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Testületi döntések februárban

Több mint három órán át tárgyalta a képvise-
lő-testület a város 2022-es költségvetési rende-
letét. Szabó Péter polgármester előterjesztő-
ként elmondta, hogy a költségvetési főösszeg 
17,8 milliárd forint, a kiadási és bevételi oldal 
egyensúlyban van.
Kitért arra, hogy a minimálbér és a garantált 
bérminimum emelkedése több százmillió fo-
rinttal növelte a kiadási oldalt, valamint a köz-
tisztviselők illetményalapjának növelése és az 
orvosok béremelése szintén emelkedést je-
lent a kiadási oldalon, illetve a működési költ-
ségeket növeli a villamos energia és a földgáz 
szolgáltatási díjak emelkedése. Az előirányza-
tok között szerepelnek a város intézményei-
nek, gazdasági társaságainak működtetésére, 
a városüzemeltetésre és a civil szervezetek tá-
mogatására betervezett kiadások. A kiadási ol-
dalon a szolidaritási hozzájárulás – csökkentő 
tételként – valamivel több mint 1,5 milliárd fo-
rint. A beruházások és felújítások vonatkozá-
sában tartalmaz a költségvetés áthúzódó fel-
adatokat és új beruházásokat is, utóbbira pél-
daként említette a Gábor Áron és a Kálvária 
utcák, valamint a Kápolna utca bölcsőde előtti 
szakaszának felújítását. A bevételeknél kiemel-
te az állami feladatalapú támogatásokat, vala-
mint az egyéb működési célú támogatásokat 

(pl. TEIT, NEAK). A közhatalmi bevételek-
ből (építményadó, iparűzési adó, telekadó stb.) 
7 milliárd forint tervezett a költségvetésben. 
Összefoglalóját azzal zárta Szabó Péter, hogy 
a képviselők a módosító javaslataik megfogal-
mazása során az egyensúlyra, a város hosszú 
távú működőképességére vonatkozó elsődle-
ges elvárást tartsák szem előtt.
A Paksi Deák Ferenc Egyesület (PDF) képvi-
selői nyújtottak be három módosító javaslatot, 
a januári ülés után most is hangsúlyozva, hogy 
szerettek volna előzetesen egyeztetni a költ-
ségvetésről, de erre nem kaptak lehetőséget. 
Heringes Anita a Paksi Életfa Idősek Ottho-
na működésére előirányzott összeget javasol-
ta megemelni 50 millió forinttal bérköltségre, 
Barnabás István a Kurcsatov utcai tömbbel-
ső-felújítás 3. ütemére, Mezősi Árpád pedig 
a Zöldfa és a Sebestyén utcák felújítására cso-
portosított volna át forrást a költségvetésben. 
Barnabás István az ülés után azt mondta, hogy 
megnevezték az ezekhez szükséges költség-
vetési forrásokat. – Intézményi költségvetés-
hez nem nyúltunk hozzá, csak olyan tételeket 
csökkentettünk volna, amelyeket változatlan 
feladatellátás mellett, drasztikus mértékben 
többre terveztek a tavalyinál a költségvetésben 
(városüzemeltetés dologi kiadás, PFV Zrt.), il-

letve 20-30 százalékkal csökkentettünk volna 
„luxusköltségeket” (kommunikáció, nemzet-
közi kapcsolatok, turisztika, marketing), így 
jött volna össze a javaslatainkhoz szükséges 
505 millió forint – összegzett.
Szabó Péter elmondta, hogy már az ülést elő-
készítő bizottsági üléseken felhívta a képvi-
selők �gyelmét arra, hogy a kiadások csök-
kentése nélkül nem lát esélyt többletfelada-
tok betervezésére. – Ennek ellenére érkeztek 
a módosító javaslatok a PDF képviselőitől. 
A javaslataikhoz szükséges fedezet jelen-
tős részét a városüzemeltetés dologi kiadá-
sokból csoportosították volna át, azt viszont 
nem jelölték meg, hogy az ez alatt szerep-
lő ötven tételből melyiket csökkentsük (pl. 
intézménykarbantartás, parkfenntartás, köz-
tisztaság, belvízmentesítés stb.). Az ülésen ki-
fejtettem, hogy bármely területtől vennénk el 
forrást, hiányozna onnan. Arra is felhívtam a 
�gyelmet, hogy a városüzemeltetésre beállí-
tott 1,8 milliárd forintból 200 millió áthúzó-
dó, illetve tartalmazza a már említett bérnö-
vekményeket, akár elbocsátásokkal járhatott 
volna, ha leveszünk az összegből. Mindezek 
okán előterjesztőként nem tudtam támogatni 
egyik módosító javaslatot sem – összegzett a 
polgármester.                                                        Ü
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Ü Az ülésen arról is szó esett, hogy az 
önkormányzat gondot fordít a szociális te-
rületen dolgozók erkölcsi és anyagi megbe-
csülésére; a koronavírus-járványban vég-
zett munkájukat egyszeri, jelentős összegű 
jutalommal köszönték meg. Szántó Zoltán 
alpolgármester felhívta a �gyelmet arra, 
hogy a Paksi Életfa idősek Otthona ese-
tében az előirányzatban a besorolási bért 
tudták megjeleníteni, az egészségügyi pót-
lék havonta érkezik a MÁK kiközlése alap-
ján, ami év végére ötvenmillió forinttal nö-
veli ezt a tételt, egyébként az alapbért a ta-
valyihoz képest 37 millió forint többlettel 
tervezték be.
A módosító javaslatokat a testület hét nem 
(Fidesz–KDNP) és öt igen (PDF) arányban 
nem fogadta el. A költségvetési rendeletet 
hét igen (Fidesz–KDNP) és öt nem (PDF) 
arányban elfogadta a grémium.
Döntött a testület arról, hogy csatlakozik az 
önkormányzat az ENSZ Race to Zero glo-
bális kampányához, amely a klímaváltozás 
visszaszorítására hivatott, a csatlakozók el-
kötelezik magukat amellett, hogy 2040-re, 
de legkésőbb 2050-re elérjék a nettó nul-
la szén-dioxid-kibocsátást. Paks a csatla-
kozással éghajlatpolitikai intézkedéseket 
készül tenni annak érdekében, hogy zöld 
és egészséges utcákat hozzon létre nul-
la károsanyag-kibocsátású buszok kísér-
leti tesztelésével és beszerzésével 2025-ig, 
gyalogos, kerékpáros és integrált tömeg-
közlekedési lehetőségek bővítésével, jövő-
beli nulla kibocsátású zónák lehetséges te-
rületeinek kijelölésével, 2025-től csak zéró 
emissziós buszok beszerzésével. Paks Város 
Önkormányzata az elmúlt években számos 
olyan fejlesztést hajtott már végre, melyek a 
környezetvédelmet és a klímatudatosságot 
szolgálják, áll az előterjesztésben.
Mint ismeretes, Magyarország köztársasá-
gi elnöke 2022. április 3. napjára tűzte ki 
az országgyűlési képviselők 2022. évi álta-

lános választásának időpontját. Ezzel ösz-
szefüggésben szükséges a szavazatszámláló 
bizottság tagjainak és szükséges számban 
póttagoknak a megválasztása települési 
szinten, személyükre a helyi választási iro-
da vezetője tesz indítványt. Dr. Sátor Vera 
aljegyző úgy tájékoztatott az ülésen, hogy 
a képviselők megkapták a javaslatot, a je-
löltek megfelelnek a törvényben foglalt fel-
tételeknek. A határozati javaslatot elfogad-
ta a testület.
Tárgyalták a Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság Bűnügyi Igazgatóság Bűnügyi 
Osztálya által a Paksi Hulladékgazdálko-
dási K�. ügyében hozott megszüntető ha-
tározatával kapcsolatos döntést. A rend-
őrség ismeretlen tettes ellen tett feljelen-
tést vizsgált, és az eljárás megszüntetéséről 
döntött, tekintettel arra, hogy a cselek-
mény nem bűncselekmény. (A határozat és 
annak részletes indoklása a paks.hu olda-
lon a testületi anyagok rovatban megtalál-
ható.) A határozattal szemben Paks Város 
Önkormányzata, illetve a Paks és Környé-
ke Hulladékgazdálkodási Önkormányza-
ti Társulás panasszal élhettek. A képviselő-
testület úgy határozott (a PDF frakció el-
lenszavazata mellett), hogy panasszal nem 
kívánnak élni. Ugyanakkor arról is döntöt-
tek, hogy feljelentést tesz a testület nevében 
Szabó Péter polgármester a számviteli rend 
megsértése miatt a NAV-nál.
Arról is határoztak, hogy a jelenleg száz-
százalékos önkormányzati tulajdonban álló 
Protheus Holding Zrt. (projektcég), vala-
mint a szintén kizárólagos önkormányza-
ti tulajdonban álló Paksi Közlekedési K�. 
legfeljebb 49 százalékos üzletrészcsomagjá-
nak a Hunatom Zrt. részére történő jövő-
beli értékesítési lehetőségének vizsgálatá-
ra felhatalmazást ad a képviselő-testület a 
polgármesternek. Az előterjesztést elfogad-
ták, a PDF képviselőcsoportja azt hangsú-
lyozva, hogy reményeik szerint a Protheus 

Holding Zrt. kapcsán keletkezett önkor-
mányzati kiadás (Elena-projekt) az eladás-
kor megtérül a városnak.
A képviselő-testület korábban döntött ar-
ról, hogy átalakítja a Paksi Fejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Zrt.-t, és létrehoz egy el-
ismert vállalatcsoportot (holdingot). A tes-
tület alapítóként az elismert vállalatcsoport 
kialakításához a Paksi Fejlesztési és Va-
gyongazdálkodási Zrt.-t mint uralkodó ta-
got kijelölte. A vonatkozó törvény alapján 
az uralmi szerződés tervezetét a résztvevők 
legfőbb szervének felhatalmazása alapján 
az uralkodó tag és az ellenőrzött tagok ügy-
vezetése készíti el. Az ülésen hozott döntés-
sel megadta a grémium ezt a felhatalmazást 
Perlik Tamás vezérigazgatónak.
Zárt ülésen határozott a testület arról, hogy 
Tisztes Polgár kitüntetést adományoz Gutai 
Istvánnénak és dr. Serdültné Benke Évának. 
A díjat azok elismerésére alapították, akik a 
város életében jelentős szerepet töltenek be, 
személyes emberi példamutatásuk és élet-
pályájuk révén a város megbecsült, köztisz-
teletben álló polgárai, valamint több mint 
húsz éve Pakson élnek. A kitüntetést min-
den évben két fő veheti át a március 15-i vá-
rosi ünnepségen.
Napirend előtt Szabó Péter polgármes-
ter emlékeztetett, hogy a januári ülésen 
Heringes Anita (PDF) a védőnők bér-
emelése kapcsán azt javasolta, hogy mi-
vel a pótlékok rendszerének átalakítá-
sa miatt sokaknak a korábbinál kevesebb 
lesz a nettó bére, és az önkormányzat-
nak van lehetősége a pótlékot odaad-
ni, vizsgálják meg ezt. A polgármester 
most úgy tájékoztatott, hogy a Paksi Gyó- 
gyászati Központ közlése szerint egyetlen 
dolgozójuk esetében sem fordul ez elő.
A februári képviselő-testületi ülés teljes ter-
jedelmében elérhető a TelePaks YouTube-
csatornáján, illetve a telepaks.net oldalon is.                                                                       

Kohl Gyöngyi
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Költségvetés – kötelező és 
önként vállalt feladatok
17,862 milliárd forint Paks Város Önkor-
mányzatának költségvetési főösszege 2022-
ben, az áthúzódó beruházásokkal ennek 
több mint harminc százalékát  fordítják ter-
vezésekre, fejlesztésekre. Az idei költségve-
tést is a vonatkozó jogszabályoknak meg-
felelően, a tervezést befolyásoló tényezők 
�gyelembevételével, többek között a takaré-
kos, biztonságos városműködtetés, tudatos 
városüzemeltetés és -fejlesztés alapelvei sze-
rint állították össze.

A város 17,862 milliárdos költségvetési főösz-
szegének 62,9  százaléka működési bevétel. Az 
intézmények biztonságos működéséhez szük-
séges 3,893 milliárd forint a költségvetés 21,8 
százalékát köti le. A központi költségvetésből 
és a társadalombiztosítási alaptól 2,835 milli-
árd forint érkezik, emellett az intézményi sa-
ját bevételek és az egyéb önkormányzati be-
vételek 2,48 milliárd forinttal szolgálnak for-
rásként. A közhatalmi bevételek, azaz a helyi 
adók a városi költségvetés 39,7 százalékát te-
szik ki. A szolidaritási hozzájárulás 1,583 mil-
liárd forinttal csökkenti a költségvetést. A ter-
vezett működési bevételek 11,232 milliárd fo-
rintot, a felhalmozási bevételek pedig az idei 
évben 1,429 milliárd forintot jelentenek a költ-
ségvetésben. Utóbbi blokkban szerepel 72 mil-
lió forint területi operatív programból érkezett 
pályázati támogatásmaradvány a Kápolna ut-
cai bölcsőde felújítására, valamint a Duna-part 
fejlesztésére TOP forrásból érkezett 136 millió 
forint. A felhalmozási bevételek soron önkor-
mányzati tulajdonú ingatlanok értékesítéséből 
származó bevételként 1,2 milliárd forint sze-
repel. A 2021-es költségvetésből maradvány-
ként 5,2 milliárd forinttal számolhat idén a vá-
ros. Az adóbevételek, a felhalmozási bevételek, 
a kormányzati támogatás és a pénzmaradvány 

összege teszik lehetővé, hogy idén 17,862 mil-
liárd forintból gazdálkodhat Paks.
A kiadások tervezésekor elsődleges szempont 
a kötelező feladatok ellátása. Alapelv, hogy a 
törvény által előírt kötelező feladat- és hatás-
körök ellátását nem veszélyeztetheti az önként 
vállalt feladatok �nanszírozása, utóbbiakra a 
saját bevételekből vagy az erre a célra bizto-
sított külön források terhére fordítható fede-
zet. A kötelező feladatok közé sorolja az ön-
kormányzati törvény például az óvodai neve-
lést, az egészségügyi és a szociális alapellátást, 
az ivóvíz, a közvilágítás biztosítását, a közte-
metők és az utak fenntartását. Önként vállalt 
feladat például az idősek otthona működteté-
se, a járóbeteg-szakellátás biztosítása, a múze-
um fenntartása, működtetése.
A lakosság részéről talán az tart a legnagyobb 
érdeklődésre számot, hogy mennyit költ a vá-
ros beruházásokra, fejlesztésekre. A beruhá-
zások között szerepel a Duna-parti sétány és 
környezetének felújítása, munkásszállások ki-
alakítása, a gyapai közösségi ház részleges fel-
újítása, a Hétszínvirág tagóvoda konyhájának 
felújítása és okos zebrák kialakítása. Kormány-
zati támogatás segíti a víziközmű rendszer re-
konstrukciójának és kapacitásbővítésének ter-
vezését, a Pollack Mihály utcától északra fekvő 
területen a 4 bar-os középnyomású gázvezeték 
kiváltásának kivitelezését,  valamint a Vácika 
utca és a Cseresznyési út összekötését.
A polgármesteri hivatal 1,62 milliárd forint-
ból működik, a német és a roma nemzeti-
ségi önkormányzatoknak az ingyenes ingat-
lan biztosításán túl egyenként 3,7 millió fo-
rint működési célú támogatást is ad a város. 
A szociálisan rászorultak támogatására és a 
Paks Kistérségi Szociális Központ működte-
tésére az idei évre közel 599 millió forintot 
terveztek be a költségvetésben. 

Idén is igényelhető rászorultsági alapon lakó-
ház építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, il-
letve felújításához visszatérítendő helyi támo-
gatás, akárcsak a védett épületek korszerűsíté-
séhez, és elérhető lesz a �atal házaspároknak 
nyújtható vissza nem térítendő támogatás az 
első lakás megvételéhez, építéséhez, valamint 
az újszülöttek életkezdési támogatása is. To-
vábbra is biztosítja az önkormányzat a kül-
ső településrészekről óvodába, iskolába járó 
gyermekek külön busszal történő szállítását, 
valamint a paksi tanulók részére a helyi rende-
letben meghatározottak szerint a helyi járatú 
kedvezményes autóbuszbérletet. A civilszer-
vezetek támogatására, illetve például a Paksi 
SE, az Atomerőmű SE, a Csengey Dénes Kul-
turális Központ, a Dunakömlődi SE, az egyhá-
zak, valamint a nyugdíjasklubok támogatására 
809 millió forint szerepel a pénzügyi rendelet-
ben. Az önkormányzat ebben az esztendő-
ben is kiemelten kezeli a városüzemeltetéssel 
kapcsolatos, a lakosság komfortérzetét szol-
gáló feladatokhoz kapcsolódó forrás biztosí-
tását, ami 2,940 milliárd forint. Ide tartozik 
többek között a köztisztasági szolgáltatás, a 
parkfenntartás, a strandszolgáltatás, a telepü-
lési vízellátás, a helyi utak fenntartása, a köz-
világítás.
A korábbi évekhez hasonlóan tartalékkal is 
számoltak a költségvetés összeállításakor, ami 
a bizottsági pályázatok, a részönkormányza-
tok, az egyéni képviselői keret, a polgármes-
teri és alpolgármesteri keret, valamint az előre 
nem látható feladatok fedezetéül működési és 
felhalmozási célt szolgál. A tartalékok a költ-
ségvetési kiadások 2,4 százalékát teszik ki.
A Paks Város Önkormányzata 2022. évi költ-
ségvetéséről és a végrehajtás rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet a paks.hu honlapon 
megtekinthető.                                     Dallos Szilvia
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Másfél milliárd forint összegű hitelkeret-
szerződést tervez kötni a Mezőföldvíz 
K�. Az adósságot keletkeztető ügy-
let jóváhagyásáról szóló kérelmet a cég 
többségi tulajdonosának be kell nyújta-
nia Magyaroszág Kormányához. A pak-
si képviselő-testület erről tárgyalt feb-
ruár 21-i rendkívüli ülésén. A 800 mil-
lió forint forgóeszköz-, valamint 700 
millió forint beruházási célú banki hi-
telkeret-szerződésre azért van szükség, 
mert a dunaújvárosi víziközmű-rend-
szer közérdekű üzemeltetésére jelölte ki 
a Mezőföldvíz K�.-t a Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hivatal. 

Felmondta a helyi víziközmű-szolgáltató-
val kötött szerződését a dunaújvárosi ön-
kormányzat tavaly év végén. A vonatkozó 
jogszabály szerint a folyamatos szolgálta-
tás biztosítása érdekében Dunaújvárosnak 
egy másik, víziközmű-szolgáltatási enge-
déllyel rendelkező gazdasági társasággal 
kell üzemeltetési szerződést kötnie. A Me-
zőföldi Regionális Víziközmű K�. szol-
gáltatási területének földrajzi elhelyezke-
dése, valamint a rendszerek már megle-
vő kapcsolódása alapján a paksi székhelyű 
céget jelölte ki közérdekű üzemeltető-
nek a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal (MEKH) a 2022. május 
1-től 2023. április 30-ig terjedő időszak-
ra. A  155 ezer fogyasztói egyenértékkel 
rendelkező dunaújvárosi rendszer bizton-
ságos működtetéséhez (humánerő, esz-
köz, ingatlan), valamint az ehhez szüksé-
ges fejlesztések megvalósításához forrás 
kell. A  Mezőföldvíz K�. a dunaújváro-

si víziközmű-szolgáltatás átvételével ke-
letkező költségekkel idei üzleti tervében 
nem számolt, a közérdekű üzemeltetés el-
rendelése miatt kibővített víziközmű-há-
lózat biztonságos üzemeltetéséhez szük-
séges forrást azonban biztosítania kell. 
A szolgáltatónak előre kell �nanszíroznia 
a megrendelt munkákat, amelyek a felme-
rülő költségek nagysága miatt külső �-
nanszírozási hitel nélkül nem valósíthatók 
meg. A feladatok alapján 800 millió forint 
forgóeszköz, valamint 700 millió forint 
beruházási célú banki hitelkeretet tervez-
tek. A hitelügyletek adósságszolgálat fede-
zetét a beruházási projektek vállalkozási 
szerződéseiből származó árbevétel, illetve 
annak nyereségtartalma, valamint a vízi-
közmű-szolgáltatásról szóló törvény alap-

ján meghatározott használati díj nyújt-
ja. A használati díj által nem fedezett rész 
a víziközmű tulajdonosát, jelen esetben 
Dunaújváros önkormányzatát terheli, azt 
a szolgáltatóra nem háríthatja át. A 2022–
2027 időszakra vonatkozó igénybevétel-
lel tervezett hitelfelvételt az önkormány-
zat adósságot keletkeztető ügyletének kell 
tekinteni, melyhez Magyarország Kormá-
nyának előzetes hozzájárulása szükséges. 
A kormányzati hozzájárulási kérelmet a 
Mezőföldvíz K�. többségi tulajdonosá-
nak, Paks Város Önkormányzatának kell 
benyújtania, ezért tárgyalta a képviselő-
testület. A grémium az ellenzék tartózko-
dása mellett a kérelem benyújtásáról ha-
tározott.                                                        

-ph-

Fotó: Szép Zsóka

A Mezőföldvíz Kft. volt a téma az ülésen

Ki kapja az Arany 
Rozmaring díjat?

Kitüntetés a magyar 
sport napján

Az Arany Rozmaring díj idei ki-
tüntetettjének személyére vár ja-
vaslatokat a Paksi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat. Ajánlást 
tehet minden paksi lakos, pak-
si székhelyű jogi személy, vala-
mint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. A felter-
jesztéseket írásban kell eljuttat-
ni 2022. április 4-ig az önkor-
mányzat címére (7030 Paks Dó-
zsa György út 2.). A javaslatnak 

tartalmaznia kell a jelölt azon 
teljesítményét, ami méltóvá teszi 
az elismerésre. A díjat a német 
nemzetiségi kultúra és embe-
ri kapcsolatok ápolása, fejlesz-
tése érdekében végzett közéle-
ti tevékenység elismerésére ala-
pította a szervezet, és először 
2010-ben ítélték oda. A díjat 
hagyományosan a német nem-
zetiségi napon adják át.

-gy-

A város sportéletében dolgo-
zó azon személyek elismerésére, 
akik a város sportjáért, a város 
hazai, illetve nemzetközi elis-
mertségéért maradandót alkot-
tak Paks Város Sportjáért kitün-
tetést alapított az önkormány-
zat, amit először 2006-ban adtak 
át. A kitüntetést kétévente ítélik 
oda, most ismét várják a javas-
latokat arra vonatkozóan, hogy 
ebben az esztendőben ki kapja 

meg a díjat. Az írásos ajánláso-
kat – amelyeknek tartalmazniuk 
kell a jelölt azon teljesítményét, 
amely méltóvá teszi a kitüntetés-
re – 2022. március 18-ig lehet el-
juttatni a városházára. A képvi-
selő-testület áprilisi ülésén dönt 
a díjazott személyéről. Az elis-
merést a magyar sport napján, 
május 6-án veheti majd át a ki-
tüntetett.

Kohl Gy.
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Közélet

Oroszországba utazhatnak a nyertesek
Paks Város Önkormányzata 
2017 óta a Klímabarát Települé-
sek Szövetségének tagja, kiemelt 
�gyelmet fordít a környezettu-
datosságra és fontos feladatá-
nak tekinti az arra való nevelést 
is. Ennek jegyében az orosz test-
vérvárossal, Novovoronyezzsel 
együttműködésben nemzetközi 
i�úsági környezetvédelmi kon-
ferenciát szervez középiskolás 
diákoknak. A Paksot képviselő 
résztvevőket pályázati úton vá-
lasztják ki. A pályázatnak tartal-
maznia kell egy négyoldalas esz-
szét, és egy PPT előadásanyagot. 
A pályázati anyagot a követke-
ző témakörök egyikében kell 
elkészíteniük a pályázóknak: 
„Paks, az Atomváros” lakossá-
gának ökológiai tudata; A pak-
si atomerőmű hatása a környe-
zetre; Az atomerőmű környezeti 
monitoring rendszere. Az atom-
erőmű sugárbiztonsága; A pak-
si régió lakosainak hozzáállása 
az új atomerőmű-blokkok építé-

séhez; Atomenergia: tegnap, ma, 
holnap; Városunk története, az 
atomerőmű elhelyezkedése; Az 
atomerőmű melegvíz-kibocsá-
tásának, hőterhelésének hatása a 
Duna ökoszisztémájára. A négy 
paksi középiskolából a tíz leg-
jobb pályázó jutalma, hogy részt 
vehet májusban egy tíznapos ta-
nulmányúton, illetve annak ke-
retében a novovoronyezsi i�ú-
sági környezetvédelmi konfe-
rencián. A diákok három napot 
töltenek Moszkvában, ahol lá-
togatást tesznek a Moszkvai 
Energetikai Egyetemen, majd a 
Rosenergoatom moszkvai bá-
zisára is kirándulnak. Ezt köve-
tően a novovoronyezsi Bobrov 
kutatóintézet munkájába te-
kinthetnek be az ökológia iránt 
fokozott érdeklődést mutató di-
ákok. Meglátogatják a novo-
voronyezsi energetikai közép-
iskolát, majd a tanulmányút 
zárásaként részt vesznek a nem-
zetközi i�úsági ökológiai konfe-

rencián, ahol az önkormányzat 
pályázatában zsűrizett előadá-
sukat prezentálják a konferen-
cián részt vevő közel százhúsz 
diáktársuk előtt. A tervek sze-
rint a szakmai tanulmányúton 
megszerzett ismeretanyag mel-
lett kulturális élményanyaggal is 
gazdagodnak majd a résztvevők, 
alkalmuk lesz mélyebben meg-

ismerkedni Oroszország kultu-
rális emlékeivel és építészetével. 
A pályázatok benyújtásának ha-
tárideje 2022. március 10. A pá-
lyaművek elbírálásának határ-
ideje 2022. március 31. A pályá-
zatokat emailben kell beküldeni 
a ru�.ferenc@paks.hu email-
címre. 

Kohl Gyöngyi

Több mint száz leendő építész járt Pakson a 
közelmúltban egy kurzus keretében. A Pé-
csi Tudományegyetem hallgatóit Szabó Pé-
ter polgármester köszöntötte a városhá-
zán. Hangsúlyozta, bízik abban, hogy lesz 
olyan hallgató, aki lát majd fantáziát Paks-
ban, kedvet kap ahhoz, hogy a jövőben itt 
dolgozzon, segítse a város munkáját, illetve 
azt, hogy egy olyan város alakuljon ki, ahol 
jól és komfortosan lehet élni.
A látogatás során dr. Tamás Anna Mária, a 
Pécsi Tudományegyetem Műszaki Kar Épí-
tész Intézetének egyetemi docense tartott 
előadást Paks történelméről, hogy a hall-
gatók közelebbről megismerhessék a vá-
rost. Ezt követően helyszíni bejárásra indult 
a csoport, többek között megtekintették az 
egykori téglagyárat, a Pongrácz-házat és a 
tervezett új városközpontot is.
– Próbáltunk többféle feladatot felajánlani a 
diákoknak. Például mindig izgalmas építé-
szeti feladat a nagyfesztávú csarnokok ter-
vezése, így az új városi uszoda, illetve az új 
jégcsarnok tervezése is egy kiadott feladat 
lesz – tájékoztatott dr. Tamás Anna Mária. 
Az épülettervezés mellett közterület-fejlesz-

téssel is kell foglalkozniuk a hallgatóknak, 
így például a Duna-part rehabilitációja is 
helyet kapott a feladatok között.
Kirizsné Buják Marianna, a város főépíté-
sze azt mondta, hogy ez a találkozó azért 
kiemelten fontos, mert Paks olyan fejlődés 

előtt áll, amelyhez szükségesek az új, friss 
szakemberek. Mint kifejtette, a komplex 
tervezés kurzushoz olyan helyszíneket és 
területeket kerestek, amelyek révén megis-
merhetik a hallgatók a város előtt álló kihí-
vásokat.                                                   Szép Zsóka

Fotó: Babai István/archív

Építész hallgatók látogattak Paksra
Fotó: Babai István
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A Magyar Védőnői Szolgála-
tot 2015-ben hungarikummá 
nyilvánították. A hungarikum.
hu honlapon írják, hogy a több 
mint 100 éves múltra visszate-
kintő védőnői hivatás gyakorlói 
olyan komplex, preventív, csa-
ládvédelmi szolgáltatást bizto-
sítanak hazánkban, amely egye-
dülálló Európában. A védőnő a 
szakmai tevékenységét önállóan 
látja el, de rendszeresen kapcso-
latot tart az egészségügyi, gyer-
mekjóléti és szociális ellátórend-
szer szakembereivel. 
– A Paksi Gyógyászati Központ 
égisze alatt működő paksi védő-
női szolgálatnál hat területi és 
három iskolavédőnő dolgozik. 
A  szakemberek a tanulmánya-
ik befejezése után ugyanazzal 
a tudással rendelkeznek, hogy 
melyik területen dolgoznak, az 
elhelyezkedési lehetőségek és 
érdeklődésük határozzák meg. 
A védőnők munkája a gondozot-
takkal kialakított bizalomra épül, 
a gyermekek szeretete, a szülők-
kel való jó, partneri kapcsolat ki-
alakítása, és a magas szintű szak-
mai tudás nélkülözhetetlen a fel-
adatellátáshoz – mondta Pámer 
Ágnes alapellátási részlegvezető, 
iskolavédőnő.  
A területi védőnők mindegyiké-
hez Paks közigazgatási területé-
nek egy meghatározott része tar-
tozik. Egy védőnő 200-250 gyer-
meket gondoz. A munkájuk főbb 
területei a nővédelem, a váran-
dósok és a gyermekágyasok gon-
dozása, valamint a gyerekek gon-
dozása az iskolakezdésig. – A vá-
randósok védőnői gondozása 
tanácsadáson és családlátogatá-
sokkal valósul meg. A születést 
követő családlátogatás, védőnői 
tanácsadás, valamint a gyermek 
fejlődésének nyomon követé-
sét, az esetleges betegségek meg-
előzését, korai felismerését szol-
gáló kötelező státuszvizsgálatok 
rendje meghatározott, ezekről 
az egyedi gondozási tervben tá-
jékoztatjuk a szülőket.  Az óvo-
dákban évente háromszor tisz-
tasági vizsgálatot végzünk, illet-

ve igény szerint egészségnevelő 
foglalkozásokat tartunk – ösz-
szegzett Hegedüsné Pákai Teréz 
területi védőnő, hozzátéve, hogy 
a tanácsadásokra és a szűrések-
re is időpontra érkeznek hozzá-
juk a kismamák, a szülők a gye-
rekkel, valamint alkalmazkodva 
a pandémiás helyzethez lehető-
ségük van arra, hogy távkonzul-
tációban tartsák a gondozottak-
kal a kapcsolatot. Papp Katalin 
területi védőnő kiemelte, hogy 
a legtöbb gyermek megfelelően 
fejlődik, e tekintetben legyenek 
kicsit türelmesebbek a szülők, il-
letve ha valamiben bizonytala-
nok, kérdésük van, az interneten 
fenntartással kutakodjanak vá-
lasz után, inkább szakmailag hi-
teles forrást keressenek, fordulja-
nak szakemberhez, gyermekor-
vosukhoz, védőnőjükhöz.
Az óvoda után az iskolavédőnők 
kísérik �gyelemmel a gyerme-
kek fejlődését a középiskola be-
fejezéséig. – A Paks közigazga-
tási területén működő általános 
és középiskolák elosztásánál �-
gyelembe veszik a �nanszírozás 
szempontjából minimálisan el-

látandó (800 fő), illetve maximá-
lisan ellátható (1200 fő) tanulói 
létszámot. Az iskolavédőnők fel-
adata a védőnői szűrések elvég-
zése, a védőoltások és az orvosi 
szűrések szervezése, adminiszt-
rációja, valamint az egészségne-
velés. Mindemellett igény szerint 
szakköröket tartanak, amelyek 
témája lehet például az egészsé-
ges életmód, az elsősegélynyújtás 
vagy a csecsemőgondozás. A leg-
több iskolában van orvosi szo-
ba, ahol nincs, onnan a védőnők 
szervezésében a Deák Ferenc ut-
cai rendelőintézetbe érkeznek a 
diákok a szűrésekre – összegzett 
Pámer Ágnes. 
Nagy változás volt, amikor 2020 
májusában egy helyre költöztet-
ték az iskolai és területi védőnő-
ket, a Deák Ferenc utcai rendelő-
intézetbe. – Amióta egy helyen 
vagyunk, könnyebb a helyet-
tesítés megszervezése, az egy-
más közötti kommunikáció, 
megvalósult a szorosabb szak-
mai együttműködés iránti igé-
nyünk – mondta Pámer Ágnes, 
hozzátéve, hogy jó visszajelzé-
seket kapnak a gondozottaktól 

is, miszerint barátságos, kultu-
rált és tágas a hely. Papp Kata-
lin hozzátette, hogy a kiváló in-
formatikai háttér megkönnyíti 
számukra a védőnői munkával 
együtt járó nagy mennyiségű 
adminisztrációt, illetve kitért 
arra, hogy folyamatosan részt 
vesznek különböző képzéseken, 
amit a munkáltató támogat.  
A paksi védőnők várandósfelké-
szítő klubot (a járvány miatt je-
lenleg online), baba-mama klu-
bot, csecsemőmasszázst (a jár-
vány miatt jelenleg szünetel) 
működtetnek, rendezvényt szer-
veznek a szoptatás világnapjára, 
van képzett laktációs tanácsadó-
juk, illetve a babahordozás tekin-
tetében is tudnak tanácsot adni 
a szülőknek, valamint elérhetők 
városi rendezvényeken is. 
A paksi védőnői szolgálat mun-
katársai: Holczer-Vörös Tekla, 
Koch Andrea, Rettig Adél, Papp 
Katalin, Hegedüsné Pákai Teréz, 
Tóthné Rózsás Mónika területi 
védőnők, Hum-Feil Zsuzsanna, 
Peti Orsolya, Pámer Ágnes isko-
lavédőnők. 

Kohl Gyöngyi

Vizitben: védőnői szolgálat
Közélet

Fotó: Szép Zsóka
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Fontos lépések a Paks II. projektben 
a létesítés megkezdéséhez
Újabb fontos engedélykérel-
meket nyújtott be a hatóság-
nak a Paks II. Zrt. február ele-
jén. A társaság elvégezte a ja-
nuár végéig esedékes, létesítési 
engedélyhez szükséges hiány-
pótlást is. Lenkei István vezér-
igazgató azt mondta, ezek a lé-
pések szükségesek voltak még 
ahhoz, hogy a létesítés fázisá-
ba lépjenek.

Készül az új atomerőmű felvonu-
lási területének legnagyobb léte-
sítménye, a két csarnokból álló, 
tízezer négyzetméter alapterü-
letű acélüzem komplexum. Kö-
rülötte több mint tucatnyi épít-
mény kivitelezése van különböző 
fázisban. Február elején az építé-
si-szerelési bázis újabb öt létesít-
ményére vonatkozóan kapta meg 
az építési engedélyt a Paks II. Zrt. 
– A teljes építési terület majd-
nem nyolcvan hektár, ennek 
mintegy fele a felvonulási terület. 
Itt nyolcvan létesítmény készül 
az egyszerű gépkocsiparkolótól 
az említett csarnokig, ahol az 
építkezéshez szükséges acélszer-
kezeti elemeket készítik el, és 
gondoskodnak azok korrózió-
védelméről – részletezte Eck Jó-
zsef programigazgató. Hozzátet-
te: mivel több ezer köbméter be-
tonra lesz szükség, betonüzem 
is épül, illetve lesznek még nagy 
kapacitású raktárépületek a vil-
lamos, gépészeti, irányítástech-
nikai berendezések számára, va-
lamint nagyfelületű tárolóterü-
letek, ahol a csomagolt, dobozolt 
berendezéseket helyezik majd el 
a beépítés előtt.

Eck József felhívta a �gyelmet 
arra, hogy a műszaki ellenőrzés 
nagyon fontos szerepet játszik a 
Paks II. projektben. – Természe-
tesen a fővállalkozónak is kell 
műszaki ellenőrzést végeznie, a 
magyar jogszabályok ugyanak-
kor előírják az engedélyes, azaz 
a Paks II. Zrt. számára, hogy a 
magyar szabályozásoknak meg-
felelően szintén ellenőrizze a 
kivitelezés folyamatát, és ebbe 
vonja be az Országos Atom-
energia Hivatalt (OAH) mint 
hatóságot. Ez azt jelenti, hogy 
a helyszíni munkavégzés során 
úgynevezett ellenőrzési, meg-
állási pontokat jelölünk ki, és a 

hatósággal együtt kontrolláljuk, 
hogy megfelel-e a munkavégzés 
az előírásnak – hangsúlyozta.
Ezt a feladatot a Paks II. Zrt. 
Program Igazgatósága végzi, 
ehhez rendelkezésre áll a szük-
séges szakembergárda. Az elő-
készítést, az engedélyezési do-
kumentáció készítését pedig a 
Műszaki Igazgatóság, valamint 
az Engedélyezési és Felügyele-
ti Igazgatóság munkatársai vé-
gezték, húzta alá Lenkei Ist-
ván. A Paks II. Zrt. vezérigaz-
gatója arról is beszámolt, hogy 
az ötös blokk nukleáris szige-
tének hat épületére vonatkozó 
engedélykérelmet eljuttatták az 

OAH-hoz február első napjai-
ban, illetve elkészült az olvadék-
csapda dokumentációja is. – Az 
Országos Atomenergia Hivatal-
ra most nagy munka vár, mert 
egy sor fontos engedélykérelem 
van az asztalán. 2021 végén a 
résfal építésére, talajszilárdítás-
ra, a reaktortartályok gyártásá-
ra és az ötös blokk reaktorépü-
letének építésére vonatkozó ké-
relmeket is benyújtottuk – vette 
sorra. Lenkei István arról is be-
számolt, hogy a létesítési enge-
délyezéshez kapcsolódó, janu-
ár végéig esedékes hiánypótlási 
feladatokat határidőre elvégez-
ték. – Fontos leszögezni, hogy 
az OAH egyetlen olyan aspek-
tust sem azonosított, ami meg-
kérdőjelezte volna, hogy bizton-
ságos atomerőművet építünk – 
emelte ki. Hozzáfűzte: meg fog 
történni a cég szükségszerű bel-
ső átszervezése is, hiszen hama-
rosan már nem az előkészítés, 
hanem a létesítés koordinálása 
lesz a feladatuk.                                 

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Atomerőmű

Lenkei István (b.) és Eck József (j.) a felvonulási területen. 
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Portré

Jó napot, mi újság?

Lovászi Zoltánné
Gyöngy és textil címmel rendezett kiállí-
tást februárban az Atomerőmű Nyugdíjas-
klub Egyesület. A patchworktakarók, táskák, 
gyöngyékszerek szemet gyönyörködtető tár-
latához Lovászi Zoltánné Annának is köze 
van, ugyanis Kovács Zoltánné, a klub elnö-
ke őt kérte meg, hogy koordinálja a kiállí-
tás megszervezését, mint ahogy azt már több 
klubrendezvény esetében tette. Anna szerint 
minden rendezvény sikerének az volt a titka, 
hogy a klubtagok összefogva, örömmel tették 
a dolgukat, segédkeztek a közös ügyért. Aktív 
közösségi emberként tagja volt egykor i�úsá-
gi szervezeteknek, a helyi Vöröskereszt veze-
tőségének, segítette az Együtt a Parlagfű El-
len Alapítvány munkáját, és tiszteletbeli tag-
ja lett a Sárgödör téri Présháztulajdonosok 
Egyesületének. Anna a kultúra, a közösség 
szeretetét Pécsről hozta. Mint mondja, büsz-
ke arra, hogy egy olyan városból származik, 
ahol a művészet és a természet sokszínűsége 
egyaránt jelen van. Fiatal házasként, 43 évvel 
ezelőtt jutott el hozzájuk az épülő atomerő-
mű híre, ekkor férjével, Zoltánnal úgy dön-
töttek, Pakson a helyük. Endre �uk óvodás, 
Péter pedig – ma már ő is az atomerőmű dol-

gozója – féléves volt ekkor. Zoltán lelkes tag-
ja volt a „csikócsapatnak”, az építkezés mű-
szaki kihívást jelentett számára, elhivatott-
sága máig megmaradt. Anna a GYES után a 
rendőrségnél helyezkedett el, amely abban az 
időben a Mádi-Kovács kúriában – a mai mú-
zeum épületében – működött. Anna számá-
ra élmény volt, hogy a modern lakótelepről, 
ahol az „atomosok” éltek, az óvárosba sétált 
le nap mint nap, ahol pedig a régi paksiakat 
ismerhette meg. Anna 1986-ban az energeti-
kai szakközépiskola alapító tagjaként, az in-
tézmény titkársági előadójaként lett az atom-
erőmű munkavállalója. Itt irodalmi készsége-
it is kamatoztathatta: írásai jelenhettek meg 
az iskolai eseményekről az atomerőmű hír-
levelében, szerkesztette az ESZI évkönyvét, 
publikált a Paksi Hírnökben. Atomos adomák 
címmel adta be munkáját egy helytörténeti 
pályázatra, írásaiban az erőműépítés kezdeti 
időszakába vezette vissza az olvasót, a humo-
ros történetekkel a létesítmény emberköze-
liségét igyekezett bemutatni. Megtalálták az 
irodalmi és közösségi munkák az erőmű Ipari 
Biztonsági Főosztályán is, az Atomerőmű új-
ságnál pedig tudósítói, helyettes főszerkesztői 

feladatokat látott el. Később a Tájékoztató és 
Látogatóközpont munkatársaként lett az új-
ság főszerkesztője. Anna ebből a pozícióból 
ment nyugdíjba. – Szép színes életem volt és 
van most is. Nagyon szerettem a munkámat, 
az embereket, vezethettem műsorokat, szer-
keszthettem és bemutathattam könyveket, és 
a mai napig írok – összegez Lovászi Zoltán-
né, aki büszke arra, hogy az atomerőműben 
dolgozhatott, ahol munkáját elismerték, ő 
is, férje is Céggyűrű-kitüntetett, Anna pedig 
évekkel ezelőtt megkapta az Urántoll díjat is. 
Három unokája töltötte ki nyugdíjba vonulá-
sakor minden pillanatát, mostanra, hogy na-
gyobbak lettek, Anna újabb tevékenységek-
kel, programokkal egészítette ki szabadidejét. 
Ősz óta az atomerőmű nyugdíjasklub kóru-
sának tagja, úgy érzi, éneklés közben egy má-
sik világ nyílik ki előtte. A Paksi Tükör maga-
zin a szívügye, részt vesz a szerkesztésében. 
Örül annak, hogy Pakson élhet, szereti a sza-
badtéri programokat, legyen azok helyszíne a 
város bármely tere. Azt mondja, hogy nyug-
díjasként is kellemes környezetben és a lelkét 
építve tudja tölteni a napjait.

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Utazz itthon, és töltődj fel 
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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.

46 csámpai katona harcolt a II. 
világháborúban. Közülük ki-
lencnek nem adatott meg, hogy 
hazatérjen. Tiszteletükre em-
lékparkot hoztak létre a telepü-
lés és egy kis erdő ölelésében. 
[…] Feil József elmondta, hogy 
az emlékhely megvalósításának 
gondolata négy esztendővel ez-
előtt merült fel benne, és öröm-

mel tölti el, hogy oly sok mun-
ka után felavathatták. Most van 
Csámpán egy hely, ahol a baj-
társak, hozzátartozók elhelyez-
hetik az emlékezés virágait, 
gyertyát gyújthatnak, egy hely, 
amely bizonyítja, hogy nem fe-
lejtették el a hősöket.

-kgy- 
2009. október 23., 18. évf. 20. szám

[…] Egy időre Paksra irányí-
totta a �gyelmet az a gigato-
jás, amelyet egy paksi tyúk 
tojt. Az óriástojás az Arany Já-
nos utcában élő Somogyi csa-
lád egyik tyúkjának köszön-
hető, de azt, hogy melyiknek, 
nem tudni. […] A gigantikus 
tojás körülbelül három-négy-
szerese az átlagos tyúktojás-
nak. Az utóbbi 50-60 gramm, 
ennek pedig 200-210 gramm 
körül van a súlya. Hosszanti 
kerülete 24 centiméter, toló-
mérővel mért magassága 8,7 
centiméter. […] Az interneten 

fellelt adatok szerint az eddi-
gi rekordot 2004-ben jegyez-
ték fel egy fehéroroszorszá-
gi farmon, ahol 160 grammos 
tojás született. Előzőleg kubai 
tyúk volt a rekorder egy 146 
grammos tojással. […] Sebes-
tyén István, a magyarországi 
rekordok regisztrátora úgy tá-
jékoztatott, hogy hazánkban 
nem tartanak nyilván tyúk-
tojás mérettel kapcsolatos re-
kordot, nemzetközi adatokról 
viszont nem tud tájékoztatni. 
[…]                                                 -vt-          

2010. március 19., 19. évf. 6. szám

Néhány esztendővel ezelőtt a 
Kurcz György utca északi részét 
már felújították, most a déli ol-
dal, azaz a Pollack Mihály utca 
és a Kishegyi út közötti sza-
kasz újul meg teljes egészében. 
A munkálatok része a meglévő 
betonút bontása, helyette asz-
faltburkolatú út építése, kétol-
dalt kiemelt szegélyekkel és ka-
pubejárókkal, illetve újraasz-
faltozzák a Kurcz György és a 
Pollack Mihály utcai csomó-
pontot. Parkolókat is kialakíta-
nak, amelyek térkő burkolatot 

kapnak, csakúgy, mint a járda. 
Ivóvízvezeték építése, házi be-
kötések átépítése, mederbur-
koló betonelemekből nyílt árok 
építése, valamint házi gázbe-
kötések kiépítése is szerepel a 
munkák között. Ezen kívül egy 
gyalogátkelőhelyet is kialakí-
tanak, a hozzá szükséges köz-
világítás átépítésével, illetve já-
rulékos munkákkal. […] A be-
ruházás értéke közel bruttó 
kilencvenhétmillió forint […]. 

Kohl Gyöngyi                         
2010. augusztus 27., 19. évf. 16. szám

A lussoniumi katonai tábor te-
rületén, valószínűleg a parancs-
noki épülettömb közelében, a 
tábor fórumán állhatott az a 
szobor, amelynek egy darab-
jára ráleltek a régészek. Az ép-
pen uralkodó császárt ábrázolta 
díszegyenruhában, egy kőemel-
vényen állhatott. Az így közel 
két és fél méter magas építmény 
az uralkodó iránti hűség és tisz-
telet jelképe volt. Egyik darabjá-
ra, egy több mint 70 centiméter 
hosszúságú lábrészre az idén-
re tervezett ásatás utolsó nap-
ján bukkant kollégáival a te-
repi munkát irányító Fazekas 
Ferenc régész. A Pécsi Tudo-
mányegyetem tanársegédje el-
mesélte, hogy a kapcsolódó le-
letanyag alapján a II–III. század-
ból származó kerámiaedények 
kerültek felszínre, a szobordara-

bot később kibontó Szabó An-
tal kollégájával nem gondol-
ták, hogy egy ilyen szépséges 
császárszoborlábra bukkannak. 
– Ez egy óriási lelet, nem a �zi-
kai valóságában csupán, hanem 
az erkölcsi, szakmai és tudomá-
nyos jelentőségében – mond-
ta el a műtárgy bemutatásakor 
a lussoniumi kutatási progra-
mot vezető dr. Visy Zsolt. A Pé-
csi Tudományegyetem profesz-
szora hozzátette: a lelet külön-
legességét az is emeli, hogy ez 
nem egy töredék csupán, ha-
nem egy nagy darabja a szobor-
nak. […] a jelenleg csak nagyon 
enyhén letisztított szobordara-
bot restaurálják, majd hasonló-
an a Lussonium területén talált 
minden tárgyhoz, a Városi Mú-
zeumba kerül […]                    -dsz- 

2009. október 23., 18. évf. 20. szám

Csámpán nem felejtenek 

Négy is kitelne az óriástojásból 

A másik fele is elkészül

Felbecsülhetetlen értékű lelet
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A 6-os úttal párhuzamos, a 
Ne Felejts Emlékpark mel-
lett elvezető útszakasz felújí-
tása régi vágya volt a csám-
paiaknak. A gyakorta sáros, 
poros, zötyögős úton nehéz 
volt közlekedni. A 720 mé-
ter hosszúságú útszakasz fel-
újítását a Soltút K�. végezte 
el. A munka, amelyet a pak-
si önkormányzat �nanszí-
rozott, 10,5 millió forintból 
valósult meg. A régi, zúzott 
köves felszínre néhány cen-
timéteres murvás réteget tet-
tek, erre került az aszfaltbur-
kolat. Az eredeti útszélesség 
megmaradt, ennek ellenére 
a közlekedés kényelmeseb-
bé vált, hiszen az út két olda-
lán egy-egy méteres, apró kö-

ves szegélyt építettek ki. […] 
A villamoshálózat is korsze-
rűsödik karácsonyig Csám-
pán az atomerőmű támogatá-
sának köszönhetően. Villany 
eddig is volt minden házban, 
de az egyes és a kettes közben 
egyáltalán nem, a négyesben 
pedig csak részben épült ki a 
közvilágítás, így esténként az 
ott lakók csak sötétben tud-
tak közlekedni. […] Emellett 
egyéb felújítások is történ-
tek Csámpán. Záporvízgyűj-
tő és víztározó épült az egyes 
közben, a felső-csámpai te-
rületen pedig egy 760 méte-
res földút darált betonzúza-
lék alapot kapott.          

Dallos Szilvia
2009. december 18., 18. évf. 24. szám

Két és fél hónap alatt készült el a tér fel-
újítása. A beruházás keretében a szilárd 
burkolat kialakítása mellett 13 kerékpár-
tárolót is épített a főbejárat előtt a kivi-
telezéssel megbízott Soltút K�. A műsza-
ki átadás a szerződés szerint, határidő-
ben megtörtént. A felújítási munkáknak 
köszönhetően elkészült a csapadékvíz-
elvezető rendszer és föld alá kerültek a 

légkábelek is. A tér megszépült, ma már 
kellemes látványként fogadja a Gyapa fe-
lől városunkba érkezőket. […] A léte-
sítmény előtti terület felújítása mellett 
egyéb munkálatok is történtek a telepen 
az elmúlt hetekben. A régi salakos futó-
pálya egy része már néhány éve eltűnt a 
lelátó felállításával, a még megmaradt sá-
vot megszüntették és gyeptéglával takar-

ták le. A vendégszektor is a terület egy 
részének füvesítésével tovább szépült. 
Ez utóbbi munkálatokkal párhuzamo-
san a centerpályához hasonlóan a kettes 
és hármas pályákhoz megépült a locsoló-
rendszer, így teljesen automatizált lett az 
öntözés. […]                                                       

-dal- 
2010. május 5., 19. évf. 9. szám

Az elmúlt években 20-21 új ház 
épült az Öreghegy utca folyta-
tásában. Mivel az utcarészen 
nem volt szilárd útburkolat, az 
ingatlanok megközelítése sok-
szor nehézkes volt. A beruhá-
zás megvalósításával Paks utol-
só burkolat nélküli útja is asz-
faltozott lesz. […] A geodéziai 
felmérések már megtörténtek, 
a tervezési folyamat várható-
an június közepéig befejező-
dik. Ekkor indulhat meg a köz-
beszerzési eljárás, amelynek 
lezárultakor, várhatóan szept-
emberben kezdődhet meg az 
építkezés. – Az Öreghegy utca 
szilárd burkolatú szakaszá-
val megegyező szélességű, 270 
méter hosszú útburkolat és a 
csapadékvíz-elvezetés kiépí-

tését tervezzük az utcarészen. 
Emellett másfél méteres járda 
készül, és a közvilágítást is ki-
építi majd a kivitelező – tud-
tuk meg Hum Ferenctől, a mű-
szaki osztály vezetőjétől. A be-
ruházás keretében a közművek 
elérhetősége is biztosítva lesz 
az utca végén, hiszen további 
telekkialakításokra van lehe-
tőség. Kapubejárók is készül-
nek, ingatlanonként négy mé-
tert épít ki az önkormányzat. 
Ha a tulajdonosok ennél széle-
sebbet vagy két bejárót szeret-
nének, akkor azt saját költsé-
gükön, a tervekkel megegyező 
burkolattal kell megvalósítani-
uk […]                               

-dallos-
2010. május 5., 19. évf. 9. szám

Közvilágítást kap Csámpa karácsonyra

PSE pálya – a tér is megszépült 

Burkolatot kap az Öreghegy folytatása

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
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Régi telek, jeges árvizek (1. rész)

Az utóbbi tíz évben látványosan csökkent a 
havas napok száma éves szinten hazánkban, 
legutóbb 2013-ban volt példa az egész orszá-
got érintő nagy havazásra. Hol vannak már 
azok a régi telek, amikor Paks utcáin az em-
berek lovasszánnal jártak, és generációk nőt-
tek, nőnek fel úgy, hogy nem látták befagyva 
a Dunát. Beállt a Duna! – sok évtizeddel ez-
előtt még szinte évente terjedt szájról-szájra a 
hír, s akkor ez a nagyszerű természeti jelen-
ség korántsem csak látványosságot jelentett. 
A molnárok hálát adtak Nepomuki Szent Já-
nosnak, hogy sikerült a vízimalmokat a vas-
útállomás melletti Telelőbe vontatni. A mé-
szárosok, kocsmárosok, cukrászok feltölthet-
ték jégvermeiket. A révészek feladata volt, 
hogy kitapogassák és szalmával kijelöljék a 
jégmezőn a gyalogosok és szekeresek szá-
mára az átkelő utat a túlsófélre. A part men-
tén szorgos munkások hordták az ártéri tűzi-
fát és a tetőanyagként használt nádat. Az iga-
zi veszélyt a nyári, úgynevezett zöldár mellett 
a tél végi, kora tavaszi jegesár jelentette, külö-
nösen akkor, amikor a Dunát borító jégpán-
célra zúdította az áradatot a folyó felső sza-
kaszáról meginduló enyhülő, csapadékos idő. 
A folyó pedig nem győzte a jégtáblákat to-
vább szállítani, dugulások, jégtorlaszok ke-
letkeztek, melyek mögött rendkívüli módon 
megemelkedett a folyó vízszintje. Ez addig 
nőtt, amíg a torlasz megindult, vagy az ára-
dat kitört a hullámterekre, rosszabb esetben 

átszakította a gátakat. A sokévi átlag alap-
ján a Duna jege minden második évben állt 
be a december és március közötti időszak-
ban mozdulatlan jégtakaróval. (Monográ�a, 
165–168. o.) Az 1862-es árvízről feljegyezték, 
hogy a Duna utca alsó és a Zsinagóga utca 
felső része szárazon maradt, de a Békaváros-
ban több mint száz ház ledőlt. 1876 február-
jában Jankovics Miklós kormánybiztos sze-
mélyesen jött le Paksra, és dinamittal próbál-
ta segíteni a jég megindulását. 1886. január 
10-én a hófúvással végződő rendkívüli hava-
zás betemette a Pipiske házait a Pál utca vé-
gén, és csak a szabad kéményeken keresztül 
sikerült kimenteni a bent rekedteket. 1888-
ban Csuhly szolgabíró táviratban jelentet-
te, hogy a meginduló jég nyolc malmot elso-
dort és többet összetört. A veszélyhelyzetben 
a Daróczy Tamás elnökölte Paks–Fadd–Bo-
gyiszlói Ármentesítő Társulat feladata volt 
intézkedni. A paksi székhelyű társulat 1837-
ben alakult Paks–Faddi Ármentesítő Társu-
lat néven, a nevezett községek között elterü-
lő mély helyek ármentesítése céljából. 1894-
ben újjáalakult a fenti néven, és érdekkörébe 
vonta a Dombori és Bogyiszló közötti árterü-
leteket is. A gátőröket kirendelték éjjeli foly-
tonos szolgálatra, lovas küldöncökkel tartot-
ták fent a kapcsolatot a társulat székhelye és a 
védgátakon lévő tisztviselők között. Kataszt-
rófa sújtotta terület látványát nyújtotta a zajló 
Duna 1891 tavaszán is, midőn az óriási jég-

tömegek malomrészeket, kitépett fákat, sőt 
egész szalmakazlakat hordtak tova. Az emel-
kedés március 14-én elérte a 748 cm-t Paks-
nál, átcsapott a magas kőparton a községháza 
kertjébe, a Büttl-féle kertbe, Tegzes Kálmán 
udvarára, valamennyi készleten levő oszlop-
fáját magával sodorta, özv. Demeráczné kert-
jébe is betódult a víz, melyeknek kerítését 
előző napon a helyből megindult jég romba 
döntötte, majd benyomult a Kosárkötő, Fél, 
Babos, Zsinagóga és Báró utcákba, a Békavá-
rost jó részben elöntötte. Nem mindig volt si-
keres a védekezés megszervezése: 

1897-ben is a part menti házak falát mosta 
a víz, a Dunagőzhajózási Társaság többszáz 
munkást szegődtetett a töltésekre, de azok 
aztán elszökdöstek a viharos, hideg idő mi-
att. 1900-ban a Paks alatti jégtorlódást az Or-
szágos Vízépítési Igazgatóság vízrajzi osztálya 
beható tanulmányozás alá vette, és az ered-
ményt közzétették a Magyar Mérnök folyó-
iratban. 1902-ben is beállt a Duna: 

(Folytatjuk!)                             dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Emelet magasságú jégtorlaszok a főút mellett (Tumpek fotó)

„Igen helytelen, és késő intézkedések tör-
téntek Pakson. Már a legmagasabb vízál-
lás következett be, mikor dobszóval ki lett 
hirdetve, hogy mindenki a gerjeni töltés 
védelmére siessen. Meg sem mozdult egy 
lélek sem, nyomban következett a karha-
talom, huszárok házról-házra fogdostak 
vagy 200 embert, s vitték Gerjenbe és az 
említett pusztákra a nagybirtokosok föl-
deit védelmezni, az elhajtott emberek, kik 
késő este gyalog és fáradtan érkeztek oda 
[…] hajnalra mind visszaszökött. Ma-
gában Pakson semmi védelmi intézkedés 
nem is történt, holott pár száz napszámos-
sal azoknak a szegény békavárosiak nyo-
morát meg lehetett volna menteni, kik csa-
patosan hurczolkodtak roskadozó házaik-
ból.” (Szekszárd Vidéke, 1891.03.19.) 

„A paks–fada (sic!)–bogyiszlói ármentesitő 
társulat állandóan minden gátőrháznál 
40 munkást tart készenlétben. Az álla-
mi távíróhivatalnál a minisztérium állan-
dó éjjeli és nappali szolgálatot rendelt el. 
Ma Paksra érkezett Dolecskó müszaki ta-
nácsos, Paksnak alsó részében néhány ház 
udvarára behatolt már a Duna vize.” (Pes-
ti Napló, 1902.12.30., 7. o.) 
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Minden tárgy egy tanú és egy bizonyíték 
egyben, mely pontos képet fest a tárgy elké-
szítésének korszakáról, az adott korszak stí-
lusáról, sajátosságairól, szokásairól. A Paksi 
Városi Múzeum által 2016-ban megvásárolt, 
és az állandó kiállításának részét képző em-
pire teáscsésze jelenleg a múzeum 18. száza-
di közbirtokos nemesi kúriájának szalonjá-
ban mesél a teáról, a divatról, a korszakról.
A teázás szokásának elterjedése Magyaror-
szágon a 18. század második és a 19. század 
első felére tehető. A kezdetben théa néven 
említett ital drága luxuscikknek számított a 
rá kiszabott magas vám miatt. A teázás mint 
szokás lassan beszivárgott a nemesek min-
dennapjaiba, sőt a 19. század második fe-
létől már a polgári szalonok kedvelt itala is 
lett. Korabeli feljegyzések bizonyítják, hogy 
Görgey Artúr is szívesen fogyasztott teát, 
melyet sóval ízesített. A tea népszerűsíté-
sében nagy szerep jutott az úrihölgyeknek, 
akik szívesen tartottak teadélutánokat. Ezek 
az összejövetelek közösségépítő, családi és 
baráti kapcsolatokat erősítő jelleggel bírtak. 
Valószínűleg egy ilyen délutánon ebben az 
empire stílusú teáscsészében is szolgálhattak 
fel ebből a „meddő és királyi italból”, „amely 
nem táplál, de teret enged a belegondolá-
sunknak, az álmainknak és a fantáziánknak. 
Terméketlen, önmagáért való, kéjes, mint a 
csók.” (Kosztolányi Dezső: Tea)
Maga az empire stílus I. Napóleon császár-
sága alatt bontakozott ki. Bár a stílusra jel-
lemző antik, ókori római elemek jóval erő-
teljesebb formát öltöttek az építészetben, 
iparművészetben és a divatban, az épített 
környezettel összhangban a használati tár-

gyak stílusa is merőben megváltozott. Ara-
nyozások és mitológiai jelenetek díszítették 
a használati tárgyakat úgy, hogy a díszíté-
sek dominanciája nem szegte meg a szigorú 
szimmetria szabályait, ezáltal komoly ünne-
pélyes hangulatot kölcsönöztek nekik. 
A csésze sötétkék felületén is érzékelhető a 
megszaporodott számú aranydíszítés, mely 
pontosan megszerkesztett és kézzel festett 
virágmotívumokat jelenít meg. A közpon-
ti téma: ovális, aranyozott keretben foglalt 
női alak fehér ingruhában, vállán vörös sál-
lal. Ez az egyszerű, fehér, mell alatt szabott, 
könnyed esésű ruha vált a női viselet leg-
főbb elemévé ezekben az évtizedekben. Az 
empire ruhák anyagukat és szabásukat te-
kintve a nyári hónapok kivételével túlságo-
san lengék voltak az európai éghajlathoz, 
ezért különböző sálakkal és kendőkkel pró-
báltak a nők védekezni a hideg ellen. A csé-
szén megjelenő vörös kendő a hölgy neme-
si származására utalhat. A ruhák anyaga 
kezdetben muszlinból készült, de Napóle-

on kötelezővé tette a selyem használatát, 
annál is inkább, mert a muszlin első szá-
mú gyártási helye Anglia volt, és az ő cél-
jai között a francia textilipar fellendítése 
szerepelt. Ez az áttetsző, vállakat szabadon 
láttató ruhadivat olyan kiegészítőket ho-
zott magával, mint például a hűvös idők-
ben igen jó szolgálatot tevő, pamutból, il-
letve gyapjúból készült alsónemű.
A nemeshölgy frizurája a római hajvisele-
tet mintázza, barna színű kontyba fogott 
haj a fejbúbon, az arcot pedig göndör für-
tök szegélyezik.
A legtöbb embernek első pillantásra szem-
betűnhet a teáscsésze apró mérete. A világ 
azon részein, ahol a teázás ősidők óta az 
emberek szokásainak része, a teáscsészék 
mérete nagyságrendekkel kisebb, mint az 
általunk megszokott teáscsészéké. Ezt ré-
szint az is indokolhatja, hogy a legtöbb 
tradicionális teafogyasztó társadalomban 
a fogyasztott teák legtöbbje zöld és fekete 
tea. Ezekből a ko�einben gazdag italokból 
kisebb mennyiség fogyasztása kedvezőbb a 
szervezet számára. Valamint abból is adód-
hat, hogy a teáskannákban elkészített tea 
íze, aromája a teázással töltött idő közben 
változik. Egy hagyomány szerint a teát há-
romszor kell tálalni: az első pohár: „keserű, 
mint az élet”, a második: „erős, mint a sze-
relem”, az utolsó: „édes, mint a halál”. Így, 
ha a tea minden aromáját ki szeretnénk él-
vezni, az egyes fázisokból csak kevés teát 
indokolt inni. 
Végül pedig ne feledkezzünk meg az alap-
igazságról sem: Jóból csak keveset adnak!

Gazdag-Fejes Margit 

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Paksi Városi Múzeum
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Tehetséges paksi sportolók
Sport

A �atal, tehetséges sportoló-
kat bemutató sorozatunkban 
ez alkalommal Nyári Dávidot, 
a Paksi SE ökölvívóját és Ké-
kesi Kolost, az Atomerőmű SE 
kosárlabdázóját mutatjuk be. 

Nyári Dávid 2008-ban szü-
letett, a Paksi SE versenyző-
je, serdülőválogatott kerettag, 
a Paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskola tanulója. Ered-
ményei: Gyomaendrőd Pofon 
parádé 1. helyezett, Utánpót-
lás Magyar Kupa Eger 1. helye-
zett, 6. Gönczi Róbert Emlék-
verseny 1. helyezett, IV. Nem-
zetközi Eger Kupa 1. helyezett, 
Serdülő Magyar Bajnokság 
Eger 2. helyezett. Edzői sze-
rint Dávid, aki két éve kezdte 
el az edzéseket, esetében köny-
nyebben jöttek az eredmé-
nyek, már az első pár edzéslá-
togatás után lehetett látni, hogy 
egy igazi csiszolatlan gyémánt.                                                                                            
– A nagybátyáim is bokszoltak, 
azt mondták, hogy jót tenne ne-
kem is. Sokat néztem a tévében 
is, végül az anyukám hozott le 
az edzőterembe, hogy próbál-
jam ki. Nagyon megtetszett, itt 
is ragadtam – mondta Dávid. 
Arról is beszélt, hogy az elején 
meg kellett tanulnia a különbö-
ző ütésfajtákat, az egyenest, a 
felütést, a horgot és természete-
sen az alapállást, amúgy jobb-
kezes boxoló. – Sokat zsáko-
lunk, kötelezünk, kötélre má-
szunk. Néha már kondizunk is, 
de rendszeresen majd csak ké-
sőbb csináljuk, mert még �ata-
lok vagyunk hozzá. Azért dol-
gozok, hogy gyors legyek, jók 
legyenek a re�exeim, és hogy 
jól tudjak majd ütni, a techni-
kám csiszolásán van a hangsúly. 
Mi még fejvédővel és tízunciás 
kesztyűvel bokszolunk, egyéni-
leg, csapatosan vagy tükör előtt 
szoktunk gyakorolni. Heti öt-
ször járok edzésre, a versenye-
ink hétvégéken vannak – ösz-
szegzett Dávid. Kiemelte, hogy                                                                                        
nagyon jó a társaság, jókedv, 
jó hangulat van. – Az edző-

ink, Ádi bácsi (Feil Ádám – a 
szerk.), Attila (Orsós Attila – 
a szerk.) és Laci (Haaz László 
vezetőedző – a szerk.) nagyon 
rendesek, nagyon segítőkészek. 
2021-ben jó eredményeket ér-
tem el, a diákolimpián és a ma-
gyar bajnokságon is második 
helyen végeztem, ezután lettem 
serdülőválogatott kerettag. Je-
lenleg már 40 kg körül vagyok, 
nehezen tudom hozni a 37-et, 
úgyhogy valószínűleg feljebb 
kell lépnem. Szeretnék bajnok 
lenni – zárta gondolatait.
Kékesi Kolos 2006-ban szüle-
tett, az Atomerőmű SE kosár-
labdázója, U16-os válogatott, 
a Balogh Antal Katolikus Álta-
lános Iskola és Gimnázium ta-
nulója. Jelenleg 189 cm magas, 
kettes-hármas poszton játszik. 
Elmondta, hogy nyolc évvel 
ezelőtt látott egy kosárlabda-
mérkőzést az ASE sportcsar-
nokban, kedve támadt hozzá. 
– Nagy Gábornál kezdtem ját-
szani, ismerkedni a sporttal. 
A kosárlabda előtt több sport-
ágat is kipróbáltam, de annyi-
ra egyik sem tetszett, viszont 
a kosárlabda igen. A társaság 
nagyon jó, de magát a spor-
tot is nagyon szeretem, van si-
kerélményem. Szerencsére az 

edzőnk megengedi, hogy kötet-
lenebbül játsszunk a pályán, na-
gyon sok hárompontos dobást 
ráemelhetünk. Most már van 
lehetőségünk délelőtt is edzeni, 
nem csak délután, így az egyéni 
képzés is előbbre kerül, több le-
hetőségünk van már arra, hogy 
fejlődjünk. Ügyességi felada-
tokat tudunk végezni, és dobó-
edzéseket tartunk. Ezek mellett 
már �zikai kondicionális edzé-
seket is végzünk Hornyák Ist-

ván irányítása mellett – összeg-
zett Kolos. Arról is beszélt, hogy 
most megnyerték az alapszakaszt 
a csoportjukban, csak egy-két ve-
reségük volt. – Ha kikapunk, ak-
kor mérges vagyok magamra, de 
aztán lenyugszom. Jó dolog nézők 
előtt játszani, de szerencsére füg-
getleníteni tudom magam a külső 
hatásoktól – mesélte. – Bekerül-
tem a korosztályos válogatott-
ba, voltunk tornán Lengyelor-
szágban, azután a Szent István 
Kupán játszottunk, ahol harma-
dik helyen végeztünk. Szerin-
tem elég jól szerepeltünk. Fara-
gó Péter a szövetségi edzőnk (az 
ASE egykori játékosa – a szerk.) – 
emelte ki. Kitért arra, hogy a Ba-
logh Antal iskola nyolcosztályos 
gimnáziumának diákja, most 
váltott egyéni tanrendre. – Nem 
tudom, hogy fog menni, idáig 
elég jól ment a tanulás, csak pár 
négyes csúszott be. Azt, hogy a 
sport mekkora fegyelmet ad a 
tanulásban, nem tudom, mert 
szinte nem is jártam úgy isko-
lába, hogy ne sportoltam volna 
mellette. A családom elfogad-
ja, hogy a hétvégeken meccseim 
vannak, ha tehetik, elkísérnek, 
és szurkolnak nekünk – mond-
ta Kolos.                          

Kovács József

Fotók: Molnár Gyula
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Bronzéremmel tért 
haza Pupp Réka

Egy vereség, egy 
döntetlen a mérleg

Sport

Bronzérmet szerzett Pupp Réka, 
az Atomerőmű SE dzsúdósa a 
Tel-Avivban rendezett Grand 
Slam viadalon. A világranglis-
ta ötödik helyén álló, Eb-bronz-
érmes és olimpiai ötödik helye-
zett  paksi versenyző a legjobb 
nyolc közé jutásért az izraeli 
Raab Yarden ellen lépett tatami-
ra, földharcban végig dominálta 
a mérkőzést, és végül ipponnal 
győzött. A második mérkőzé-
sén a lengyel Kaleta Aleksandra 
sem bírta végig, Réka szintén 
ipponnal bizonyult jobbnak nála. 
A döntőbe jutásért a japán juni-
or világbajnok Takeda Ryoko kö-
vetkezett. Mint a judo.ase.hu ol-
dalon írják, nagy iramban kez-
dett, és akciódús dzsúdóját a mi 
sportolónknak kiosztott shidó 

büntetésekkel díjazta a vezetőbí-
ró. Aranypontban viszont Réka 
kapcsolt magasabb fokozatba, 
ezért is volt meglepő, hogy mégis 
ő kapta a harmadik intését, és ez-
zel a bronzmeccsre készülődhe-
tett a döntő helyett. A bronzmér-
kőzést az üzbég Ázsia-bajnok 
Diyora Keldiyorova ellen vívta 
Pupp Réka. Aranypontig húzó-
dott a mérkőzés, de a rendes küz-
delmi időben már két intés sze-
repelt az üzbég oldalon. Érdemes 
volt várni a golden score-ig, mert 
Réka kis puhatolózás után egy 
oktató�lmbe illő, nagy belső ho-
rogdobással ipponra dobta ellen-
felét. Ezzel a csodálatos akcióval 
az ASE versenyzője ismét Grand 
Slam dobogós lett Izraelben.

-kj-

Előző megjelenésünk óta két 
mérkőzést játszott a Paksi FC 
OTP Bank Ligában szereplő lab-
darúgócsapata, a mérleg egy ve-
reség és egy döntetlen. A baj-
nokság 20. fordulójában a Gyir-
mót FC Győr ellen léptek pályára 
a zöld-fehérek. A Paks a mérkő-
zés folyamán tíz emberrel állt fel 
kétgólos hátrányból, de a har-
madik vendégtalálatra már nem 
volt válaszuk: Paksi FC – Gyir-
mót FC 2:3, a Paks góljait Ádám 
Martin szerezte. – A Gyirmót 
nagyon szervezetten végigbrusz-
tolta a meccset. Talán a döntet-
len igazságosabb lett volna, plá-
ne úgy, hogy tízen játszottunk 
ötven percig – mondta Bognár 
György vezetőedző a mérkőzés 
után. – Windecker Józsefet kiál-
lították, Nagy Richárd megsérült, 
nem bírta végig, Szabó Bálint és 
Haraszti Zsolt megbetegedtek a 
meccs előtt. Leegyszerűsítettük 
tízen a játékot, tehát minőségi, 

kreatív futballról ma nem beszél-
hetünk – összegzett. 
A következő ellenfél a Kisvár-
da volt, a mérkőzés döntetlen-
nel zárult: Kisvárda Master Good 
– Paksi FC 3:3, az első két pak-
si gólt Papp Kristóf lőtte, a har-
madikat pedig Böde Dániel bó-
lintotta mesterien a kapuba. – A 
mérkőzés képe alapján, különö-
sen az első negyedóra után, jó 
eredménynek tartom ezt a 3-3-
at. Összességében a meccs első 
húsz percében nagyon rossz 
volt a védekezésünk, nem hiá-
ba kaptunk két gólt is. A máso-
dik játékrészben jobban nyom-
tunk, mint a hazaiak, akár meg 
is nyerhettük volna a találkozót. 
Jó iramú mérkőzés volt, még ak-
kor is, ha az eredeti elképzelé-
sünk nem ez a játék, hibáinkat 
ugyanakkor ki kell küszöböl-
nünk – olvasható a paksifc.hu-n 
Bognár György értékelése.                   

-kgy-

Forrás: judo.ase.hu

Fotó: Molnár Gyula
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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

Fizikai fel-
mérő Pakson

A hazai pálya sem segít
Sport

Tovább tart a mélyrepülés, képtelen mecs-
cset nyerni az ASE NB I/A-s fér� kosárlab-
dacsapata, pedig legutóbb egymás után két-
szer is a Gesztenyés úti sportcsarnokban lé-
pett pályára.
A Kecskemét sorozatban ötször kapott ki, 
és a tizedik helyen állt a táblázaton, amikor 
Paksra látogatott, reális volt az esély hazai 
győzelemre. Eilingsfeldre sérülése miatt ezút-
tal sem számíthatott a szakmai stáb, a többiek 
bevethetők voltak. 
Nagyon rosszul indult a mérkőzés, beragadt 
az Atom, bő négy perc elteltével 2-9-nél időt 
is kért Petar Mijovic. A második negyedben 
feljavult a piros-kékek védekezése, a dobása-
ik is beestek, lefaragták a hátrányukat. A har-
madik felvonásban hullámzó, hajtós játékot 
láthatott a közönség, hol az egyik, hol a má-
sik csapat vezetett. Az utolsó percekben job-
ban koncentrált az ASE, és hétpontos előnyt 
szerzett a harmincadik perc végére. Az utolsó 
felvonásban ismét jött a már megszokott rö-
vidzárlat, a paksi dobások kimaradtak, a ven-
dégek egy 13-5-ös szériával a negyedik perc 
elején egyenlítettek. A végjátékban a vendé-

gek koncentráltak jobban, és kiélezett küzde-
lemben megnyerték a mérkőzést. Atomerő-
mű SE – Duna Aszfalt DTKH 76-80 (11-22, 
24-14, 21-13, 20-31). 
A 23. fordulóban a listavezető Falco érkezett 
Paksra. A sárga-feketéknél a sérült Benke, 
míg a hazaiaknál az Achilles-ín-gyulladással 
küzdő Eilingsfeld nem tudott pályára lépni.  
Az első negyedben jól védekezett, és jól tá-
madott az ASE, tartották a lépést a bajnok-
csapattal. A második játékrész közepéig még 
felváltva estek a találatok, aztán egy 7-0-s szé-
riával elléptek a szombathelyiek. A nagyszü-
net után sokáig nem változott a játék képe, 
majd a csereként beálló Kis Raul két triplá-
jával és Brown szintén hárompontos talála-
tával tizenkét pontra csökkent az ASE hátrá-
nya a harmincadik perc végére. A negyedik 
felvonás közepéig még tartotta a lépést a pak-
si csapat, aztán az utolsó percekben a frissebb 
vendégek sorra szerezték pontjaikat, míg a 
hazai kísérletek kimaradtak. Atomerőmű SE 
– Falco Volvo Alpok Autó Szombathely 65-
82 (19-20, 12-23, 20-20, 14-19).

-joko-

Pakson, a II. Rákóczi Ferenc általános isko-
la tornatermében tartották a Kammerer Zol-
tán Regionális Akadémia és az Atomerőmű 
Sportegyesület közös szervezésében a Hérak-
lész Regionális Fizikai Felmérőt az utánpót-
láskorú, 8-14 éves kajak-kenusoknak febru-
ár 19-én. A sportolók különféle izomcsopor-
tokat megmozgató, meghatározott ideig tartó 
gyakorlatokban és futásban mérték össze ere-
jüket; a teljesítés sikerességéből azt is lemérhet-
ték, mennyit fejlődtek a téli alapozó időszak 
során. Az 1–6. helyezettek éremdíjazásban 
részesültek, születési évenkénti bontásban, 
az előkészítő U8–9 korosztály sportolói, ha a 
négy feladatból hármat elvárt szinten teljesítet-
tek, oklevelet kaptak.  A megmérettetésen az 
Atomerőmű SE két �atalja is megszerezte az 
összesített első helyet: a 2012-es születésű, ka-
jakban versenyző Kirschner Dorka, valamint 
kenus bátyja, a 2010-ben született Kirschner 
Dávid. A régiós �zikai felmérőre 11 egyesület-
ből 200-nál is több �atalt neveztek.                 -se-
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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 2 darab belépő-
jegyet nyerhet az előadásra.

Mi a címe az Apropó Színjátszó Egyesü-
let március 10-i színházi előadásának? 
A  megfejtéseket március 4-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: Kovács Lajos

Fotó: Babai István/archív


