajelhárító szerepe lehe-
tett, vagy a magzati lét, a termékenység mel-
lett egyben a feltámadásra váró halotti ál-
lapot jelképe is lehetett. A tojás szerepének 
ilyen magyarázata közkedvelt, a hímes tojás 
például a mi keresztény hagyományunkban 

a húsvétnak, vagyis a feltámadás napjának 
egyik jellegzetes jelképe.
Az avar kori tojáshéjak vizsgálatából azonban 
kiderült, hogy a sírokban kikeltetlen egész to-
jás, kiköltött fél, illetve háromnegyed tojás, 
valamint összetört tojáshéjrétegek egyaránt 
megtalálhatók. Márpedig a törött tojásoknak 
nem sok szimbolikus jelentése lehetett. Ezek a 
meg�gyelések egyébként le is szűkítik a tojás 
mint termékenységszimbólum alkalmazható-
ságát. Ha a sírokban talált tárgyak nem segítet-
ték volna a kormeghatározást, bátran lehetne 
támaszkodni a tojásokra, hiszen a korai avar 
kori temetkezésekben még nem jellemzőek az 
állati eredetű mellékletek, az avar kor második 
felében azonban már gyakrabban fordultak 
elő ételmellékletként értelmezhető állatcson-
tok vagy tojások a sírokban.
Az előkerült sírok és leletek bemutatásá-
ra még várni kell egy kicsit. Az embercson-
tokat az antropológus, az állatcsontokat az 
archeozoológus, a sírokban lévő leleteket pe-
dig az archeológus, vagyis a régész vizsgál-
ja majd meg, és készíti el a jelentéseket. Csak-
is ezeket összevetve áll majd rendelkezésre 
egy olyan információhalmaz, melynek segít-
ségével a megtalált sírok már bemutathatók a 
nagyközönségnek is.                              Szabó Antal

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Paksi Városi Múzeum
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A Rókus-kápolna
A török hódoltság pusztítá-
sa után svábokkal betelepített 
Pakson az 1739–1740-es nagy 
pestisjárvány utáni időkben a 
Pummerschein Dávid jómódú 
szőlősjobbágy építtette barokk 
országúti kápolnát a ragályos be-
tegségek védőszentjei után Szent 
Rókus és Szent Sebestyén kápol-
nának keresztelték. Paks egyik 
legrégibb egyházi épületének je-
lentőségét emeli, hogy a Duna-
kömlőd irányába vezető ország-
út mellett építették, amely ak-
kor még a Sánc-hegyen vezetett 
keresztül. A részben vályogtég-
lákból emelt kápolna építésé-
nek pontos idejét nem tudjuk, 
Simonovics Mihály plébános fel-
jegyzése szerint 1780-ban már 
állt. 1830-ban a Cseh-Vigyázó 
család temetkezési helyévé alakí-
tották, de az 1842. évi sajtóhírek 
alapján gyanítható, hogy később  
a helyére teljesen újat építettek. A 
Daróczy Zsigmond (1801–1868) 
kanonok felhívására újjáépí-
tett kápolnát 1842. október 9-én 
Egyed Antal (1779–1862) költő-
pap szentelte fel.  

Több országos lap is hírt adott 
arról, hogy a város köszönetét 
fejezi ki a frissen átadott Ró-
kus-kápolna belső díszeiért a 
paksi születésű egyházi sze-
mélynek, báró Rudnyánszky 
Sámuelnek (1792–1848).

A kápolna Paks talán egyetlen 
igazán barokkos épülete, mert 
csak kismértékben bontották 
meg a műemlék egységes ba-
rokk stílusát klasszicista részle-
tekkel. A bejárati ajtót különö-
sen szép barokk vasalás díszíti. 

A kisebb templomnak is beillő 
épület 7 méter hosszú, 5 méter 
széles és magas, illetve a 10 mé-
ter magas torony alaprajza 2×2 
méter. A cseréppel fedett tető 
mellett a torony fazsindelyes 
volt, melyben két kisebb ha-
rang kapott helyet. A kápolna 
kőlapos padozatának közepén 
1 méterszer 80 centiméteres, 
vörös márványtábla mutatja a 
kripta helyét, rajta a Vigyázó 
család címere és felirat: „Tekin-
tetes özvegy Vigyázó Ignátzné 
született Csuzy Jozefa asszony-
ság családjának sírboltja.” Ide 
temették többek között Jozefa 
asszonyság �ait, Vigyázó Ignác 
földbirtokost 1884-ben, Vigyá-
zó Rudolf bankárt pedig 1885-
ben. Amikor a család leszárma-
zottai elköltöztek Paksról, a ká-
polnát a paksi katolikus egyházra 
hagyták, és megszűnt temetkezé-
si helyként funkcionálni. Rend-
szeresen miséztek benne a ke-
resztjáró napok második napján, 
valamint a kápolna fogadalmi 
ünnepén Szent Rókus (augusz-
tus 16.), Szent Fábián pápa, vér-

tanú és Szent Sebestyén (január 
20.) ünnepén. A misékhez szük-
séges kegyszereket és kegytár-
gyakat a plébániatemplomból 
vitték át. Gyakorta misézett a 
kápolnában a két háború közti 
időszakban Bednárz Róbert pá-
pai prelátus, a szomszédos Pre-
látus-villa építtetője. A kápolna 
előtt az 1854-ből való provin-
ciális feszület csodálható meg 
korpusszal, amit az egykori 
paksi városbíró, Fughsz Mihály 
állíttatott. Az 1970-es évek-
ben az épület bádogtetőfedését 
alumíniumra cserélték, freskó-
it konzerválták. Az épület be-
ázások által tönkretett faszer-
kezetét 1999 nyarán Várszegi 
László vezetésével felújították, 
kijavították a tetőt és a párká-
nyokat, valamint vörösrézre 
cserélték az alumíniumfedést. 
A bádogos munkát Priskin 
Antal rézműves végezte, aki a 
Makovecz Imre által tervezett 
épületeken és több paksi temp-
lomon is dolgozott. A kápol-
na egyetlen berendezése jelen-
leg egy klasszicista oltár. A kék 
hátterű freskón a négy evan-
gélista és Szent Orbán pápa, 
a borosgazdák patrónusa tia-
rás képe látható, kezében sző-
lőfürttel, alatta paksi tájkép, 
szőlőskertek présházzal. 2008-
ban újabb felújításon esett át 
az épület a Deli család támo-
gatásával, akik megváltották a 
kápolna alatti sírhely egy ré-
szét családi kriptának. Ennek 
nyomán megtörtént az ott lévő 
kétszáz éves sírhely feltárása. 
Dr. Keresztes Pál plébános ak-
kori tájékoztatása szerint a fel-
tárt kriptában a Cseh-Vigyázó 
családhoz köthető kilenc kopor-
sót találtak, köztük egy gyerme-
két. A másik nyolcból kettő fa, a 
többi érckoporsó, melyekből az 
elsőt 1831-ben helyezték el, az 
utolsót pedig 1949-ben. (TMN, 
2008.04.12., 10.o.)

dr. Hanol János

„Paksról szép ünnepélynek 
valánk tanúi. Főtisztelendő 
Daróczy Zsigmond t. kanonok 
fölhívására e városi közönség 
kápolnát építtetett, mely oct. 
9kén volt fölszentelendő. Szá-
mos nép gyűlt össze a szent 
menetre, mely mindenkinek 
lelki épületül szolgálhatott. A 
fölszentelést szép szertartá-
sok közt, az ismeretes magyar 
költész főtiszt. Egyed Antal 
apát vivé végbe. Nem lesz fö-
lösleges megemlítenünk, hogy 
a szent meneten, nem német 
- noha hét szerint az követ-
kezett - hanem magyar szent 
ének zengett a nép ajkáról, mi 
főtiszt. Daróczy úrnak a ha-
zai nyelv melletti buzgósá-
gát szépen jellemzi.” (Hírnök, 
1842.11.17., 1.o.) 

„Paks mezőváros római kath. 
községe kötelességének is-
meri mélt. és főtiszt., dezseri 
báró Rudnyánszky Sámu-
el zsámbéki prépost és esz-
tergomi kanonok úrnak kö-
szönetét nyilvánítani azon 
kegyességért, mellyel az a vá-
rosi szentegyház valamint a 
most épült Rochus kápolná-
ja beldíszesítéséhez nagylelkű 
adakozásaival járulni méltóz-
tatott.” (Egyházi Tudósítások, 
1842.10.09.) 

Fotó: magánarchívum

Képeslaprészlet, Kiss Pál Utóda kiadása, kb. 1940

 Paksi Hírnök, 2021. augusztus 27. n 13



Sport

Kilenc érmet hoztak a kajak-kenusok

Négy mérkőzés után hetedik a PFC
Második hazai mérkőzésén 
sem sikerült győznie a Paksi FC 
labdarúgócsapatának az OTP 
Bank Ligában. A 2021/2022-
es szezon harmadik játéknap-
ján a friss feljutó Debrecen lá-
togatott a Fehérvári úti stadi-
onba, amely gárda Ferenczi 
és Dzsudzsák révén már 2:0-
s előnyben is volt, de Ádám, 
Hahn és Bognár találataival a 
63. percre sikerült megfordíta-
nia a zöld-fehéreknek az állást. 
A hátralévő időben már csak 
egy gól született, amit a vendé-
gek játékosa, Ugrai lőtt, így 3:3-
mal zárult a PFC – DVSC össze-
csapás. – Sajnos ma nem tud-
tuk azt a ritmust játszani, amit 
szoktunk. Körülményesek vol-
tunk, és a középpályánk sem 
volt az igazi, főleg az első fél-
időben. A Debrecen jól kont-
rázott, jól futballozott, így igaz-
ságos eredmény született. Há-
rom-három után nem az bánt, 
hogy hármat kaptunk, sokkal 

inkább az, hogy nem rúgtuk 
meg a negyediket, ötödiket, hi-
szen lehetőségeink voltak erre, 
bár tiszta helyzeteink hozzá ma 
sajnos nem – összegzett a lefú-
jást követően Bognár György 
vezetőedző. A következő játék-
napon az addig még nyeret-
len, a forduló előtt mindösz-
sze egyetlen ponttal az utolsó 
helyen álló Budapest Honvéd 

otthonában vendégszerepelt a 
Paksi FC. A mérkőzésen Nagy 
Dominik révén a hazaiak sze-
reztek vezetést, amit még a fél-
idő előtt Hahn büntetőből ega-
lizált. A fordulás után szin-
te azonnal, Lukic találatával, 
újabb gólt kapott a PFC, majd 
Nagy Dominik az 57. perc-
ben újra betalált. Három-egy-
nél, a 68. perctől emberelőny-

ben futballozó zöld-fehérek a 
lefújásig nem tudtak közelebb 
kerülni riválisukhoz, így az új 
Bozsik Arénában elszenvedték 
második vereségüket a szezon-
ban. – Megérdemelten nyerte 
meg a Honvéd ezt a mérkőzést. 
Párharcerősek voltak, és job-
ban is pörögtek, mint mi. Ki-
csit megpróbáltuk masszívabb-
ra venni a hátsó védekezésün-
ket, ezért három belső védővel 
játszottunk. Sok meccset nyer-
tünk már így, ma is indokoltnak 
éreztük, de ez most nem jött be. 
A játékunk még emberelőnyben 
is passzív volt – értékelt Bognár 
György a találkozó után. A zöld-
fehér klub négy forduló után 
egy győzelemmel, egy döntet-
lennel és két vereséggel a tabella 
7. helyén áll. A Paksi FC a követ-
kező játéknapon az Újpest FC-t 
fogadja. A mérkőzést augusztus 
29-én 20 órakor rendezik a Fe-
hérvári úti stadionban.

-fg-

Szeged adott otthont a kajak-
kenu sport idei utolsó nagy ha-
zai versenyének, a felnőtt és 
parakenu magyar bajnokságnak 
és világbajnoki válogatónak. A 
Maty-éri evezőspályán 39 egye-
sület 207 versenyzője tette vízre 
a hajóit, az Atomerőmű SE-t ha-
tan képviselték. A két arany-, öt 
ezüst- és két bronzérem értékét 
nagyban növeli, hogy öten még 
az U23-as korosztályhoz tartoz-
nak, csak az 1997-es születésű 
Koleszár Zoltán idősebb. Arany-
érmet két kenus egység nyert, 
Hodován Dávid és Koleszár Zol-
tán C2 fér� felnőtt 200 m-en, va-
lamint a Hodován Dávid, Kol-
lár Kristóf, Koleszár Zoltán, Be-
senyei Ádám összetételű hajó C4 
fér� felnőtt 200 m-en. A dobo-
gó második fokára állhatott fel 
Pupp Noémi K1 női felnőtt 1000 
m, Vajda Bence Ferenc K1 fér� 
felnőtt 1000 m, Hodován Dávid 
C1 fér� felnőtt 500 m, Koleszár 

Zoltán C1 fér� felnőtt 5000 m és 
Kollár Kristóf C2 fér� felnőtt 500 
m-en a DKSE Dunaújváros ver-
senyzőjével, Slihoczki Ádámmal 
az oldalán. Bronzérmet nyert 
Pupp Noémi K1 női felnőtt 500 
m-en, és Koleszár Zoltán C1 fér� 
felnőtt 1000 m-en.
A verseny után a paksi csapat 
még Szegeden maradt edzőtá-

borban. Bedecs Ferenc, az ASE 
kajak-kenu szakosztályának ve-
zetője értékelte a bajnoki ered-
ményeket a Paksi Hírnöknek. 
– Összességében maximálisan 
elégedett vagyok mindenki-
vel, de az U23-asokkal különö-
sen. Ők a szeptember 3–6. kö-
zött, a portugáliai Montemor-
o-Velhóban sorra kerülő i�úsági 

és U23-as világbajnokságra ké-
szülnek, nem nagyon pihentek 
rá a magyar bajnokságra. Bom-
ba meglepetés volt Hodován 
Dávid kenu egyes 500 méteres 
döntője, 450 méterig vezetett, 
és csak az utolsó ötvenen tudta 
megelőzni Kis Balázs. Ez a fel-
nőtt bajnoki ezüst nagyon biz-
tató a jövőre nézve. Szintén fan-
tasztikusan ment Vajda Bence, 
kajak egyes 1000 méteren csak 
a friss olimpiai bajnok Kopasz 
Bálint előzte meg. Koleszár Zol-
tánban is benne volt ez a telje-
sítmény, hogy kenu egyes 1000 
méteren felálljon a dobogóra, az 
aranyérmek 200 méteren magu-
kért beszélnek – összegzett Be-
decs Ferenc. Azt is elmondta, 
hogy augusztus 29-ig maradnak 
az edzőtáborban, a rá következő 
hétfőn és kedden lesznek itthon, 
szerdán pedig indulnak Portu-
gáliába, a világbajnokságra.                                                           

-joko-

Fotó: az Atomerőmű SE Facebook-oldala

Fotó: Molnár Gyula
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Kiválóan szerepel-
tek a tájfutók

Sport

Sikert sikerre hal-
moz Gyutai Adrián

Legutóbb 2017-ben ment tel-
jes szezont Gyutai Adrián mo-
torversenyző, aki a 2010-es évek 
elején többek között megnyer-
te az Alpok–Adria sorozatot, in-
dult Európa- és világbajnoki fu-
tamokon MotoGP-ben, valamint 
az olasz bajnokságban is. A pak-
si kiválóság az elmúlt három év-
ben kisebb megméretéseken ült 
motorra, a fókuszba �atal te-
hetségek mentorálása került. A 
2021-es esztendő azonban a visz-
szatérés éve, Gyutai Adrián, ahol 
elindul, sikert sikerre halmoz, a 
magyar bajnokságban első he-
lyen áll, míg az osztrák bajnok-
ságban többször is dobogóra áll-
hatott. A honi pontvadászatban 

még két megmérettetés van hát-
ra, az egyik legfontosabb augusz-
tus végén a Hungaroringen lesz, 
míg az osztrák sorozatban szept-
ember elején rendeznek ver-
senyt. A cél természetesen a je-
lenlegi pozíciók megtartása. Az 
elmúlt időszakban a sportoló, 
barátjával, Mukli Zsolttal meg-
alapította a Rhino Racing elneve-
zésű csapatot, amellyel nagy ter-
veik vannak. A versenyző erről és 
egyéb elképzeléseiről is beszélt a 
TelePaks Lelátó című sportma-
gazinjában, ami visszanézhető 
a televízió Facebook-oldalán és 
YouTube-csatornáján, valamint a 
telepaks.net honlapon.

 Faller Gábor

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum

Magyarországon rendezték idén a 
Tájfutó Szenior Világbajnokságot, 
melyen 38 ország 1500 induló-
ja vett részt. A Paksi SE sportolói 
nyolc fővel képviseltették magu-
kat az eseményen. A székesfehér-
vári megmérettetés sprint futa-
mokkal kezdődött, a selejtezők-
ből négy paksi versenyző került 
az „A” döntőbe. A �nálé a telepü-
lés belvárosában zajlott, melynek 
zegzugos utcái és belső udvarai 
komoly oda�gyelést igényeltek. 
A legeredményesebb Gábor Ani-
ta volt 11. helyezésével az N40-es 
mezőnyben. Böröcz Ildikó 13. lett 
N35-ben, Gábor József 17. F40-
ben és Kiss Gábor 20. helyezést 

ért el szintén F40-ben. Egy szün-
nap után az erdei futamok selejte-
zőivel folytatódott a világbajnok-
ság, ahol a paksiak közül Gábor 
József és Gábor Anita álltak rajt-
vonalra, és mindketten bejutot-
tak az „A” döntőbe. Középtávon 
végül F40-ben Gábor József 6., 
míg Gábor Anita a nőknél 8. he-
lyen zárt. Az utolsó nap a hosszú-
távé volt, itt Gábor József az utol-
só nagy átmenetig az 5-6. helyen 
szerepelt, majd visszacsúszott a 9. 
helyre. Gábor Anita sérülés mi-
att feladni kényszerült a versenyt. 
Jövőre Olaszországban rendezik 
meg a Tájfutó Szenior Világbaj-
nokságot.                      Faller Gábor
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

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  

Megfejtésével egy önkor-
mányzati ajándékcsomagot 
nyerhet.

Milyen címmel látható képzőművészeti 
kiállítás a Város napján? A  megfejtéseket 
szeptember 3-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: Anderkó-Tell Veronika

Fotó: Babai István/archív


