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Közélet

Testületi döntések januárban

Megtartotta idei első ülését Paks képvise-
lő-testülete. A grémium húsz témát tár-
gyalt, többek között napirenden volt pá-
lyázatok benyújtása, településrendezési 
eszközök módosítása, valamint az önkor-
mányzati cégek holdingosításával össze-
függő előterjesztés.
 
Napirend előtt Heringes Anita, a Paksi Deák 
Ferenc Egyesület (PDF) képviselője kért 
szót azzal kapcsolatban, hogy elküldték Sza-
bó Péter polgármesternek a javaslataikat az 
idei költségvetéshez, ám azt a választ kapták 
tőle, hogy nem tudja azokat beépíteni a ren-
deletbe.
– A PDF frakció által megküldött anyag erős 
túlzással sem nevezhető javaslatnak, hanem 
egy ötletgyűjtemény, ami felsorolásszerű-
en, körülbelül tízmilliárd forint nagyság-
rendben tartalmaz kizárólag beruházásokat, 
fejlesztéseket. A PDF frakciójában is ülnek 
olyan képviselők, akiknek van már tapaszta-
latuk a költségvetés összeállításáról, így fel-
tételezem, tisztában vannak azzal, hogy ez 
mit jelent, tehát, hogy számolni kell a javas-
lattételkor is a kiadási és a bevételi oldalak-
kal is. Ennek megfelelően összetettebb ja-
vaslatot vártam. Azt a választ adtam, hogy 
ezt nem tudom javaslatként befogadni, be-
építeni a költségvetésbe, és írásban jeleztem 
is, hogy várom azt a javaslatot, amit viszont 
igen – összegzett Szabó Péter az ülés után.
– Kértük a polgármestert, hogy egyeztessen 
velünk, mielőtt előterjeszti az idei költség-
vetést februárban, sajnos az egyeztetés nem 

valósult meg, és nyitottságot sem látunk rá, 
csak az elutasítást. Harcolni fogunk a javas-
latainkért, és módosító indítványként is be 
fogjuk ezeket nyújtani  – nyilatkozta Herin-
ges Anita (PDF).
Több napirendi pont szólt a településrendezé-
si eszközök módosításával kapcsolatos dön-
tésről. – A PIP Nonpro�t K�. kérelmeiről szólt 
az egyik, amely már több alkalommal volt na-
pirenden, itt alapvetően a lakhatási projek-
tek megvalósítása kapcsán kérte a cég a he-
lyi építési szabályzat módosítását. Elköltözik 
a városközpontból a Magyar Közút, emiatt is 
módosítani kellett a szabályzatot, valamint a 
Paks II. a beruházási területen szeretné majd 
megvalósítani azt az egészségügyi közpon-
tot, amely a munkavállalók ellátására szolgál. 
Most a partnerségi vélemények lezárásának 
elfogadására került sor, illetve a partnerségi 
szakasz véglegesítésére – tájékoztatott Szabó 
Péter polgármester. Emellett a Paks városát 
érintő utak kapcsán a 6-os számú főút négy-
sávosításának kérdése került napirendre, itt 
a Partnerségi szakaszban jár a folyamat, va-
lamint ide tartozik az M6-os autópályát és a 
6-os számú főutat összekötő út véleményezé-
se, továbbá a nyugati elkerülőút Partnerségi 
véleményezése. – A harmadik napirend a vá-
rosi csomagot érintette, itt a telepítési tanul-
mányterveket fogadtuk el, illetve külön ha-
tározati javaslatban szerepelt az IZSÉPKER 
PLUSZ K�. inerthulladék-kezelésről szóló 
kérelmének átmeneti szüneteltetése, mert a 
kérdéskört szeretnénk alaposabban megvizs-
gálni – összegzett a polgármester. 

Két pályázat benyújtásáról is határozott a 
képviselő-testület az idei első ülésén. Az ön-
kormányzati feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatásáról szóló pályázatban le-
hetőség van forrást igényelni többek között 
belterületi utak, járdák, hidak felújítására. A 
testület döntése értelmében az Építők útja 
keleti oldalán összesen 470 méter hosszan a 
járdafelület felújítására, a kapubejárók csat-
lakozásának kialakítására, a járdát határoló 
kiemelt út- és járdaszegély átépítésére, va-
lamint a kiemelt szegély melletti aszfaltbur-
kolat helyreállítására és a kerti szegély men-
ti padka rendezésére nyújt be pályázatot. 
Az igénybe vehető maximális támogatás 40 
millió forint, 50 százalék támogatásintenzi-
tás mellett. A beruházás tervezett költsége 
közel 76 millió forint.
Arról is határozott a grémium, hogy pályá-
zatot nyújt be az önkormányzat a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapítványhoz a 
gyapai közösségi ház részleges felújításának 
támogatására (klubterem teljes belső fel-
újítása, a klubterem, valamint a vizesblokk 
akadálymentes megközelítésének kialakítá-
sa, előtér-felújítás belső munkálatai). A ter-
vezett beruházás értéke valamivel több mint 
18 millió forint, a megpályázott támogatás 
a maximálisan igényelhető 13 millió forint.
A Központi Nukleáris Pénzügyi Alapból 
(KNPA) származó idei támogatási igény is 
téma volt az ülésen. A Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfejlesztési Társulás 
(TEIT) és az Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium (ITM) között 2022. február 10-
ig megkötendő idei támogatási szerződés 
KNPA-ból származó támogatási keretéből 
Paks Város Önkormányzatának lehetősé-
ge van támogatási igényt benyújtani. Tekin-
tettel a 2022. évi, TEIT és Paks Város Ön-
kormányzata között megkötendő támogatá-
si alszerződés előkészítésére, szükséges volt, 
hogy a képviselő-testület határozatban fo-
gadja el, milyen célra kívánja fordítani a tá-
mogatási összeget. A döntés értelmében va-
lamivel több mint 109 millió forint támoga-
tási igényt nyújt be az önkormányzat, teljes 
egészében működési célra.
Egy másik előterjesztés arról szólt, hogy az 
alapító hatáskörében tízmillióról harminc-
millió forintra módosítják a Paksi Fejlesz-
tési és Vagyongazdálkodási Zrt. (PFV Zrt.) 
alapszabályában rögzített értékhatárt, amit 
fel tudnak majd használni az önkormány-
zati cégek holdingosítása során. Szabó Péter 
azt mondta, hogy a gördülékenység érdeké-
ben tartották szükségesnek az emelést.      Ü 

Fotó: Szép Zsóka
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Tovább zajlanak az oltási akciónapok 
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Februárban folytatódnak az ol-
tási akciónapok Pakson is – je-
lentette be a hónap elején Szabó 
Péter polgármester sajtótájé-
koztatón, amit dr. Bodnár Im-
rével, a Paksi Gyógyászati Köz-
pont főigazgatójával tartottak. 
Mint mondta, az oltatlanokat és 
azokat is várják, akik emlékez-
tető oltást kérnek, amennyiben 
az előző adag vakcinát négy hó-
napnál régebben vették fel.
– Nagyon fontos az emlékez-
tető oltás, ugyanis négy hónap 
után elkezd csökkenni a szer-
vezet védekezőképessége a ví-
russal szemben, hat hónap után 
pedig látványosan lecsökken – 
ezt már dr. Bodnár Imre főigaz-
gató mondta, kiemelve, hogy 
nem ért véget a koronavírus-
járvány ötödik hulláma, tehát 

érdemes felvenni a harmadik és 
negyedik oltást is. Arról is tá-
jékoztatott, hogy egész febru-
árban csütörtökön és pénteken 
14-től 18 óráig, szombatonként 

pedig 10-től 18 óráig zajlik az 
oltás, változatlanul a bőrgyógy-
ászati szakrendelő helyiségei-
ben kialakított oltóponton fo-
gadják az oltakozókat.

Szabó Péter felhívta a �gyel-
met, hogy a januári oltási ak-
ciónapokhoz képest változás, 
hogy a háziorvosoknak most 
nem kell oltaniuk hétvégén, vi-
szont hétköznapokon tovább-
ra is oltanak. Hozzátette, hogy 
csak 14 éven felülieket oltanak 
a központban, a 14 év alattiakat 
a házi gyermekorvosok oltják 
előzetes időpont egyeztetéssel. 
Dr. Bodnár Imre a januári ol-
tási akciónapokról is beszá-
molt. Úgy tájékoztatott, hogy 
1157 főt oltottak be a gyógy-
ászati központban, közel 800-
an a harmadik oltást vették fel, 
több mint 100-an kérték az első 
és közel 150-en a negyedik ol-
tást, valamint 97 tizennyolc év 
alatti kapott oltást.

-kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Ü Heringes Anita és Barnabás István kép-
viselők kifejtették, hogy amíg nem látják a 
holding struktúráját, illetve hogy milyen sze-
repet tölt majd be ebben a PFV Zrt. és milyen 
szerződésekről kell majd dönteniük, nem 
tartják indokoltnak az értékhatár módosítá-
sát. A PDF frakció nem szavazta meg az elő-
terjesztést.
Megválasztotta a grémium az országgyűlé-
si egyéni választókerületi választási bizott-
ság tagjait és póttagjait. Döntésük értelmé-
ben Bedecs Ferenc, dr. Bencsik Lajos és dr. 
Potoczky Iván alkotják a bizottságot, a pót-
tagok dr. Palla László és dr. Simonits Ágnes.
Véleményezték és jóváhagyták az iskolák fel-
vételi körzeteit, amit az illetékes tankerületi 
központ határoz meg. A dokumentum meg-

tekinthető a paks.hu oldalon a testületi anya-
gok fül alatt.
Az egyebek napirendben Heringes Ani-
ta (PDF) a védőnők béremelése kapcsán azt 
mondta, hogy a pótlékok rendszerének átala-
kítása miatt sokaknak a korábbinál kevesebb 
lesz a nettó bére. Mivel az önkormányzatnak 

van lehetősége a pótlékot odaadni, vegyék 
napirendre a témát a következő ülésen. A ja-
vaslatot a grémium egyhangúlag elfogadta.
A januári képviselő-testületi ülésen tárgyalt 
előterjesztések megtalálhatók a paks.hu hon-
lapon.                      

Kohl Gyöngyi

A testületi ülést követően megtartotta alakuló ülését Tolna megye hármas számú Or-
szággyűlési Egyéni Választókerületi Választási Bizottsága. Az ülésen a bizottság elnöké-
nek dr. Bencsik Lajost, elnökhelyettesének dr. Potoczky Ivánt választották meg – tájékoz-
tatott dr. Blazsek Balázs címzetes főjegyző, a helyi választási iroda vezetője. A megbeszé-
lésen döntöttek arról is, hogy bizonyos eljárási, kijavítási, áttételi hatásköröket az elnökre 
ruháznak át. Megegyeztek abban is, hogy várhatóan február 16-án kerülhet sor az első 
rendes munkaülésre, ahol már jelölteket is nyilvántartásba vehetnek. Az ajánlásgyűjtés 
február 12-én indul el. Az országgyűlési választás 2022. április 3-án lesz.
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Nyolcmilliárdos városfejlesztés 
kormányzati támogatásból
Nyolcmilliárd forint támogatás felhasz-
nálásáról számolt el az év elején az ön-
kormányzat, a támogatások jellemzően 
célzottan, pályázatok útján városfejlesz-
tésre érkeztek Magyarország Kormányá-
tól Paksra. Ezekből a forrásokból megva-
lósultak út- és parkfelújítások, valamint 
területvásárlások és közműtervezések.

Az elmúlt mintegy három évben közel ti-
zenkét milliárd forint támogatás érke-
zett Paksra Magyarország Kormányától 
az atomerőmű kapacitásbővítésével össze-
függő városfejlesztési feladatok megvalósí-
tásához. A legnagyobb összegű szerződés 
nyolcmilliárd forintról szólt, ennek felhasz-
nálásáról év elején kellett elszámolnia a vá-
rosnak. Az önkormányzat hétéves gazdasá-
gi programjában meghatározott fejlesztési 
célok egy része az atomerőmű-beruházás-
ra érkező munkavállalókkal megnövekvő 
igények kielégítését szolgálja, másik része 
pedig a lakosság komfortérzetének növelé-
sét, a helyi épített értékek megőrzését tart-
ja szem előtt. A célok megvalósítása három 
évvel ezelőtt elkezdődött, a tervezés azóta is 
folyamatosan zajlik, amint megvan a szük-

séges forrás, indulhat az adott beruházás. A 
támogatások jellemzően célzottan, pályá-
zatok útján érkeztek a városba a kormány-
zattól. A nyolcmilliárdos csomagban forrás 
érkezett egy sportcsarnok, egy jégcsarnok 
és a labdarúgóstadion építéséhez szüksé-
ges ingatlanok vásárlására is. A Fehérvári 
úti stadion fejlesztéséhez 240.251.800 fo-
rint támogatást kapott a város edzőpályák 
kialakításához szükséges területvásárlás-
ra. Egy új sportcsarnok létesítéséhez kap-
csolódó területszerzésre 580.000.000 fo-
rint érkezett, ami már a tervezett új uszoda 
melletti parkolók kialakításához kapcsoló-
dó területigényt is tartalmazza. Mindezek 
mellett 1.975.000.000 forint volt felhasz-
nálható az új városközpont létesítéséhez 
kapcsolódó ingatlanvásárlásokra. A Pol-
lack Mihály utcától északra fekvő új lakó-
park közművesítése is elkezdődött ebből a 
kormányzati támogatási csomagból: a köz-
műkiváltások előkészítéséhez szükséges 
geodéziai felmérés elvégzése 8.854.440 fo-
rint, a közműkiváltások kapcsán szükséges 
villamosenergetikai építmények engedé-
lyes kiviteli terveinek elkészítése 13.343.505 
forint, a közműkiváltások kapcsán szüksé-

ges gázipari építmények engedélyes kivite-
li terveinek elkészítése 12.065.000 forint, a 
4 bar-os középnyomású gázvezeték kiváltá-
sának kivitelezése 115.915.074 forint. Köz-
terület-rehabilitációs munkák is zajlottak 
a központi forrásból. Teljes körű felújítás 
zajlott az Anna és a Kömlődi utcákban, a 
Gesztenyés utca és Kandó Kálmán utca – 
Kishegyi út és Kurcsatov utca közötti – sza-
kaszán út- és közműépítés történt, a Vácika 
utcában szintén, emellett közlekedésbiz-
tonsági útfelújítások zajlottak, és megvaló-
sult a Kurcsatov utcai tömbbelső-rekonst-
rukciós program második üteme. Hama-
rosan befejeződik a Táncsics Mihály utcai 
út- és parkolórekonstrukció, valamint új 
padka készült a cseresznyési úton. A legna-
gyobb projekt a lakótelepi központi tér és 
park rehabilitációja első ütemének megva-
lósítása volt, ez a tér azóta a város nagyren-
dezvényeinek kedvelt helyszíne. Alábbiak-
ban ezekre a projektekre tekintünk vissza, 
a beruházások rövid leírásával, és fotókkal 
mutatjuk meg, hogy az adott terület milyen 
volt a felújítás előtt, illetve milyen lett utá-
na. (Fotók: Szép Zsóka, Babai István, Mol-
nár Gyula, Sza�enauer Ferenc)

Ilyen volt ilyen lett
A lakótelep központi tér és park rehabili-
tációja első üteme 2,1 milliárdos költségé-
hez 1.963.451.000 forint támogatást biz-
tosított Magyarország Kormánya. A kivi-
telezés során új zöldfelületeket alakítottak 
ki, 6000 m2-en gyepesítettek, valamint fá-
kat, cserjéket és egynyári növényeket ül-
tettek 3000 m2-en. Automata öntözőrend-

szert építettek, mintegy 7600 m2 burkolt 
felület létesült, a Barátság út felőli oldalon 
akadálymentes rámpát építettek, és jelen-
tősen csökkent a lépcsők száma. A nagy 
lejtésű gyalogos felületek alatt rámpafű-
tés van. A Barátság és Kishegyi utak ke-
reszteződésében két új gyalogos-átkelőhe-
lyet építettek, és mintegy 20 új parkolóhe-

lyet a Kishegyi út mentén, illetve a Barátság 
úton. Megújultak a közművek, a közvilágí-
tási rendszer, a téren lévő üzletek előtetői, 
melyekbe hó- és jégmentesítő rendszert 
építettek be és négy tér�gyelő kamerával 
bővítették a városi rendszert. Élményszö-
kőkúttal, köztéri ivókúttal és új utcabúto-
rokkal is komfortosabb lett a tér.
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A Kömlődi utca út- és közműfelújítá-
sa projekt 616.785.729 forintból valósult 
meg. A beruházásban négyszázhatvan mé-
ter hosszúságban újult meg az utca. A jár-
dák térkő burkolatot kaptak, és új kapube-
járókat építettek. Kicserélték az ivóvíz-ge-

rincvezetéket a házi bekötésekkel együtt, 
valamint egy szakaszon kiváltották a 
szennyvízcsatornát, új közkút is került az 
utcába, és teljes hosszban csapadékvíz-el-
vezető csatornát építettek. Egy szakaszon 
a gázvezetéket is átépítette a kivitelezéssel 

megbízott cég. A beruházás során a lég-
kábelek föld alá kerültek, és új kandelábe-
reket telepítettek az utcába LED-es lám-
patestekkel. A zöldfelület-rendezés ke-
retében évelőket, cserjéket és díszfákat 
ültettek az utcában. 

A Vácika utcai út- és közműépítés beruhá-
zásban megvalósult a Vácika területén lé-
tesítendő lakóövezet feltáró útjának kiala-
kítása, valamint ezzel egyidejűleg kiépítet-
ték a Neumann János, a Jedlik Ányos és a 
Kandó Kálmán utcákban a rácsatlakozás-

hoz szükséges szilárd útburkolati szakaszo-
kat. Teljeskörűen elkészült az övezet vízellá-
tását biztosító hálózat, és a szennyvíz-, va-
lamint a csapadékvíz-elvezető rendszert is 
kiépítették. Megtörtént a 22 kilovoltos lég-
vezeték szakaszainak földkábeles átépítése. 

Kihelyeztek 45 kandelábert, egy kilométeres 
szakaszon kiépítve így a közvilágítási rend-
szert, valamint a lakossági igény kiszolgálá-
sához kialakították a földgázellátás vezeték-
rendszerét. A projekt 762.633.148 forintból 
valósult meg. 

Megújult a Gesztenyés és Kandó Kálmán ut-
cák Kishegyi út és Kurcsatov utca közötti kö-
zel háromszáz méter hosszú útszakasza. Az új, 
nyolc centiméter vastag aszfaltréteg megépíté-
se mellett közműkorszerűsítés is zajlott a be-

ruházásban, valamint gyalog- és kerékpárutat 
építettek a Gesztenyés utca bal oldalán, illetve 
kétszer egysávos kerékpárút készült a Kandó 
Kálmán utca bal oldalán. Mindemellett kiala-
kítottak a kivitelezők egy új gyalogos-átkelő-

helyet az I�úság úti csomópontban, átépítet-
ték a kapubehajtókat, akadálymentesítették a 
járdákat és felújították a parkolóhelyeket, ame-
lyek számát bővítették. A beruházás értéke 
395.529.912 forint volt. 
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A Völgy utca, valamint az Ősz utca Hunya-
di és Temető utcák közötti szakaszának út- és 
közműrekonstrukciója 211.156.800 forintból 
készült el. A munkálatok során felújították a 
csapadékvíz-elvezető, a szennyvízcsatorna- 

és a vízvezetékrendszert. Korszerűsítették a 
közvilágítást: a légkábeles rendszert földká-
belesre alakították át, 12 új közvilágítási osz-
lopot, lámpakart és lámpatestet helyeztek ki. 
Föld alá került a távközlési hálózat is. Az út-

burkolat felújítása során mintegy ezer méte-
ren kiemelt, süllyesztett K-szegélyt építettek, 
valamint 1500 m2 térkő burkolatot és 156,2 
m2 kiskockakő burkolatot tettek le. Közel ezer 
lombcserjét ültettek el.

Az Anna utcai közterület-rehabilitáció so-
rán az út, a járda és a parkolók is új bur-
kolatot kaptak, teljes hosszban kicserélték 
az ivóvízvezetéket a bekötésekkel együtt, a 
Hegyalja utca és a Szentháromság tér kö-
zötti szakaszon kiépítették a zárt rendsze-

rű csapadékvíz-elvezetést. Korszerűsítet-
ték a közvilágítást, a Deák Ferenc utcától a 
Hegyalja utcáig három méter széles közle-
kedési sávot, mellette két és fél méter széles 
parkolósávot alakítottak ki, illetve az utca 
felső szakaszán, a Hegyalja utcától a Szent-

háromság térig három és fél méter széles 
lett a burkolat, 11 új parkolót építettek és 
mindkét szakaszon felújították a járdákat. 
Növénydézsákat telepítettek, díszfákat és 
lombhullató cserjéket ültettek. A beruhá-
zás 323.988.894 forintból készült el.

A járdák felújítását a Dózsa György út és az 
autóbusz-pályaudvar közötti területen, va-
lamint a parkoló útjának aszfaltozását tar-
talmazza a Táncsics Mihály utcai út- és 
parkolófelújítási projekt. A beruházásban a 

parkoló és a járda új térkő burkolatot, az út új 
aszfaltot kapott, szegélyeket építettek, kicserél-
ték a víznyelőrácsokat és az aknafedlapokat. 
Jelenleg a járda átépítése zajlik, ezzel párhuza-
mosan a közvilágítás kiépítésén is dolgoznak. 

A  beruházás kormányzati támogatásból va-
lósul meg, továbbá a településvezetés mintegy 
40 millió forint önerőt biztosít a rekonstruk-
cióra. A projekt összesen 149 millió forintból 
készül el, 2022 áprilisáig.
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A Közlekedésbiztonsági útfelújítások Paks 
városában elnevezésű pályázat keretében 
két utcában zajlott rekonstrukció. Az egyik 
a Tölgyfa utca, ahol megújult az aszfaltbur-
kolat, kicserélték a süllyesztett szegélyt, va-

lamint újraaszfaltozták az út melletti par-
kolókat is. A kivitelezés költsége 21.211.921 
forint volt. A másik megújult terület a Tol-
nai út Kölesdi utca és mentőállomás kö-
zötti szakasza, amit szintén újraaszfaltoz-

tak, részbeni pályaszerkezet-javítással, az 
aknafedlapok szintbe helyezésével, kiemelt 
és süllyesztett szegély elhelyezésével, illetve 
mindkét oldalon padkarendezéssel. A kivi-
telezés 80.786.541 forintból készült el.

A Cseresznyési út padkafelújítása 5,3 km 
hosszban készült el. A meglévő padka jellem-
ző hibája – megsüllyedt ágyazati töltés és ki-
hordás – miatt a kivitelező egy méter széles-
ségű teherbíró padkát épített, mely 5-10 cm 

vastagságban mart aszfaltból készült. A mart 
aszfalt a meglévő padkára került tömörítéses 
bedolgozással, a tetejét zúzottkő borítja. A be-
ruházás tartalmazta sárrázó burkolat építését 
is egyes bekötőutakra. A belterületi szakaszon 

található kapubejárók helyreállítása is megtör-
tént. A kivitelezés során kitisztították a föld-
árkokat, valamint az átereszeket. A település-
részre vezető úton megvalósított beruházás 
költsége 27.180.553 forint volt. 

A tömbbelső-rehabilitációs program foly-
tatásaként 2019-ben elkészült a Kurcsatov 
utca – Wigner Jenő utca – I�úság útja – 
Gagarin utca – Babits Mihály utca közöt-
ti terület felújítása. A tömbbelső második 
ütemű fejlesztése során a teljes területen 

megújult a közlekedési infrastruktúra: az 
úthálózat, a járdaburkolat és a parkolásra 
alkalmas területek. Korszerűsítették a vizes 
közműveket és a közvilágítást: 2 ivókutat 
telepítettek, valamint 26 köz- és parkvilá-
gítási lámpatestet. Új játszóteret is építettek 

16 játékelemmel. A zöldfelületek kialakítá-
sa, megújítása során közel 80 m2 új térkő 
burkolat készült, 4300 m2 területet füvesí-
tettek, és több mint 9000 cserjét és facse-
metét ültettek ki. A kivitelezés költsége 
649.122.006 forint volt. 
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Vizitben: fürdőgyógyászat
Közélet

Magyarország rendkívül gazdag 
ásványvizekben és gyógyhatású 
termálvizekben. Paksnak is jutott 
a jóból: az itt fellelt víz kiemelke-
dő gyógyhatású, rendkívül ma-
gas ásványiaanyag-tartalommal 
bíró, sós (kloridos) fürdő, amely-
nek hatásáról többek között el-
mondható, hogy gyulladáscsök-
kentő, gátolja a baktériumok 
szaporodását, görcsoldó, az im-
munrendszert hosszú ideig ak-
tivizálja és hámoldó hatással is 
bír. Mindezek alapján javasolt 
nőgyógyászati és urológiai gyul-
ladások, krónikus mozgásszer-
vi megbetegedések, lágyrész-
reumatizmus, azaz az inak, ín-
hüvelyek, szalagok, nyáktömlők, 
izmok betegségeinek kezelésére, 
a gerinc kopásos problémái ese-
tén, valamint bőrgyógyászatban, 
főként pikkelysömör kezelésére. 
– A masszőrökhöz tartozó bal-
neoterápiás kezelésekre, gyógy-
vizes kádfürdő, iszappakolás 
(hévízi), súlyfürdő, szénsav-
fürdő, orvosi gyógymasszázs, 
víz alatti sugármasszázs, ad-
hat beutalót az ortopédia, a re-
umatológia és a traumatológia 
szakrendelések, továbbá orvo-
si javaslatot a sebészet és a ne-
urológia. Ezeket a kezeléseket 
részben megtéríti a Nemzeti 
Egészségbiztosítási Alapkezelő 
(NEAK), ezért a pácienseknek 
csak a kezelések árának töre-
dékét kell ki�zetniük. Féléven-
te tizenöt kezelést írhat fel szak-
orvos, a páciens ezen felül már 
csak teljes áron vehet igénybe 
kezelést, de ekkor is szükséges 
a szakorvosi javaslat – mondta 
Ferenczik Anikó, a gyógyfürdő 
mozgásterápia részlegének ve-
zetője, hozzátéve, hogy vannak 
wellness kezelések is: masszá-
zsok, kádfürdők, fürdő- és well-
ness rituálék. Ezek teljes áras ke-
zelések, és nem kell hozzájuk 
sem beutaló, sem szakorvosi ja-
vaslat. 
– A masszázskínálatban van aro-
maolajos, lágy, relaxáló masz-
százs, valamint fájdalomcsilla-
pító hatású masszázs. Előbbinél 

a felhasznált aromaolajat a ven-
dég igényeihez igazítja a masz-
szőr. Utóbbi akkor ajánlott, ha 
olyan mozgásszervi problémá-
ról van szó, ami még nem igé-
nyel orvosi kezelést, a masszőr 
itt hűtő, melegítő vagy semle-
ges masszázskrémet használ, at-
tól függően, hogy mi a panasz. 
Kádfürdő van sörfürdő (a kom-
ló hatóanyag-tartalma erősí-
ti az immunrendszert, nyug-
tatóan hat az idegrendszerre 
és oldja a stresszt) és fehérbo-
ros fürdő (fő hatóanyaga, a raj-
nai rizling szőlőtörköly fokozza 
a bőr rugalmasságát, hidratáló, 
öregedésgátló hatású). A fürdő 
rituálék palettáján van gyógy-
növényes stresszoldó csomag, 
kényeztető, regeneráló kecske-
tejes Kleopátra-kezelés, a well-
ness rituálék kínálatában pedig 
anyagcsere-fokozó, frissítő alga 
testkezelés, méregtelenítő zöld-
tea testkezelés és relaxáló csoko-
ládé testkezelés. A fürdő és well-
ness rituálék mindegyike ma-
gában foglal egy négyórás, sós 
gyógyvizes medencefürdőt is, 
amivel komplex regeneráló, fel-

töltő, izomlazító hatás generál-
ható – ismertette a kezeléseket 
Ferenczik Anikó. 
Azt is elmondta, hogy minden 
esetben a gyógyfürdő recepció-
ján lehet időpontot egyeztetni 
a kezelésekre. A NEAK által �-
nanszírozott kezeléseket 30 na-
pon belül meg kell kezdeni, és 
56 napon belül be kell fejezni a 
kiírt kezeléssorozatot.
– Masszázskezeléshez hozzon 
magával a páciens egy törölközőt 
a masszázságyra, iszapkezeléshez 
cserefürdőruhát vagy törölközőt, 
illetve javasolt a fürdőköpeny. A 
gyógyvizes medence használa-
ta előtt minden esetben kötelező 
a zuhanyzás, amihez biztosítunk 
fertőtlenítő szappant, de saját is 
használható, viszont (elsősorban 
a vízvédelem érdekében) hozott 
aromaolajat, masszázskrémet 
nem alkalmazhatnak a massző-
rök – hívta fel a �gyelmet.
Kitért arra, hogy ha valaki csak 
fürdőzne, arra is van lehetőség. – 
A belépőjegy négy órára szól, ami 
meghosszabbítható. Az ajánlott 
leghosszabb tartózkodási idő a 
gyógyvízben 30 perc, utána 20-30 

perc szünetet kell tartani. A für-
dőzés ellenjavalt szív-, keringési 
és légzési elégtelenség, inkonti-
nencia (kádfürdő javasolt), akut 
gyulladásos betegségek, tuber-
kulózis, trombózis, súlyos vissz-
érbetegség, fertőző megbetege-
dések, fertőző bőrbetegségek és 
várandósság esetén. A gyógyfür-
dő nem látogatható többek kö-
zött lázasan, fertőző gyomor-, 
bélrendszeri és bőrbetegség, il-
letve vérzés esetén. Tizennégy 
éven aluli gyermekek nem hasz-
nálhatják a gyógyvizes medencé-
ket – összegzett.
A masszőrök két műszakban 
dolgoznak, hétköznapokon  bal-
neoterápiás és wellness kezelé-
seket is végeznek 8-tól 20.30-ig, 
illetve csak wellness kezeléseket 
szombatonként 9.30-tól 17.30-
ig. A team tagjai: Árki Viktória, 
Bitó Alexandra, Boruzs And-
rea, Kabainé Jenovai Szilvia, 
Klingerné Cs. Krisztina, Mada-
ri Nikolett, Nagy Réka, Szabó 
Irén, Hernádi Ferenc, Horváth 
Zoltán, Mádi Gergő, Misael I. 
Povea, Szili Attila.                             

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

Nukleáris ipari évértékelő: 
együttműködés és közös jövőkép
A paksi atomerőmű 2021-ben is a hazai 
energiaellátás megbízható pillére volt, a 
Paks II. projektben jelentős lépések tör-
téntek a két cég közös céljának, a legol-
csóbb, legtisztább, legfenntarthatóbb 
energiatermelést biztosító nukleáris kapa-
citás fenntartása érdekében. Az elmúlt év 
eseményeiről, eredményeiről Süli János, 
a két új blokk megvalósításáért felelős 
miniszter, Pekárik Géza, az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és Len-
kei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgató-
ja adott tájékoztatást a TelePaks Kistérsé-
gi Televízió Szinergia című magazinjában. 

Impozáns biztonsági mutatók mellett törté-
netének ötödik legjobb termelési évét hagy-
ta maga mögött az atomerőmű. – Hoztuk a 
kötelezőt – kezdte évértékelő összefoglalóját 
Pekárik Géza. Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatója elmondta, hogy mindig 
feszesre tervezik az üzleti évet, s így történt 
a 2021-et illetően is. Az atomerőmű a teljes 
termelési mennyiséget értékesíti a villamos 
kereskedő cégek számára, a piac hektikussá-
ga mégis szokatlan helyzetet eredményezett: 
a meg nem termelt villamosenergia-meny-
nyiség határérték-túllépése miatt meg kel-
lett téríteniük a helyettesítő és kiegyenlítő 
energiamennyiséget, ami érdemi eredmény-
csökkenést jelentett. A termelési mennyi-
ségre vonatkozó tervet így is sikerült telje-
síteni. – Ismert berendezésmegbízhatósági 
problémákkal küzdöttünk. Ezek mellett 
megjelentek a 2-es blokkon a hermetikus át-
vezetőkkel kapcsolatos problémák, az év vé-

gén pedig az 1-es blokkon hurokhőmérsék-
let-anomália lépett fel. Ezek termeléskiesés-
sel jártak – emlékeztetett. 
Két WANO vizsgálat zajlott tavaly, az egyik 
az atomerőmű alapfolyamataira fókuszált, 
a másik a tulajdonos és az atomerőmű vi-
szonyrendszerét vizsgálta. – Kaptunk észre-
vételeket, van mód a javításra, amit nyilván 
meg is teszünk – összegezte Pekárik Géza.
Kitért három kiemelt projektre is. Az első 
a termelési alrendszer működésfejleszté-
si program, a másik a folyamatirányítási re-
konstrukciós kiemelt projekt, a harmadik 
(egyben a legfontosabb, ami átvezet a Paks 
II. projektbe): az üzemi terület műszaki füg-
getlenítése, amivel 2021 augusztusában vé-
geztek. 

– Mint Paks II.-es és volt Paks I.-es, mindig 
megnyugtat, ha arról hallok, hogy az atomerő-
mű jól teljesít. Jól működő Paks I. nélkül nincs 
Paks II. – re�ektált Lenkei István. A Paks II. 
Zrt. vezérigazgatója arról számolt be, hogy a 
projektcégnél is mozgalmas volt az elmúlt esz-
tendő. A 2020-ban beadott létesítésiengedély-
kérelemmel kapcsolatos teendők elvégzése 
mellett további engedélyek megszerzésén dol-
goztak. Megkapták mások mellett a kataszt-
rófavédelmi és a �zikai védelmi engedélyt. 
Nagy munka volt a reaktortartály engedély-
kérelmének összeállítása. – Ez valójában pró-
bának is tekinthető, hiszen ez szolgál majd 
mintául minden további gyártási engedély 
megszerzéséhez – húzta alá Lenkei István. A 
talajmegerősítéshez, résfalazáshoz kapcsoló-
dó tesztek engedélyét kiadta a hatóság, a gö-
dör ásását is engedélyezte öt méter mélységig, 

így tavasszal ez a munka megkezdhető. – Az 
orosz partnerekkel közösen fontos kérelme-
ket kellett összeállítanunk, a reaktorépület 
engedélykérelmét beadtuk a két ünnep kö-
zött, az év elején pedig az úgynevezett nuk-
leáris sziget további hat épületére vonatkozó 
terveket is, és elkészült az olvadékcsapda do-
kumentációja. Elvégeztük azokat a feladato-
kat is, amiket a hatóság a létesítési engedélye-
zés hiánypótlási eljárásában előírt számunk-
ra – részletezte a vezérigazgató. Hozzátette, 
hogy a kapcsolat, az együttműködés kiegyen-
súlyozott az atomerőművel, az MVM-mel, a 
hatósággal és az orosz partnerrel is. – Csapa-
tunk készen áll a folytatásra, ami azt jelenti, 
hogy hamarosan az egyes fázisból a követke-
ző, a létesítés fázisába lépünk – zárta szavait. 
 Süli János miniszter azt mondta, hogy Paks az 
atomerőműnek köszönhetően kivételes hely-
zetben van, és Paks II. a garancia arra, hogy 
ez a jövőben is így legyen. – Örülök, hogy egy 
asztalnál ülünk, hiszen közös célunk, hogy 
hosszú távon mindenkinek legyen munkája, 
minden tudást hasznosítani tudjunk. Amikor 
hozzáfogtunk a bővítéshez, még nem volt szó 
két különálló, üzemeltető tevékenységet végző 
cégről. De az Európai Bizottság, amely hossza-
san vizsgálta a Paks II. projektet, többek között 

olyan döntést hozott, hogy ezt a feladatot el 
kell különíteni. Ez okoz némi feszültséget, hisz 
egyes kollégák előmenetele, életpályája nem 
úgy alakul, ahogy tervezték. A helyzetet ren-
dező tárgyalásokat megkezdtük, és a létesítés 
fázisában a brüsszeli bizottság elé visszük – fo-
galmazott a projektért felelős miniszter. Hoz-
zátette, a pályakezdő �ataloknak azt javasolja, 
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hogy helyezkedjenek el nyugodtan Paks I.-nél, 
hosszú távon lesz helyük, munkájuk a Paks II. 
projektben. A két új blokk tervezett üzemideje 
60 év, ami két generációnak is kínál életpályát. 
– Nekünk ugyanolyan fontosak a működő 
blokkok, mint az újak – szögezte le Süli János. 
Arra is kitért, hogy nemcsak Paks, hanem egy 
99 települést magában foglaló térség fejleszté-
se a szándékuk. Megfelelő úthálózat kialakítá-
sa, a települések megtartó erejének növelése a 
cél, amelyhez uniós forrásokat is terveznek fel-
használni. Hozzáfűzte, a Duna-híddal a folyó 
túlsó partján fekvő régió előtt is új lehetőségek 
nyílnak.
– A módosított �nanszírozási szerződés jog-
erőssé vált. Ebben is szerepel, hogy a két blokk 
2029-30-ban kereskedelmi üzembe áll, a tör-
lesztést pedig ’31-től kezdjük. A vádak nem 
helytállóak, nem fogják az unokáink is nyög-
ni, hiszen a törlesztést a két blokk által meg-
termelt villamos energia árából fedezzük. Az 
Európai Bizottság is kimondta, hogy ez egy 
megtérülő projekt. Megyünk előre, megvan a 
beruházás gazdasági feltétele, az engedélyezés 
folyik. Célunk, hogy biztonságos, kiváló mű-
szaki színvonalú erőművet építsünk – foglal-
ta össze Süli János.
A műsor vendégei a nézők kérdéseire is vá-
laszoltak Mittler István, a Paks II. Zrt. kom-
munikációs igazgatója, és dr. Kovács Antal, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója koordinálásával. Ennek során 
szó esett arról is, hogy az atomerőművet min-
den szükséges berendezéssel és tartozékkal 
együtt kereskedelmi üzemre kész állapotban 
szállítja a Roszatom: �x műszaki tartalommal 
és minőséggel, rögzített áron. 
A miniszter elmondta: a 12,5 milliárd eurós 
projekt 80%-ban orosz hitelből, 20%-ban pe-
dig magyar költségvetési forrásból valósul 
meg. Mivel hazánk élt az előtörlesztés lehető-
ségével, ezért nem terheli kamat az eddig fel-
vett hitelt. A magyar fél ezidáig a 110 szám-
lából 27-et egyenlített ki az elvégzett munkák 
függvényében. 
A szerződésünk �x dátumra szól – hangsú-
lyozta Lenkei István, hozzátéve, hogy 2029 és 
2030 a projekt befejezésének dátuma, amit a 
februári Orbán–Putyin-találkozón is megerő-
sítettek a felek. Az orosz partnerrel létrehoztak 
egy olyan ütemtervet, amely rögzíti azokat a 
feladatokat, amelyeket el kell végezni a létesíté-
si fázisba lépéshez. – A céldátum reálisan tart-
ható, ezt a Roszatom más atomerőmű-beru-
házásainak tapasztalatai is alátámasztják – tet-
te hozzá a vezérigazgató.
Ami a létesítési engedély kiadásának dátumát 
illeti, Lenkei István kiemelte, hogy a doku-
mentációt a független nukleáris hatóság bírál-
ja el. – Tavaly sokat dolgoztunk az orosz kol-
légákkal, hogy ezt az engedélyt 2021 szeptem-

berében megkapjuk, és persze nem örültünk, 
amikor ez mégsem történt meg. De a hatóság 
független szakértőként megfogalmazott kér-
dései tovább erősítik a közös céljainkat, a mi-
nőséget és a biztonságot, amit már a tervezés 
során el kell érnünk, hogy aztán a hatvanéves 
üzemeltetés kifogástalan lehessen. Természe-
tesen a hatóság döntését elfogadtuk, január 31-
ig a felmerült kérdésekre választ adtunk. Az 
Országos Atomenergia Hivatal ugyanakkor 
nem azonosított semmit, ami megkérdőjelez-
né, hogy biztonságos atomerőművet építünk. 
Pekárik Géza kérdésre válaszolva elmondta, 
hogy a paksi atomerőmű jelenlegi életciklu-
sában előnyös, hogy az MVM Csoport tagja-
ként működik, mivel egyrészt szükség esetén 
kedvezőbb �nanszírozási lehetőségekhez jut, 

másrészt a társaságcsoport tagjaként a meg-
termelt villamosenergia-mennyiséget kedve-
zőbb módon tudja értékesíteni, ráadásul az 
MVM Csoport az ország egyik legnagyobb 
vállalataként nagyon stabil működési hátte-
ret biztosít. 
Süli János zárásként hangsúlyozta: hosz-
szú távon minden aspektusból az a racioná-
lis megoldás, hogy egy telephelyen egy üze-
meltetői engedélyes működjön, ennek érde-
kében vissza fogunk menni az ezt korlátozó 
Európai Bizottsághoz. A közeljövő nagyon 
fontos feladata lesz, hogy a jövőképünket 
egységesítsük. Mi mindannyian egy helyről 
jöttünk és egy helyre tartunk – zárta gondo-
latait a miniszter.

Dallos Szilvia

Fotók: Babai István, TelePaks

 Paksi Hírnök, 2022. február 11. n 11



Atomerőmű

Áramfogyasztási csúcsok dőltek meg 

ÁLLÁSAJÁNLATOK
a Paks II. Zrt.-nél:

karrier.paks2.hu
Paks II. Atomerőmű Zrt.
7031 Paks, Pf. 116
+36 75 999 200
info@paks2.hu

Web: www.paks2.hu
Facebook: Paks II. Atomerőmű Zrt.
Linkedin: Paks II. Nuclear Power Plant Ltd.
Twitter: @Paks2Atomeromu
Instagram: paks2_atomeromu

P2_Sajtóhirdetés_2022_02_08_Paksi_Hírnök_188x128mm_Karrierportál_v01.indd   6 2022. 02. 08.   16:30:08

Sorra dőlnek meg a magyaror-
szági villamosenergia-rendszer 
történelmi rekordjai – számolt 
be honlapján a MAVIR Zrt. A 
legfrissebb adatok szerint, soha 
nem fogyasztottunk még any-
nyi villamos energiát Magyar-
országon egy hónap alatt, mint 
2022 januárjában. A teljes brut-
tó villamosenergia-felhaszná-
lás korábbi havi rekordja 2020-
ban született, ugyancsak janu-
árban, ennél 2,82 százalékkal 
több, 4470,9 gigawattóra energi-
át használtunk fel az idei év első 

hónapjában. Ahogy a rendszer-
irányító közleményében olvas-
ható, január 25-én pedig a brut-
tó rendszerterhelés negyedórás 
rekordja dőlt meg. A MAVIR hi-
telesített adatai szerint a 17.15-
kor kezdődő negyedórában 
7396 MW volt a rendszerterhe-
lés – ez 35 MW-tal haladta meg 
a 2021. december 9-én mért ko-
rábbi csúcsot. A MAVIR adatai 
szerint a fogyasztási  rekord ide-
jén a Paksi Atomerőmű (2052 
MW) és az országban működő 
gázerőművek (1636 MW) mel-

lett az áramimport (2851 MW) 
biztosította a teljes bruttó rend-
szerterhelés javát. Mivel a csúcs-
döntés napnyugta után történt, 
a naperőművek elhanyagolható 
mértékben tudtak hozzájárulni 
az igények kielégítéséhez. 
A MAVIR honlapjáról az is ki-
derül, hogy még soha nem fo-
gyasztottunk egy év alatt any-
nyi áramot, mint 2021-ben. 
A pandémiás helyzet ellenére 
megdőlt a bruttó rendszerter-
helés és a teljes éves bruttó villa-
mosenergia-felhasználás koráb-

bi csúcsa. A teljes hazai fogyasz-
tás 46,923 terrawattóra volt. 
A villamosenergia-szükséglet az 
életszínvonal emelkedését mu-
tatja idehaza is, akárcsak máshol 
a világban, a jóléttel és a techni-
kai fejlettséggel együtt növek-
szik. A MAVIR szakértői sze-
rint Magyarországon az egy főre 
jutó áramfelhasználás még min-
dig jelentősen elmarad a nyu-
gat-európai szinttől, mindösz-
sze fele például az osztrák ér-
téknek. A hűtésre és fűtésre is 
alkalmas klímaberendezések el-
terjedésével, az elektromos autók 
és a modern, energiahatékony 
hőszivattyús fűtés általánossá 
válásával számtalan új fogyasz-
tó jelent meg a villamosener-
gia-rendszerben. Az előrejelzé-
sek 2030-ra már 8000 megawat-
tos abszolút csúcsokat mutatnak, 
és hosszabb távon további expo-
nenciális növekedést vetítenek 
előre.                                           -ph-
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Jó napot, mi újság?

Vidákovics Sámuel
Hétvégenként hol fényképezőgéppel a kezé-
ben, hol mikrofon mögött láthatjuk különféle 
társasági eseményeken Vidákovics Sámuelt. 
A hétköznapokban pedig hivatása – ahogy 
maga aposztrofálja – a szolgálat, ami ötvözi 
a kommunikációt és az adminisztrációt: léte-
sítménygazdálkodási szakértőként dolgozik a 
Paks II. Zrt.-nél. A nagycsaládos lét és a vallás 
meghatározta számára a viszonyítási ponto-
kat. Édesapja soha nem dolgozott csak nyolc 
órát, ahhoz, hogy az öt gyermeknek minde-
ne meglegyen, második, sőt gyakorta harma-
dik műszakot is vállalnia kellett. Ezt a mintát 
követi a legidősebb gyermek, Sámuel is, aki 
munka mellett fotósként is igyekszik megte-
remteni a hőn vágyott saját otthont. – Családi 
házban nőttem fel, ott is szeretnék majd élni 
a saját családommal – jegyzi meg, hozzátéve, 
hogy ez bizony versenyfutást jelent az ingat-

lanárakkal. Igyekszik megtalálni az egyensúlyt 
a munka és a magánélet között, ami – ahogy 
elismeri – nem mindig sikerül. Hat éve alkot-
nak egy párt kedvesével, Éberling Rékával, 
de a család, a szülei és a testvérei ma is na-
gyon fontosak számára, összetartanak, segí-
tik egymást, törekszenek a közös programok-
ra. – Nagycsaládban mindig jó. Mindig van 
kivel beszélgetni, játszani, programot csinál-
ni. Ha te vagy a legidősebb, az persze fele-
lősséggel jár, hiszen a rosszat is tőled tanul-
ják a testvérek – összegzi mosolyogva. A csa-
lád egy kisegyház, a nazarénus gyülekezet 
tagja. Sámuel azt mondja, a téma szinte min-
den ismerkedés során előkerül, nem is zavar-
ja. Ő nem gyakorolja a vallást, de határozot-
tan állítja, hogy erkölcsi alapot, tartást adott 
számára is. Szülei pedig – ahogy már szóba 
került – mintát. Édesapja tősgyökeres paksi, 

az atomerőműben dolgozik, eredeti szakmá-
ja kőműves. Édesanyja pécsi, és Kazinczy-dí-
jas versmondó volt, egyebek mellett az iro-
dalomszeretetet örökítette gyerekeire. Mind-
annyian versmondóvá váltak, magabiztosan 
mozognak a színpadon, és ott voltak, van-
nak városi rendezvényeken, közösségi ese-
ményeken. Samu néhány évnyi szünet után 
ismét eleget tesz e�éle felkéréseknek. Törek-
szik arra, hogy a verseket memorizálja – még 
ha a szöveg megnyugtatásul előtte is van –, 
hiszen nem felolvasni, hanem átélni szereti 
őket. Hogy van-e kedvenc? Nevetve mond-
ja, hogy tinédzserként a forradalmi költemé-
nyeket szerette, de mostanra ki�nomultabbá 
vált az ízlése. A másik hobbi – sőt annál sok-
kal több – a fotózás. Ki tudja, hány százezer 
kattintás van már mögötte attól a pillanattól, 
hogy nagyjából 14 évesen megvette élete első 
digitális fényképezőgépét, egy 1,3 megapi-
xeles masinát. – Akkor még különlegesség-
nek számított, nem volt a telefonokban ilyen 
funkció, és az osztályban senkinek nem volt 
digitális gépe. Sok száz képem van abból az 
időszakból – idézi fel. Emlékei szerint egy es-
küvő volt az első, ahol felkérésre fotózott, ak-
kor még „másodhegedűsként”. Néhány éven 
keresztül a fő pro�l a partifotózás volt, amiről 
tudja, hogy nem a minőségi fotózás szinoni-
mája, de két-három évnyi szombatonkén-
ti éjszakázás tette lehetővé, hogy megvegye 
az első komolyabb felszerelését. Napjaink-
ban párok, családok életének fontos pillana-
tait örökíti meg. A fotózásnak ez az élveze-
tes része, de – mint aláhúzza – a számítógép 
előtt még sok-sok órát kell eltölteni utómun-
kával, mire a megrendelő megkapja a felvé-
teleket. Lehetett volna a fényképezés a fő hi-
vatása is, de attól tartott, hogy ettől elveszíti 
a varázsát. Öt éve a Paks II. csapatát erősítve 
létesítménygazdálkodási szakértőként dol-
gozik. Ez részben szintén monitor előtt vég-
zett munkából áll, de örömére a kollégákkal 
való személyes találkozás, az ő kiszolgálásuk 
is a része. A szolgálat a szó nemes értelmé-
ben kezdetektől a hivatása: érettségi után a 
Mezőföldvíz K�.-hez hívták ügyfélszolgála-
tosnak, később igazgatói közvetlen munka-
társként dolgozott, egy évet pedig az Ener-
giaházban töltött. Közben pénzügyi vona-
lon előbb technikusi végzettséget, majd a 
Dunaújvárosi Egyetemen diplomát szerzett. 
– A Paks II. beruházástól függ, hogy a város 
hosszú távon megtarthatja-e jelenlegi státu-
szát. Ez biztosítja a jövőt, és én büszkén ve-
szek részt a jövő építésében – mondja a pro-
jektről. – Paksot élhető kisvárosnak tartom, 
amivel abszolút azonosultam az elmúlt har-
minchárom évben. Ami fontos, itt megta-
lálható, vagy innen könnyen elérhető – vé-
lekedik.                                                   Szabó Vanda

Portré

Fotó: magánarchívum
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Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök 2021-ben a harmincadik évfolyamába lépett. A jeles évforduló alkalmából indított sorozatot folytatjuk az új év-
folyamban, ízelítőt adunk abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva nemcsak tá-
jékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma.

Közel 250 nyolcadikos diák írt 
Pakson középiskolai központi 
felvételi dolgozatot magyar-
ból és matematikából. Idén 
először mindenhol a köz-
ponti feladatsort kellett meg-
oldaniuk a diákoknak. Tol-
na megyében hat középfokú 
oktatási intézmény szerve-
zett általános központi írás-

beli felvételit a kilencedik év-
folyamra, Pakson az Energeti-
kai Szakközépiskola és a Vak 
Bottyán Gimnázium. Előbbi 
intézményben 175-en, utób-
biban pedig 68-an írták meg 
a magyar nyelv és matemati-
ka feladatsort. […] 

Kohl Gyöngyi                                               
2009. február 6., 18. évf. 3. szám

Évek óta keresi a forrást az egykori cse-
resznyési iskola épületének felújítására 
az önkormányzat. Több sikertelen pályá-
zat után, amelyekben a város próbálkozott 
diákszállóvá vagy diáktáborrá minősítés-
sel is, találtak rá arra az országos pályáza-
ti lehetőségre, amely erdei iskolák felújí-
tására és az eszközállomány fejlesztésé-
re biztosít anyagi támogatást. Így született 
meg a döntés: a város szakértők bevonásá-
val készítette el azt a pályázati dokumen-
tációt, amelyet elfogadott és támogatott az 
Erdei Iskola Program Érdekegyeztető Ta-
nácsa. A döntésnek köszönhetően Cse-
resznyéskert Erdei Iskola néven kibővült 
funkcióval fogadhatja már a paksi alsó és 
felső tagozatos diákokat a cseresznyési in-
tézmény. [...] – Az Erdei Iskolák Országos 
Központjához komplett programokkal 

pályáztunk, a természet megismertetését 
és a környezettudatos nevelés elősegíté-
sét célzó projektekkel, amelyeket termé-
szetbe helyezett tanórák keretében kívá-
nunk megvalósítani – mondta el Cselenkó 
Erika, a művelődési központ i�úsági iro-
dájának vezetője. A munka nem fejező-
dött be, hiszen már előkészítés alatt van 
az újabb pályázat, amelyet a Környezetvé-
delmi és Vízügyi Minisztériumhoz tervez 
benyújtani az önkormányzat. Siker esetén 
az épület kívül-belül megújulhat, és alkal-
massá válik új funkciójának magas szín-
vonalú biztosítására is. [...] Az elképzelé-
sek szerint tájszoba, az udvaron magasles 
épül, és eszközállományában is megfelel 
majd az épület a korszerű erdei iskola elő-
írásainak.                                                    -DSZ-                     

2009. szeptember 25., 18. évf. 18. szám

A harang végigkíséri életünket 
a bölcsőtől a koporsóig. Jelzi a 
közösség számára a fontosabb 
időpontokat és eseményeket: a 
folytonosságot, a nyugalmat, a 
biztonságot hirdeti.
A harang igazodási pontot je-
lent a világhoz. Aki képes a 
hallásra, melyhez nem csupán 
fülre van szükség, hanem lé-
lekre is, tudja, hogy a haran-
gok szava – ahogy Márai Sán-
dor írja – „az egyetlen értelmes 
hang, mely nem múlik el akkor 
sem, ha a kövek ledőlnek”.
Sajátos hangjával jelképe vá-
rosnak, falunak – Gyapa ese-
tében egy településrésznek. A 
gyapai kápolna mellől 2007 
novemberében lopták el a né-
hány napon belül tetten ért tol-
vajok a harangot. Azóta árvál-
kodott üresen a fából készült 
harangláb a kápolna mögött, 
egészen az idei gyapai búcsú 
napjáig, amikor az új harang-

lábra, mely a kápolna mel-
lé épült, felkerült a Gombos 
Miklós harangöntő műhelyé-
ben készült bronzharang, mely 
megszentelése után fület gyö-
nyörködtető hangjával adta 
tudtára mindenkinek, újra je-
len van a gyapai közösség éle-
tében. […]                        Tell Edit 

2009. június 12., 18. évf. 11. szám

Újdonság a központi felvételi 

Hivatalosan is erdei iskola lett Cseresznyés

Harangszentelés Gyapán 
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Paksi Hírnök retró

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Az önkormányzat megbízásá-
ból január közepén kezdte el a 
hévízkút fúrását a ceglédi szék-
helyű VIKUV Vízkutató és Fúró 
Zrt. Az átadási határidő – ápri-
lis 14-e – előtt három héttel el-
érték a tervezett mélységet, hat-
száz métert, de az ott talált víz 
nem volt megfelelő. Ebben a ré-
tegben zavaros, tisztíthatatlan 
vízre bukkantak a szakemberek, 
tovább kellett fúrni, […] a két-
száz méterrel mélyebben lévő 
víz megfelelő összetételű és ho-
zamú, de magasabb hőmérsék-
letű, így nagyobb biztonsággal 

szolgálja a gyógyászati célokat. 
[…] nyolcszáz méteres mély-
ségben 46 fokos vizet találtak. 
[…] az előzetes vízkémiai vizs-
gálatokat még nem végezték el, 
de a szakemberek szerint ennek 
a víznek olyan összetétele van, 
amire számítottak. Az ásványi-
só-tartalma 6000 milligramm/
liter, igen magas, jó minőségű 
gyógyvizet sejtet. A kút további 
mélyítése tízmillió forinttal nö-
velte a beruházás 41 millió fo-
rintban meghatározott költsé-
gét. […]                             Vida Tünde 

2009. április 28., 18. évf. 8. szám

Az ország talán legkorszerűbb 
fémipari alapképző tanműhe-
lyében tanulhatnak ősztől az 
Energetikai Szakközépiskola di-
ákjai. A beruházás 50 millió fo-
rintból valósult meg, az épít-
kezés fél évig tartott, felszere-
léséhez pályázati támogatást is 
nyert az intézmény. […] Nem 
csupán a fémipar alapműhelye 
számít újdonságnak: az épület-
ben alkalmazott megújuló ener-
giaforrásoknak köszönhetően 
– például a fűtést hőszivattyús 
rendszer biztosítja – a környe-

zetvédelmi és az elektronikai 
szakok tanulói is tudják használ-
ni a műhelyt mérések végzésé-
re. […] Az új tanműhely 250 m2 
alapterületű, melyben hat he-
gesztőblokk és egy hegesztőro-
bot segíti a gyakorlati képzést. 
Az iskola az MVM cégcsoport 
és beszállítói által �zetett szak-
képzési hozzájárulásból �nan-
szírozta az építkezést. A robot 
megvásárlására 15 millió forin-
tos pályázati támogatást nyert az 
iskola. […]                                  -dal-                  

2009. június 26., 18. évf. 12. szám

Sikerült felállítani az „egy idő-
ben, egy helyszínen bemuta-
tott legtöbb fajta borral készült 
étel és borkorcsolya” rekord-
ját a Gastroblues fesztiválokon 
már hagyománnyá vált főzőver-
seny keretén belül. […] Bár Ma-
gyarországon a rekordok több 
mint fele gasztronómiai, a fesz-
tivál a borral készült ételek re-
kordjával különleges helyet fog-
lal el a csúcsállítások között […] 
A meghirdetett kísérlet soka-
kat fellelkesített, így a főzőverse-
nyen 45 csapat indult, s 148 ételt 
zsűriztek. A borral készült éte-
lek száma száz felett volt, s ebbe 
mind a pácolásnál, mind a fő-
zésnél felhasznált borral készült 
ételek beleszámítottak, s a neve-
zők nyilatkoztak arról, hogy az 
étel készítése során melyik sza-
kaszban használták fel a nedűt. 
[…] voltak halászlevek (dunai, 
tiszai, balatoni is készült), sza-
bad tűzön készült ételek, bor-
ral készült ételek, borkorcsolyák, 
desszert jellegű ételek és süte-
mények, melyeket főként hely-
beliek, de az ország minden ré-
széből érkezett résztvevők készí-
tettek, sőt határainkon túlról is 
jöttek vendégek. […] A legered-
ményesebbnek a Dunakömlő-

di Borbarát Kör bizonyult, a leg-
szebb főzőhely, a legjobb sza-
badtűzön készült étel díját és 
a közönségdíjat is ők nyerték. 
Étlapjukon birkapörkölt, ha-
lászlé és spékelt szarvasgerinc 
szerepelt, amelyek népszerű-
nek bizonyultak a kóstolás so-
rán is. […] Rövidesen tehát vi-
szontláthatja magát Paks mint 
új gasztronómiai csúcstartó a 
www.rekordok.hu oldalon is, 
ahol Magyarország hivatalos 
rekordadatbázisa található. (Ér-
dekesség: jelenleg itt két paksi 
adatról olvashatnak. Schuckert 
József szerkesztő-műsorveze-
tő, a Fortuna rádió stúdiójában 
2003. augusztus 30-án 6 órától 
másnap 24 óráig, azaz 42 órán 
keresztül vezetett egyfolytában 
műsort. 2005. június 3-án pedig 
az ESZI-nél a Csillagfény Pará-
dé rendezvény keretében felál-
lították – a szervezők szerint – 
a világ legnagyobb gyertyáját.) 
Hogy a gasztronómiai különle-
gességből Guinness-rekord le-
gyen, ahhoz a jegyzőkönyvet le 
kell fordítani angolra, és el kell 
küldeni a londoni könyvkiadó-
nak. […]

-ms-d-
2009. július 10., 18. évf. 13. szám

Négy automata szivattyú vá-
sárlására és az üzembe állítá-
sához szükséges építmények 
elkészítésére nyert mintegy 75 
millió forintos pályázati támo-
gatást a paksi önkormányzat. 
[…] Az automata átemelőket 
a város két legproblémásabb 
pontján: a Táncsics Mihály 
utca végén a Páli ároknál és az 
Árok utca végén építik ki. A 

tervek szerint zsilipkamrákat 
készítenek mind a két helyen, 
és ezekbe a műtárgyakba he-
lyezik el a zsilipenkénti 2-2 da-
rab szivattyút. A Páli ároknál a 
berendezések 900 liter/perces 
teljesítményűek, az Árok utcá-
nál 500 liter/perces kapacitá-
súak. […] 

Dallos Szilvia 
2009. március 6., 18. évf. 5. szám

Hévíz nyolcszáz méter mélyből 

Piacképes tudás a tanműhelyből Paks gasztronómiai rekorder 

Szivattyúkra nyert pénzt a város 
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Diákok a műjégpályán Verselő 
telefonfülke

Adomány a gyermekotthonnak

Fontosnak tartja a gyerekek moz-
gásra ösztönzését Paks önkor-
mányzata, ebből a megfontolás-
ból döntött úgy, hogy ingyenesen 
biztosítja a város nevelési-oktatási 
intézményei számára a műjégpá-
lya használatát a létesítményt üze-
meltető cégén, a DC Dunakom 
Zrt.-n keresztül – tájékoztatott 
Szántó Zoltán, Paks alpolgármes-
tere. A város valamennyi általános 
iskolája igénybe veszi a lehetősé-
get, valamint a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium, az Energetikai Tech-
nikum és Kollégium, illetve a Pak-

si Benedek Elek Óvoda Mesevár 
tagóvodája. A jégpálya az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. tulajdoná-
ban van, az iskolák az üzemeltető 
DC Dunakom Zrt.-vel egyeztetik, 
hogy mely idősávokban szeretnék 
használni a pályát, így alakul ki 
az intézmények beosztása arra az 
idősávra, amikor a nagyközönség 
számára nincs nyitva a pálya. Az 
önkormányzat a korábbi időszak-
ban évente mintegy nettó 20 mil-
lió forintot költött a jégpálya üze-
meltetésére, de a villamos ener-
gia árának emelkedése miatt ez 

a költség ebben a szezonban vár-
hatóan magasabb lesz. – Az ön-
kormányzat számos nem kötele-
ző feladatot lát el, ezek közé tarto-
zik a műjégpálya üzemeltetése is. 
Paks vezetése nagyon fontosnak 
tartja a városlakók komfortérzetét 
növelő szolgáltatások biztosítását 
– emelte ki Szántó Zoltán. A Pak-
si Deák Ferenc Általános Iskola 
például negyedikesektől a hete-
dikesekig hetente két-két osztályt 
visz korcsolyázni a műjégpályá-
ra. Poór József, az iskola testneve-
lő tanára azt mondta, hogy a kor-
csolyaoktatásnak több éves múltja 
van az intézményükben. Egy ko-
rábbi pályázat eredményeképpen 
huszonöt korcsolyát vásároltak a 
diákok oktatásához. Arról is be-
szélt, hogy a műjégpályát akkor is 
használták, amikor bérelni kellett, 
ennek költségét az iskola Gyer-
mekeinkért, Jövőnkért Alapítvá-
nya �zette. Most az önkormány-
zat támogatásának köszönhető-
en ingyenesen korcsolyázhatnak, 
az alapítvány pedig a buszköltsé-
get téríti.

Sólya Emma

Verselő telefonfülke elnevezés-
sel új játékot hirdet a magyar köl-
tészet napja alkalmából a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ. 
A résztvevők feladata az, hogy 
valamilyen szabadon választott 
magyar verset, prózát vagy ezek-
ből részletet maximum két per-
ces időtartamban mondjanak 
el, vegyék fel és mp3-as formá-
tumú hangfájlban küldjék el a 
cselenkoerika@csengey.hu email- 
címre március 20-ig. A beérke-
zett anyagokat zsűri értékeli, a ki-
választott felvételek hallgathatók 
lesznek az Atom térre kihelyezett 
retro telefonfülkében április 11-
től. Az ötletet, Örkény István Bal-
lada a költészet hatalmáról című 
egyperces novellája ihlette, ami-
ben egy szép vers hatására életre 
kel a telefonfülke. A Verselő tele-
fonfülke a művek lejátszása mel-
lett más funkciót is betölt majd, 
könyvcsere-program helyszíne 
is lesz. Ennek lényege, hogy bár-
ki elhagyhat benne könyvet, amit  
aztán bárki elvihet.                     -gy-

Adománygyűjtést szervezett a 
paksi református egyházköz-
ség. A ruhákat, tartós élelmi-
szert, tisztálkodási szereket 
és pénzadományt Lenkey Ist-
ván és Lenkeyné Teleki Má-
ria református lelkészek juttat-
ták el egy erdélyi kistelepülésre, 
Kászonimpérre. A Brassó kör-
nyéki faluban a Böjte Csaba fe-
rences rendi szerzetes Dévai 
Szent Ferenc Alapítványa által 
fenntartott Szent Katalin Gyer-
mekotthon lakói várták az ado-
mányt. Lenkeyné Teleki Mária 
elmondta, hogy első ízben szer-
vezett gyűjtést a paksi reformá-
tus gyülekezet az erdélyi kiste-
lepülés gyermekotthonának. A 
jótékonysági akcióban jelentős 
szerepe volt Lenkey Lucának, a 
lelkészházaspár gyermekének is, 
aki egy hónap önkéntes mun-

kát végez az otthonban. Arról is 
tájékoztatott, hogy gyorsan ösz-
szegyűlt az adomány a refor-
mátus közösségben, amelynek 
tagjai egyébként is gyakran és 
szívesen végeznek hasonló kari-
tatív tevékenységet. Nagy öröm-
mel fogadták a Pakstól mint-

egy nyolcszáz kilométerre fek-
vő Kászonimpéren az autónyi 
adományt, hiszen, ahogy An-
tal Piroska, az otthon vezetője 
említette, támogatásokból gaz-
dálkodnak. Férjével közösen ne-
velnek tizenegy gyermeket, köz-
tük két saját csemetéjüket. Mint 

mondta, igazi családként élnek, 
igyekeznek sok szeretetet adni a 
többségében hátrányos helyzetű 
gyermekeknek, akik 7 és 15 éves 
koruk között tartózkodnak az 
otthonban. Ez idő alatt erős kö-
tődés alakul ki a nevelők és a gye-
rekek között, akik szinte csak in-
nen kapnak szeretetet, akad, akit 
nem is látogatnak a szüleik, tet-
te hozzá. Antal Piroska azt is el-
mesélte, hogy egy apuka néhány 
napja vitte be a kis�át az otthon-
ba, az édesanyja elhagyta a gyer-
meket, az apa pedig rossz anyagi 
körülményei miatt kénytelen volt 
lemondani a neveléséről. Ez a kis-
�ú is nagyon várta már az ado-
mányt, a tusfürdőtől a kabátig 
mindennek örült, de legjobban 
a cipőnek. A paksi lelkészházas-
pár egy hétvégét töltött Kászon- 
impéren.                                      -se-

Fotó: TelePaks

Fotó: magánarchívum
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Kiállítássorozatot indított a klub

Kubai hangulat a Csengeyben

A  2022 a kézimunkák és képzőművésze-
ti kiállítások éve  a klubban  programja ke-
retében a klubtagok alkotásait mutatja be 
az Atomerőmű Nyugdíjasklub Egyesület. 
A sorozat ötletét Kovács Zoltánné, a civil 
szervezet elnöke vetette fel annak apropó-
ján, hogy a 2021 novemberében rendezett 
csoportos tárlatuk – ahol tizenhét klubtag 

kilenc alkotói ágban készített munkáit állí-
tották ki – nagy sikert aratott. 
A kilenc állomásból álló 2022-es kiállí-
tássorozatban elsőként Szénási Sándorné 
gyöngyékszereit és Rósa Gézáné patchwork 
munkáit láthatja a közönség az egyesület 
klubhelyiségében (Gesztenyés u. 26.). Rósa 
Gézáné elmondta, hogy a legnagyobb al-

kotása háromszázhatvanöt blokkból, több 
mint tizenegyezer darabkából áll, hetven-
nyolc féle anyagot tartalmaz, és valamivel 
több mint egy év alatt készítette el. Szénási 
Sándorné egyebek mellett elmondta, hogy 
nyolc éve foglalkozik gyöngyfűzéssel, fo-
lyamatosan fejleszti tudását, rendszeresen 
jár gyöngyfűző táborokba. 
A tárlat még február 14-15-én és 21-én 13 
és 18 óra között tekinthető meg. Az érdek-
lődőknek lehetőségük van találkozni a ki-
állítókkal, és így bővebb ismeretet szerezni 
az alkotásokról, valamint elkészítésük fo-
lyamatáról. A teremben egyszerre csak kis 
létszámban tartózkodhatnak a látogatók, 
szájmaszk és kézfertőtlenítő használata kö-
telező. A kiállítás látogatásának tervezhető-
sége érdekében szívesen fogadják az előze-
tes bejelentkezést a szervezők, Lovászi Zol-
tánné a 20/411-0620 és Kerepesi Ottóné a 
20/209-4392-es számon. 
A kiállítássorozat összesen kilenc alkalom-
ból áll, minden tárlaton két-három klubtag 
tárja a közönség elé alkotásait különböző 
témakörökben (gyöngyékszer, patchwork, 
hímzés, horgolás, gobelin, festmény, rajz, 
kerámia, nemez, fa/fémszobor, üveggraví-
rozás).                                                          -kgy-

Színes karibi koktélokkal fogad-
ták a Kuba Estre érkező vendé-
geket a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban. Buda Réka, 
a PTE Nemzetközi Igazgatósá-
gának munkatársa 2020 janu-
árjában töltött két hetet Kubá-
ban barátaival. Bejárták az or-
szág fővárosát, Havannát, majd 
Varaderoba és Trinidadba is el-
látogattak. Az ott szerzett ta-
pasztalatairól és élményeiről 
mesélt az érdeklődőknek a Kuba 
Esten. – Imádtam a tengerpar-
tot, végre eljutottam egy olyan 
helyre, amit a turisztikai maga-
zinokban lát az ember, a fehér 
homokkal, a türkizkék tenger-
rel és a pálmafákkal. Hozzátet-
te, régi álma vált valóra ezzel az 
utazással. Réka kiskora óta tán-
col, így nagyon kedves élmény 
marad számára az is Kubából, 
amikor táncoltak az utcán, a 
tengerparton, és helyiekkel.

Buda Réka hobbija a fotózás. A 
kéthetes túra során sok fény-
képet készített, amelyekből fo-
tókiállítást is nyitottak a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
emeleti kiállítótermében, a tár-

latot március 3-ig lehet megte-
kinteni. – Sétáltunk Havanna 
és Trinidad utcáin, és igyekez-
tem megörökíteni ezeket a pilla-
natokat, az embereket, az autó-
kat, az épületeket. Igazából élet-

képeket készítettem arról, hogy 
milyen az élet ott valójában. A 
sok fénykép közül azokat válo-
gattam ki, amelyek szerintem a 
legjobban átadják Kuba hangu-
latát – mesélte.
Az élménybeszámolót követően 
a Dolce Dance Franchise Tánc-
iskola táncosai tartottak bemu-
tatót, ahol a salsa alaplépése-
it sajátíthatták el az érdeklődők. 
Mészáros János táncoktató azt 
mondta, hogy a kubai salsa vi-
lágviszonylatban népszerűnek 
számít, mivel könnyen tanulha-
tó, és a célja alapvetően az, hogy 
az ember jól érezze magát, és 
szórakozzon közben.
Az est zárásaként a Buena Vista 
Social Club: Adios című színes 
amerikai-kubai dokumentum-
�lmet nézhették meg ingyenes 
vetítésen az érdeklődők a Paksi 
Moziban.                      

Szép Zsóka

Fotó: Gyimóthy Éva

Fotó: Molnár Gyula
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Az eltűnt városkép nyomában
Régi paksi utcanevek (2. rész)
Az Árvíz utcai „hétház” az 1940-
es árvíz károsultjainak épült, 
melyből ma már csak egy ház áll. 
Az újváros mára összeolvadt a 
belső maggal, de régen különál-
ló településrész volt a főút men-
tén, a szőlőkkel borított Kishegy 
alatt. Az újvárosi zsellértelep ma-
radványaként még az elmúlt év-
tizedekben is látható volt egy-egy 
szegényes sövényfalú nádfedeles 
ház. A Síki legelőket, majd egyko-
ri cigánytelepet elhagyva a Tehén 
körútnak csúfolt részen felpar-
cellázott Kurcz-telepből az 1940-
es évekre Kurcz György utca lett, 
miután az egykori tehénhajtó 
úton szép villasor épült. A Zsí-
ros-köz az 1930-ig itt lakott Zsí-
ros Lajos kosárfonó mester csa-
ládnevét őrzi. Volt egy kőhíd is a 
gimnázium melletti futballpályás 
telken, mely a Páli árokba csat-
lakozó Szavakatel-árkon vezetett 
át. Az evangélikus templom mö-
götti József Attila, Virág, Dam-
janich, Laktanya (csendőrlakta-
nya) utcák határolta rész volt a 
Kohn-telep vagy Tisztviselőte-
lep. Dr. Kohn Gábor (1829–1907) 
több évtizeden át dolgozott Pak-
son gyakorló orvosként, részt vett 
három kolerajárvány megállításá-
ban, sírja a zsidó temetőben van. 
Egykori szőlőinek helyét felpar-
cellázták családi házak építésére, 
az 1930-as években középosztály-
beli családok lakták be. Az 1945 
után keletkezett 12 új utcával a 
nagyközség utcáinak száma 108-
ra emelkedett. Teljesen beépült 
a Kohn- és a Kurcz-telep, a Kis-
hegy, az Öreghegy és az Úrihegy 
foghíjai is rövidesen eltűntek. 
1946-ban a Magyar Kommunista 
Párt paksi szervezete a pártok he-
lyi közös értekezletén napirend-
re tűzte a Horthy-korszakra uta-
ló utcanevek megváltoztatását. 
A Horthy Miklós utcát nem ke-
resztelték vissza Fő utcára, hanem 
soron kívül Dózsa György utca 
lett, míg 13 másik utca névválto-
zására a belügyminiszteri enge-

dély megérkezése után került sor. 
Újabb személynevek (Ady End-
re, Arany János, Bajcsy-Zsilinsz-
ky Endre, Bem, Damjanich, Gár-
donyi Géza, József Attila, Mun-
kácsy Mihály) mellett megjelent 
a kommunista mártírok, partizá-
nok és veteránok arcképcsarnoka 
is (Takács György, Wiedemann 
Antal, Szabó Erzsébet, Ságvári 
Endre, Alpári Gyula, Tolbuhin, 
Vadász József), valamint a szocia-
lista változásra utaló jelzők (Béke 
tér, Alkotmány, Haladás utca, Hő-
sök tere, November 7., Április 4., 
Május 1. utca). A vallásellenes lég-
körben a katolikus szentekről el-
nevezett utcákat átnevezték, így 
lett a Szentháromságból Béke tér, 
a Szent Istvánból előbb Sztálin tér, 
majd Marx tér, a Szent Jánosból 
a Pakson megszállt marsall után 
Tolbuhin utca, a Szent Vendel ut-
cából Ady Endre, a Szent Flórián-
ból pedig Haladás utca. Van olyan 
utca, amelynek neve az idők fo-
lyamán háromszor is változott. 
A múzeum mögötti Rózsa utca 
Mádi Kovács György, majd Baj-
csy-Zsilinszky Endre utca lett. Az 
Égett utca Szent Jánosból lett Tol-
buhin, majd mára az ott lakók ké-
résére ismét Szent János. A Kohn-
telepen a Cserkész utca Bem utca 
lett, a Levente utca Damjanich, a 
Vitéz pedig József Attila utca. Az 

egykori Szent József tér máig Hő-
sök tere maradt, pedig még 1960-
ban, a Deák iskola építése előtt, az 
ott elhantolt szovjet katonák sírját 
átköltöztették a Fehérvári út vé-
gére. A Vadász utca is kimaradt 
a névváltoztatásból, pedig egykor 
ott lakott parasztpárti politikus-
ról nevezték el a korábban szin-
tén Szent József utcát. A munkás-
mozgalom paksi mártírjain nosz-
talgiázó 1969-es cikkben a szerző 
számon kéri az utca felemás elne-
vezését: 

A November 7. utca nevét felül-
írta az ott épülő Makovecz-
templom, és az Újtemplom utca 
nevet kapta. A Pipiske (Pacsirta) 
utcát keresztező Mező utca ko-
rábbi neve Veres Péter utca volt. 
A Gyár utca elnevezés annak em-
lékét őrzi, hogy főként konzerv-
gyári dolgozók építkeztek a Kis-

hegy ezen utcájában. 1989-ben 
az MDF helyi szervezete indítot-
ta el a Marx tér Szent István tér-
re történő visszakeresztelését, ak-
kor a testület mellett egy külön 
munkabizottságot is létrehoztak. 
Németh Imre helytörténész java-
solta a Béke teret Szentháromság 
térre, a Hősök terét Szent József 
térre átnevezni, valamint a Dózsa 
György utca visszakeresztelését is, 
hiszen a köztudatban az emberek 
úgyis a Fő utca elnevezést hasz-
nálják. (Paksi Hírnök, 1989.09., 
2. o.) A ’90-es években a nyuga-
ti széleken is új utcanevek kelet-
keztek: Jedlik Ányos, Kandó Kál-
mán, Puskás Tivadar, Neumann 
János, Teller Ede és Wigner Jenő. 
A lakótelep családi házas övezeté-
ben a műszaki értelmiségi lakos-
ság hagyományaként híres ma-
gyar �zikusokról, tudósokról ne-
vezték el az új utcákat. A Pál utca 
folytatásában kialakított lakótel-
kek elnevezésére a Mátyás király 
utca és Toldi Miklós utca javasla-
tok érkeztek. A Toldi Miklósból 
nyíló Ezredvég utca elnevezése az 
ezredforduló emlékét örökítette 
meg. 2013 óta nem viselheti köz-
terület olyan személy nevét, aki a 
20. századi önkényuralmi politi-
kai rendszerek megalapozásában, 
kiépítésében vagy fenntartásában 
részt vett. Így Alpári Gyula helyett 
Wigner Jenő, Április 4. helyett Bú-
zavirág, Rajk László helyett Mó-
ricz Zsigmond, Ságvári Endre he-
lyett Móra Ferenc, Szabó Erzsébet 
helyett Tulipán, Takács György 
helyett dr. Pongrácz Sándor, Wie-
demann Antal helyett Levendula 
és Zalka Máté helyett Sólyom Ká-
roly utca lettek az új elnevezések. 
Az elmúlt években több új, beépí-
tés alatt álló közterület kapott hi-
vatalos elnevezést: Napfény köz, 
Szilárd Leó köz, Vácika, Platán, 
Diófa utca. Napjainkban az erő-
műbővítés hatásaként várhatóan 
további utcákkal, lakónegyedek-
kel gyarapodik Paks.

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Látkép a halmazos szerkezetű óvárosról 
(Rosenbaum Miksa M. kiadása, kb. 1930-as évek)

„Vadász Józsefről, a földmun-
kás-szakszervezet paksi el-
nökéről elnevezték ugyan azt 
az utcát, ahol lakott, de fele-
más módon, mert elmulasz-
tották kiírni a keresztnevét. 
Az újonnan építendő párt- 
és tanácsszékháznál tervezik, 
hogy készíttetnek és avatnak 
majd egy emléktáblát.” (TMN, 
1969.07.31., 3. o.) 
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Az Atomenergetikai Múzeumban nemcsak 
szorosan az erőműhöz, működéséhez vagy 
történetéhez köthető relikviákat őrzünk, ha-
nem több tudomány- és kultúrtörténeti em-
léket is.
Előző tárgytörténetünkben a 75 éve indult 
Élet és Tudomány heti folyóiratra emlékez-
tünk, és bemutattuk a múzeumban őrzött 
első megjelent példányát.
Most ismét évfordulóhoz kapcsolódó ritka 
könyvtári dokumentumról írunk, neveze-
tesen Csepregi Béla Pető� Sárszentlőrincen 
című könyvéről, amely Pető� Sándor szüle-
tésének 150. évfordulójára jelent meg 1973-
ban. A kiadvány aktualitását az adja, hogy 
az Országgyűlés a 2022-es és 2023-as esz-
tendőt Pető� Sándor-emlékévvé nyilvání-
totta. 1823. január 1-jén Kiskőrösön szüle-
tett Pető� Sándor költő, vándorszínész, ka-
tona, a magyar líra egyik legnagyobb alakja, 
az 1848/1849-es forradalom és szabadság-
harc költője.
Az évfordulóról történő megemlékezések so-
rában fajsúlyos helyet foglal el Tolna megyén 
belül Sárszentlőrinc és Borjád. Csepregi Béla, 
Sárszentlőrinc evangélikus lelkésze könyvé-
ben bemutatja a korabeli települést, és fon-
tos adalékkal szolgál arról, hogyan létesült a 
híres iskola. Az iskola szervezője és fenntar-
tója a Tolna–Baranya–Somogyi Evangélikus 
Egyházmegye volt. Az egyházmegyei felső 
iskola létesítésének gondolata az 1798. ápri-
lis 12-i tormási esperességi gyűlésen vetődött 
fel. Lagler György kistormási lelkész nyújtot-
ta be tervét „ezen esperesség kebelében alapí-
tandó iskoláról.”
Az 1803. június 2-án Szentlőrincen tartott es-
perességi gyűlésen határozták el az egyház-

megyei középiskola létesítését. Az iskola he-
lyének kiválasztásánál egyhangúlag Sárszent-
lőrinc mellett döntöttek, mert annak tiszta 
magyar lakossága körében a német gyüleke-
zetekből jövő �atalok gyakorlatban is elsajá-
títhatták a magyar nyelvet. Az iskola alapí-
tásának kettős célja volt, egyfelől a nagyobb 
részben német anyanyelvű gyülekezeteket 
olyan tanítókkal ellátni, akik jól tudnak ma-
gyarul, másrészt megadni a továbbtanulni 
vágyó �ataloknak a főiskolai tanulmányok-
hoz szükséges előképzettséget. Alapítvá-
nyokat hoztak létre, pénzt gyűjtöttek, és az 
1806/1807-es tanévvel az iskola megkezdte 
működését. 
Petrovics Istvánné 1831. szeptember 28-án 
vitte Sárszentlőrincre kilencéves Sándor �át, 
a szállásadó Hittig Lajos, a község jegyzője 
volt. A Hittig-házban három leány fogadta 
barátsággal Sándort, köztük Amália, aki igen 
kedves barátja lett, akivel játszadozva töltöt-
te legszívesebben szabadon maradt idejét. 
Pető� 1845 őszén találkozott újra Sárszent-
lőrincen Amáliával, és ennek a találkozónak 

az emlékére írta a Gyermekkori barátnémhoz 
című versét. Hittigék 1832 tavaszán Majosra 
költöztek, ezért a kis diák Németh Ferenc ele-
mi iskolai tanítóhoz került, amely szálláshely 
szintén elismert volt a vidéki diákok körében. 
Pető� Sándor két tanévet töltött a 
sárszentlőrinci iskolában, ahol a legjobb ba-
rátja és iskolatársa Sass István volt, akivel 
padszomszédság is erősítette lelki összetar-
tozásukat. Sass István 1883 decemberében 
jelentette meg a Vasárnapi Újságban a Pető-
�vel kapcsolatos emlékeit. Leírása találó, és 
emlékezései meggyőzőek.
Pető� Sándor 1845 őszén két hetet töltött ba-
rátja borjádi kúriáján, ahol lelkesen fogad-
ták a már híres költőt. A Borjádon töltött na-
pok alatt felkereste Sárszentlőrincen ismerő-
seit, köztük kedves tanárát, Lehr Andrást és 
szállásadóját, Németh Ferencet. A Borjád és 
Sárszentlőrinc között ingázó négyökrös sze-
kéren vidám csevegés folyt, csillagválasztás-
sal. Ekkor írta a Sass Erzsike emlékét megőr-
ző gyönyörű versét, A négyökrös szekeret.
A Pető� hősi halálát, a szabadságharc vér-
be fojtását követő Bach-korszak után, 1880-
ban dr. Sass István megírta visszaemlékezé-
seit Pető� Tolna megyében címmel, amely a 
Tolnamegyei Közlönyben jelent meg. Buda-
pesten 1882-ben emelték az első Pető�-szob-
rot, majd Sárszentlőrincen 1884. augusztus 
10-én megrendezték az első emlékünnepsé-
get, amelyen dr. Sass József vármegyei főor-
vos és Sántha Károly lőrinci lelkész javaslatá-
ra emléktáblát is avattak.
Csepregi Béla könyve szép példája annak, 
hogyan él egy szűk közösség emlékezetében 
a nagy költő.

Beregnyei Miklós

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: az Atomenergetikai Múzeum archívuma
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Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

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

Mozaik

A jó étvágyban rejlik a hosszú élet titka

Amíg jó az ember étvágya, addig egészség is 
van – ezt tartja a hosszú élet titkának Pupp 
József, akit kilencvenedik születésnapján kö-
szöntött Szabó Péter polgármester. Józsi bá-
csi 1932. február 7-én született tősgyöke-

res paksi családban. A szülei földművelés-
sel foglalkoztak, majd a téeszben dolgoztak. 
Az ünnepelt a gyermekkorát a Fecske utcá-
ban töltötte, majd az elemi iskola elvégzé-
se után segédmunkásként kezdett dolgozni, 

első munkahelye a Paksi Állami Gazdaság 
volt. 1963-ban alapító tagként került a pak-
si tanács költségvetési üzeméhez, ahol a kő-
művesek mellett dolgozott. 1983-ban jubile-
umi emlékplakettel köszöntötték, ami – mint 
mondta – nagyon jó érzés volt. Felidézte azt 
is, hogy jó volt a munkatársi közösség, nem 
voltak kon�iktusok. 1991-ben búcsúzott a 
költségvetési üzemtől, nyugdíjas éveiben 
még egy ideig háztáji állatokat tartott, sző-
lőt művelt. 1957-ben nősült meg, feleségével, 
Éva nénivel 1960-ban építették fel családi há-
zukat a Kornis utcában. Két gyermekük szü-
letett, lányuk, Éva az atomerőműben dolgo-
zott, ma már ő is nyugdíjas, �uk, József pe-
dig a hentes szakmában dolgozott, jelenleg a 
tekéző gondnoka. Józsi bácsi néhány éve el-
esett, azóta bizonytalanabb a járása, egyéb-
ként a korához képest jó egészségnek örvend. 
A szürke hétköznapokat öt unoka és hat déd-
unoka aranyozza be, akik gyakran ellátogat-
nak hozzájuk. Éva néni leginkább kövér hú-
sokból készített ételekkel, valamint házi süte-
ményekkel tud férje kedvében járni, ugyanis 
ezek a kedvencei.                                          -kgy-

Fotó: Szép Zsóka
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Sport

Tehetséges paksi sportolók
Új sorozatot indít a Paksi Hírnök, amely-
ben �atal tehetséges sportolókat muta-
tunk be. Ez alkalommal Kertész Grétát, az 
Atomerőmű SE kajak-kenu szakosztályá-
nak korosztályos válogatottját és Simiakis 
Axel Christophert, a Paksi SE teniszezőjét, 
az NB III.-as csapat első számú játékosát is-
merhetik meg. 

Kertész Gréta a Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
um 11. osztályos tanulója, a Kolonics György 
Alapítvány ösztöndíjasa. Hétévesen a Paksi 
Sportágválasztó rendezvényen ült először ka-
jakban.

– Mit szerettél meg ebben a sportágban?
– A sportágválasztót követő szezonban az 
ASE által szervezett, nyári napközis tábor-
ban ismerkedtem meg mélyebben a sportág-
gal. A Duna, a víz közelsége egyfajta szabad-
ságot sugároz, amikor evezek, akkor tudok 
igazán kiteljesedni. A versenyeken evezés pe-
dig olyan adrenalintöbblettel jár számomra, 
ami, úgy érzem, velem született. A társaság 
nagyon összetartó, előfordulnak persze hul-
lámvölgyek, de végül mindent meg tudunk 
beszélni egymással. Az edzőtársaimmal, 
akikkel napi szinten edzek, és az edzőmmel, 
Bedecs Ferenccel is nagyon jó a kapcsolatom. 
– Hogyan tudod összeegyeztetni a sportot és 
a tanulást?
– A tanulással sohasem voltak nehézségeim, 
mindig jó jegyeim voltak. Talán ezért is tu-
dom jól összeegyeztetni a sok edzéssel. 
– A versenyek zöme nyáron van. Hogy állsz 
a nyaralással, kikapcsolódással? 
– A versenysport sok lemondással jár, a csalá-
di nyaralást, kikapcsolódást a versenyekhez, 
edzőtáborokhoz kell igazítani. Nyáron pár 
napot tudok csak a családdal pihenni. 

– A Kolonics György Alapítvány hatodik 
alkalommal hirdette meg a Jövő Remény-
ségei ösztöndíjprogramját. A kuratórium 
téged is beválasztott a 2022-es esztendő tíz 
ösztöndíjasa közé. Mit jelent ez számodra? 
– Rendkívül motiváló és ösztönző. Megtisz-
telő, hogy egyike lehetek annak a tíz spor-
tolónak, akik elnyertük ezt a támogatást. Ez 
engem még inkább arra ösztönöz, hogy a 
maximumot érjem el, a sport és a tanulás te-
rén is egyaránt. 
– Megyei, regionális, aztán országos verse-
nyeken álltál dobogóra, majd tagja lettél a 
nemzetközi Olimpiai Reménységek Verse-
nyén (ORV) résztvevő magyar válogatott-
nak. Milyen eredményeket értél el? 
– Nagyon jó érzés volt kijutni az ORV-re és 
Magyarországot képviselni. 2020-ban Sze-
geden K2 500 méteren a dobogó harma-
dik fokára álltunk fel, ami hatalmas moti-
vációt adott ahhoz, hogy elhiggyem, a kö-
vetkező szezonban akár többre is képes 
lehetek. 2021. szeptemberében Csehország-
ban, Račice-ben rendezték az ORV-t, melyre 
öt számban sikerült kvali�kálnom magam. 
K1 500 méteren, K2-es és K4-es hajóban 
500 méteren, illetve 200 méteren is rajthoz 
állhattam. Komoly összpontosítást igényelt 
a versenyzés, ugyanis az előfutamok, közép-
futamok és döntők nagyon sűrűn következ-
tek egymás után. Hetekkel a verseny előtt 
felkészültem fejben, hogy miként fogom be-
osztani az időmet és az erőmet, hogy oko-
san versenyezzek. Elégedett vagyok, hiszen 
négy arany- és egy ezüstéremmel a nyakam-
ban térhettem haza. A 2022-es szezonban 
szeretném kihozni magamból a maximu-
mot, mert minden vágyam, hogy kijuthas-
sak a kajak-kenu vb-re és Eb-re. Ennek el-
éréséhez minden erőmet és tudásomat bele-
adva fogok edzeni és küzdeni.
Simiakis Axel Christopher a tenisz előtt 
sokféle sportot kipróbált, többek között a 
jégkorongot és a triatlont is, melyekből sok 
mindent át tudott vinni a teniszbe. Teni-
szezni tízévesen, 2013 kora őszén kezdett 
Lakatosné Klopcsik Diánánál, 2015 nyarán 
Barta Attila lett az edzője.  A Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskolába járt, jelen-
leg a Paksi Vak Bottyán Gimnázium tanu-
lója.
– Milyen utat jártál be eddig ebben a 
sportágban? 
– Az első versenyem 2013 decemberében 
egy házibajnokság korosztályos versenye 
volt, ahol második lettem, 2018-ban me-
gyebajnok F16-os és F18-as korosztály-

ban, a felnőtt párosok versenyében pedig 
apukámmal ugyanitt harmadikak lettünk. 
2019 nyarán először, majd 2021-ben má-
sodszor voltam a Rafael Nadal Tenisz Aka-
démián Görögországban. 2019-ben nyer-
tem meg első felnőtt egyéni versenyemet, 
ami egy házibajnokság volt, és felnőtt pá-
ros versenyemet, a Zöld Ferenc Emléktor-
nát Pakson Simon Zoltánnal. 2020-ban ke-
rültem be a Paksi Sportegyesület felnőtt 
OB III.-as csapatába, jelenleg az egyes szá-
mú játékos vagyok. A csapatversenyeken és 
egyéni országos és háziversenyeken is ren-
geteg szép emlékkel és rendkívül hasznos 
tapasztalattal gazdagodtam. További célom 
az, hogy egy OB I.-es csapat egyes számú 
játékosa legyek, majd az egyetem után el 
szeretném végezni az edző szakot.

– Mennyi elfoglaltsággal jár számodra a 
teniszezés?                                                                                     
– Jelenleg is keményen edzek, heti négy-
szer-ötször megyek teniszezni, ebből két 
alkalommal reggel hatkor megyek ki a pá-
lyára iskola előtt, amikor nincs első két 
órám. Minden héten három-négy erőnlé-
ti edzésem is van. A 2021-es évben sokat 
sikerült javítanom az országos ranglistahe-
lyezésemen mind egyéniben, mind páros-
ban.  Azért, hogy a versenysport ne menjen 
az iskola rovására, megtanultam hasznosan 
beosztani az időmet. A sport legnagyobb 
tanítása azonban szerintem az volt, hogy a 
legfontosabb az életben is és a sportban is 
a kölcsönös tisztelet, és hogy kemény mun-
kával bármit el lehet érni. A példaképem 
Rafael Nadal, szerintem mind a sportban, 
mind a mindennapi életben nagyszerű pél-
dát mutat.                                        

Kovács József

Fotók: Molnár Gyula
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A táblázat 
alján az ASE
Nagy érdeklődés mellett került sor január 
utolsó szombatján az Atomerőmű SE – Orosz-
lány NB I.-es kosárlabda-mérkőzésre a felújí-
tott Gesztenyés úti sportcsarnokban. Hosszú 
idő után újra élvezhette a hazai pálya előnyét 
a piros-kék csapat. Ezúttal is foghíjas keret-
tel kellett meccselnie Petar Mijovicsnak, töb-
ben is kisebb-nagyobb sérüléssel bajlódtak. 
Eilingsfeld nem is lépett pályára, Goins bő 
hat percig bírta, és az új igazolás Pacevicius is 
combizom-fájdalmakkal játszott. A feldobás 
előtt Örökös tiszteletbeli szakosztályvezető cí-
met adott át az ASE vezetése Tóth Jánosnak. 
Az első félidőben még kiegyenlített volt az ál-
lás, aztán a második negyed végén átvette a 
vezetést a vendég, és már nem is engedte ki 
a kezéből, biztosan őrizte a negyvenedik perc 
végéig. A végén kijött, hogy jóval nagyobb ro-
tációval dolgozott az Oroszlány, megmutatko-
zott a frissességbeli különbség. Atomerőmű SE 
– MVM-OSE Lions 73-82.                                                                      
A következő mérkőzést Szegeden játszotta az 
ASE. Eilingsfeld most sem tudta vállalni a já-
tékot, és Goins sem teljesen egészségesen ját-
szott. A második negyed közepéig tartotta a 
lépést az Atom, ekkor azonban három triplát 
dobott zsinórban a Szeged, és ellépett tizenhá-
rom ponttal. A nagyszünet után tovább rom-
lott a helyzet, gyorsan elhúzott a SZEDEÁK, 
a huszonötödik percben 64-41-et mutatott az 
eredményjelző. A paksi csapat képtelen volt 
a megújulásra, gyengén dobott, gyengén vé-
dekezett, és nagyarányú vereséget szenvedett.                                                                  
Naturtex-SZTE SZEDEÁK – Atomerőmű SE 
100-79.                                                                                           
A 21. forduló többi mérkőzésén úgy alakultak 
az eredmények, hogy a paksi csapat az utolsó 
helyre esett vissza.                                            -joko-

Győzelemmel kezdte a 2021/2022-es szezon 
tavaszi küzdelmeit a Paksi FC OTP Bank Li-
gában szereplő labdarúgócsapata. A 18. já-
téknapon a zöld-fehérek a Zalaegerszeg csa-
patát fogadták, és harcos mérkőzésen 3:2-re 
győztek. Bognár István kétszer talált a ZTE 
FC kapujába, a harmadik paksi gólt pedig 
Ádám Martin lőtte. Bognár György vezető-
edző azt mondta a mérkőzést követő sajtótá-
jékoztatón, hogy a játék színvonala elmaradt 
a várakozásától. – Az első félidőben az volt az 
elképzelésem, hogy három olyan középpályás-
sal játszunk, akik labdaszerzésben aktívabbak, 
és fenn tudjuk tartani a labdát a két belső csa-
tárunknál. A labdaszerzésekből sok nem való-
sult meg, ha mégis, akkor nem tudtunk meg-
felelő minőségű lehetőségeket kialakítani. A 
szünetben kigondoltunk egy másik variációt, 
az sem működött, szóval, amit erre a mérkő-
zésre elképzeltem, nem igazán ült. Menet köz-
ben kellett tehát többször sakkozni, átszervez-
ni a játékunkat. A második félidőben voltak 
időszakok, amikor működött. A Zalaegerszeg 
ennek ellenére sem nyerhetett volna, már csak 

a kialakított helyzetek és lehetőségek száma 
miatt sem – összegzett a vezetőedző.  
A következő fordulóban a Ferencvárosi TC 
ellen lépett pályára a Paks, és 0:3-as győzel-
met aratott a Groupama Arénában. Elsőként 
Ádám Martin lőtt bombagólt huszonöt mé-
terről, majd Szabó Bálint tette a kapuba a lab-
dát, a harmadik paksi találatot pedig Haraszti 
Zsolt szerezte szabadrúgásból. Bognár György 
vezetőedző különleges győzelemről beszélt a 
meccs után. – A legfontosabb az volt, hogy jól 
megszervezzük a védekezésünket, mivel a Fra-
di gyorsabb játékot játszik a többi NB I.-es csa-
patnál. Ezt a három belsővédő egész jól meg-
oldotta. Amit még fontosnak tartok, hogy a 
gólunkon kívül további négyszer vihettük egy 
az egyben a hazai kapura a labdát. Különleges 
a mai győzelem, hiszen a Fradi egy jó gárda, 
más ritmusban játszanak, de összességében 
teljesen megérdemeltük a három pontot. Ki-
emelkedő volt a csapatvédekezésünk, agresszí-
vak voltunk, jól szűkítettük a területet – olvas-
ható Bognár György értékelése a paksifc.hu ol-
dalon.                                                              Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula
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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 TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Milyen sajtótermék található a városban 
kihelyezett közterületi újságtartókban? 
A  megfejtéseket február 18-ig várjuk 
a 7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 
címre, vagy emailben a paksihirnok@
gmail.com-ra. A  név mellé telefonszá-
mot is kérünk. Előző játékunk nyerte-
se: Tuba Erzsébet

Fotó: Szép Zsóka


