
Győrben lakik, de gyakran hazalátogat Hahn-Kovács Noémi, legutóbb az általa 

vezetett Főnix Táncegyesület gálaműsora volt az apropó. Ez alkalommal őt kér-

deztük: jó napot, mi újság?
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Az idei Város napján a régebbi 
programelemek mellett – mint 
például a halászléfőző verseny 
vagy a felvonulás – a kínálat-
ban tavaly megjelent kiállítás 
és filmvetítés is volt. A rendez-
vényt tavaly új helyszínen tar-
tották, és idén ezen nem változ-
tattak, az Atom térre várták a 
lakosságot. 

A  Város napja kulturális ka-
valkád május 20-án kezdő-
dött  Paks hangban és kép-
ben  címmel. A hangot helyi, il-
letve helyi kötődésű zenekarok, a 
PistiEst, a Hesz Ádám Akusztik 
Weller P. Hanna közreműködé-
sével, a Weisz Brothers, a The 
Houdinis, az ORIGAMiES és 
Zombi Time/Zomborka Zoltán 
képviselték. A  képet Szép Zsó-
ka, Babai István, Huszár László, 
Kövi Gergő és Schmidt Ferenc 
paksi fotósok, akik közös kiál-
lítást rendeztek Ahogy én látom 
lencsén keresztül címmel a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ-
ban. A tárlatot Szántó Zoltán al-
polgármester nyitotta meg. Zá-
rógondolataiban megköszönte 
a kiállítóknak, hogy képeikkel 
megragadják Paks egy-egy rez-
dülését, tovatűnő, soha vissza 
nem térő pillanatát. – Egy te-
lepülés lakóinak pedig mi sem 

lehet aktuálisabb tárlat ennél a 
Város napján – mondta. 
A másnapi programban szerepelt 
a hagyományos felvonulás, ame-
lyen mintegy harminc civil szer-
vezet, intézmény mutatkozott be, 
és felvonult Paks két testvérvá-
rosa, Zenta és Reichertshofen kül-
döttsége is. Elmaradhatatlan szín-
folt a halászléfőző verseny, ame-
lyen idén huszonöten ragadtak 
fakanalat. Szintén állandó prog-
ramelem a Város napján a paksi 
amatőr művészeti csoportok, ci-
vil szervezetek, intézmények, cé-
gek bemutatkozása kóstolókkal, 
játékokkal, egyéb foglalkozások-
kal, valamint a színpadi program 
helyi előadókkal. A vásártéren 

különböző kézművesportékákat, 
ételeket, italokat lehetett vásárol-
ni. Mindemellett ingyenes film-
vetítésre invitálták a közönséget 
a Paksi Moziba, a kínálatban sze-
repelt a LADIK Egyesület meg-
bízásából készített A mi Dunánk 
című dokumentumfilm, ami egy 
hat alkalomból álló, pályázati tá-
mogatással megvalósuló, a folyó 
múltját, jelenét és jövőjét fókusz-
ba helyező programsorozat része. 
A film alkotói Vida Tünde, Babai 
István, Schmidt Ferenc. 
A felvonulás után Szabó Péter, 
Paks polgármestere mondott kö-
szöntőt. Kiemelte, hogy ezen a 
napon ünnepeljük a város okta-
tását, sportéletét, kulturális kö-

zösségeit, a helyi gasztronómiát 
és borkultúrát, a civil közösségek 
sokszínű erejét, és minden paksi 
polgárt, aki tudásával, hivatásá-
val, az itt élők mindennapjainak 
szolgálatával erősíti a város éle-
tét, és szebbé teszi közösségünk 
arcát. 
Kora délután kihirdették a halász-
léfőző verseny eredményét. A leg-
jobb halászlevet a Fidesz–KDNP 
helyi csapata készítette, a serle-
get Pálmai Klára vette át a Süli Já-
nos miniszter, Pekárik Géza ve-
zérigazgató és Szabó Péter pol-
gármester alkotta zsűritől. Pálmai 
Kálra elmondta, hogy a nővé-
re férjétől, néhai Szigeti Lajostól 
tanulta a halászléfőzés tudomá-
nyát. – Olyan hozzávalókat is be-
leteszek, amit más nem, saját fő-
zésű paradicsomlevet, valamint 
fokhagymát és zöldpaprikát – 
árulta el, hozzátéve, hogy termé-
szetesen alap a kiváló minősé-
gű hal. Második helyezést ért el 
a Paksi Városi Vegyeskar és har-
madik lett a Paksi Reform Főző-
klub Egyesület kettes számú csa-
pata. Különdíjas lett a Kulinárius 
Laboratórium formáció halle-
ve. A Város napja kulturális ka-
valkád programot a Halott Pénz 
koncertje zárta, ahol fergeteges 
volt a hangulat. 

Kohl Gyöngyi

Közélet

Város napja kulturális kavalkád
Fotók: Babai István
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Tovább őrzik a sváb hagyományokat
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Az elmúlt két esztendőben nem 
tudták megrendezni a Német 
nemzetiségi napot a koronaví-
rus-járvány miatt, így az ide-
it a megszokottnál is nagyobb 
várakozás előzte meg. A nagy 
múltú rendezvény keretében 
adták át a Paksi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat által ala-
pított Arany Rozmaring díjat, 
illetve megünnepelték a Roger 
Schilling Fúvószenekar alapí-
tásának harmincadik évfordu-
lóját.

A 22. alkalommal megrende-
zett Német nemzetiségi napra a 
Táncsics parkba várták a lakos-
ságot, ahol a színpadi program 
nagysátorban zajlott, fellépett a 
Reichertshofener Musikanten, 
paksi általános iskolák diákjai, 
valamint a Paksi Napsugár Óvo-
da Szivárvány és Süni csoport-
jai, a Hímesházi Sonnenblumen 
Kórus, illetve a Paksi Német 
Nemzetiségi Tánccsoport.
Ünnepi pillanatoknak is tanúi 
lehettek a vendégek. Hagyo-
mányosan ezen a rendezvényen 
adják át a Paksi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat elisme-
rését, az Arany Rozmaring dí-
jat, amit a német nemzetiségi 
kultúra és emberi kapcsolatok 
ápolása, fejlesztése érdekében 
végzett közéleti tevékenység el-
ismerésére alapított a szervezet, 
és először 2010-ben adták át. 
A kitüntetést 2022-ben Forster 
József vehette át, aki immáron 

harmincöt esztendeje mun-
kálkodik mindezért, egyebek 
mellett alapítója volt az egyko-
ri Schilling Roger Német Nem-
zetiségi Egyesületnek, szere-
pe volt a Roger Schilling Fú-
vószenekar megalakulásában, 
a Reichertshofen és Paks közöt-
ti testvérvárosi kapcsolat kiala-
kításában és a Dunakömlődön 
álló kitelepítési emlékmű meg-
valósításában.
A sváb zenei hagyományokat 
őrző fúvószenekart 1991-ben 
hozták létre, a jubileumot az idei 
Német nemzetiségi napon ün-
nepelték meg. A zenekart Paks 
önkormányzata 2008-ban Pro 

Urbe díjjal tüntette ki, 2014-ben 
pedig megkapták a Pro Cultura 
Minoritatum Hungariae, azaz a 
magyarországi kisebbségek kul-
túrájáért díjat, amit a nemzetisé-
gek napja alkalmából rendezett 
X. Nemzetiségi Gálán vettek át 
Budapesten. A Nemzeti Műve-
lődési Intézet 2005-ben alapí-
tott díjával azoknak a Magyar-
országon élő nemzetiségekhez 
tartozó személyeknek, szerve-
zeteknek a munkáját ismerik el, 
amelyek kiemelkedő tevékeny-
séget végeznek anyanyelvű kul-
turális örökségük megtartásáért, 
fejlesztésért. A társaság tagjainak 
egyöntetű véleménye, hogy a ze-

nekar összetartó ereje egymás el-
fogadásában, a sok együtt töl-
tött időben és barátságukban rej-
lik, írtuk a zenekar történetéről 
2016-ban, amikor megkapták az 
Arany Rozmaring díjat. 
Ahogy az már hagyomány, a né-
met nemzetiségi önkormány-
zat idén is vendégül látta a nyug-
díjasokat egy-egy korsó sör-
re. A gyerekeket ugrálóvárakkal, 
trambulinnal, kézműves-foglal-
kozással várták, volt vásári ud-
var is, valamint bemutatkozott a 
dunakömlődi Ízőrző Porta. A 22. 
Német nemzetiségi napot bállal 
zárták, ahol a Somorer Jungs ze-
nekar zenélt.                          Kohl Gy.

Fotó: Babai István
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Földút helyett aszfaltburkolat Kötelező az 
ebregisztráció

Folyamatos az adománygyűjtés
Továbbra is számítanak adomá-
nyokra az ukrajnai menekül-
tek számára – erről Szabó Péter, 
Paks polgármestere és Borbás 
László, a Paks Kistérségi Szociá-
lis Központ igazgatója beszéltek 
a TelePaks közéleti magazinjá-
ban. A szociális központ közös-
ségi oldalán folyamatosan tájé-
koztatnak arról, hogy mire van 
szükség. 

Az orosz–ukrán háború kitörése 
óta folyamatosan érkeznek ha-
zánkba menekültek Ukrajnából. 
Jelenleg mintegy kilencvenen 
tartózkodnak Pakson, negyve-
nen a Cseresznyéskert Erdei Is-
kolában, ötvenen pedig magán-
szállásokon, családoknál lak-
nak. Jelentős feladat a róluk való 
gondoskodás, amit a Paks Kis-
térségi Szociális Központ koor-
dinál. – A Cseresznyéskert Erdei 
Iskolában, az önkormányzat ál-
tal kijelölt menekültszálláson, lak-

hatást és napi háromszori étke-
zést biztosítunk az ott tartózko-
dóknak, segítünk nekik az ügyeik 
intézésében, az egészségügyi el-
látásuk biztosításában, munka-
lehetőség keresésében, valamint 
gyermekprogramokat is szerve-
zünk – tájékoztatott Borbás Lász-
ló, a Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont igazgatója. – Aki nem tud 

visszatérni a hazájába, és hosz-
szabb távon Magyarországon ter-
vez maradni, azoknak megol-
dást kell keresni a lakhatásukra, 
hiszen az erdei iskola csak átme-
neti lehetőség. A megélhetésük-
höz szükség van munkahelyre, a 
szakképzetlenektől a fogorvosig, 
szakácsig vannak állást keresők 
a menekültek között. Szükségük 

van tartós élelmiszerre, ruha-
neműre, esetenként bútorokra, 
háztartási gépekre, utóbbiakban 
is számítunk a paksiak segítségé-
re – tette hozzá. Borbás László ar-
ról is tájékoztatott, hogy a kistér-
ségi szociális központ Facebook-
oldalán folyamatosan frissülnek 
az információk arról, hogy mire 
van a menekülteknek a legna-
gyobb szükségük, és az intézmény 
75/830-480-as telefonszámán is 
tájékoztatást adnak erről. Szabó 
Péter polgármester köszönetét fe-
jezte ki minden paksinak, aki se-
gítséget nyújtott a Pakson ellátot-
tak, illetve a kárpátaljai testvérvá-
rosunkban élők számára indított 
adománygyűjtések során. Azt is 
elmondta, hogy az erdei iskolában 
mindaddig biztosított lesz a szál-
lás a háború elől menekülőknek, 
amíg szükséges. A Közélet közelről 
magazin május 18-i adása megte-
kinthető a telepaks.hu oldalon.                                     

 Dallos Szilvia

Befejeződtek a Vácika utca fel-
ső szakaszának korszerűsítési 
munkálatai, melynek keretében 
316 méter hosszú földút aszfalt-
burkolatot kapott. A kivitelező, 
a paksi székhelyű R.E.D Hunga-
ry Zrt. hat méter széles utat épí-
tett két réteg aszfaltburkolattal, 
az egyik oldalon süllyesztett, a 
másikon pedig kiemelt szegély-
lyel. Az útszakasz elején, a bal 
oldali útcsatlakozásra harminc 
méter hosszan sárrázó burkola-
tot alakítottak ki. A most elké-
szült útszakasz megépítésének 
költsége 92 millió forint volt.
Szabó Péter polgármester úgy 
tájékoztatott, hogy a Paks II. be-
ruházással összefüggésben la- 
kóövezet lesz kialakítva a volt 
majorság területén, illetve a 
Pollack Mihály utcától észak-
ra fekvő területen. Az ezek nyo-
mán keletkező forgalomtöbblet 
levezetése érdekében történt az 
útépítés, jelen szakasznak a volt 
majorság területén építendő la-

kóparkkal megnövekedő forga-
lom levezetésében lesz szere-
pe. Az útépítést a tervek szerint 
folytatják a cseresznyési be-
kötőútig, onnan rá lehet majd 
csatlakozni a majdani nyugati 
elkerülő útra is, illetve az elkép-
zelés szerint a Pollack Mihály 

utcától északra építendő lakó-
parktól is lesz kikötés erre és a 
nyugati elkerülő útra is. Az út-
építés folytatását meg kell előz-
ze földterületek tulajdonviszo-
nyának rendezése, a tervezés, 
majd a közbeszerzés.                               

-kgy-

Törvény szerint a tartás helye 
szerint illetékes települési önkor-
mányzat feladata az ebösszeírás. 
Ennek célja a jogszabályban elő-
írt ebrendészeti feladatok ellátá-
sa és a veszettség elleni járvány-
védelmi megelőzés. A törvény 
alapján az eb tulajdonosa/tar-
tója az ebösszeíráskor köteles a 
törvényben meghatározott ada-
tokat az önkormányzat rendel-
kezésére bocsátani. Kérik a pak-
si ebtartókat, hogy adatszolgálta-
tási kötelezettségüknek tegyenek 
eleget, ami teljesíthető papírala-
pon és elektronikus formában is. 
A benyújtási határidő 2022. július 
15. Az adatszolgáltatás a törvény 
értelmében kötelező, aki ennek 
nem tesz eleget, vagy nem a jog-
szabályban előírtaknak megfele-
lően teljesíti, állatvédelmi bírság-
gal büntethető. A részletes tájé-
koztató a www.paks.hu oldalon 
megtalálható.                              -gy-

Fotó: TelePaks

Fotó: Szép Zsóka
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Vizitben a fül-orr-gégészeten
A fül-orr-gégészethez tartoz-
nak a szájüreg, a nyálmirigyek, 
a gége, a garat megbetegedései, 
a halló- és egyensúlyozó szerv, 
valamint az orr és melléküreg 
megbetegedései, a hangképzés-
sel, szaglással, ízérzéssel össze-
függő problémák. 
A Paksi Gyógyászati Központ 
szakrendelésén dr. Piukovics 
Klára fogadja a betegeket. A 
doktornő 2011 szeptembere 
óta részmunkaidőben rendelt 
Pakson, idén január 1-től pe-
dig főállásban végzi gyógyító 
tevékenységét. A fül-orr-gégé-
szet nem beutalóköteles szakren-
delés, viszont előjegyzéssel mű-
ködik, kivéve a sürgős eseteket, 
például ha vérzésről, fájdalom-
ról, hirtelen halláscsökkenésről 
van szó. A pacientúrában min-
den korosztály megjelenik. A ki-
sebb tünetekkel először a házior-
voshoz, gyermekorvoshoz aján-
lott fordulni, aki eldönti, hogy 
szükséges-e a szakorvosi vizit. 
A doktornő elmondta, hogy a 
fül-orr-gégészeti betegségekben 
megfigyelhető szezonalitás: télen 
jellemző az arcüreggyulladás és 
a középfülgyulladás, tavasztól 
őszig gyakoribbak az allergi-
ás megbetegedések, nyáron pe-
dig – lévén fürdőszezon – meg-
emelkedik a hallójárat-gyulla-
dások száma. 
A páciensek jelentkezzenek be a 
recepción, mert csak akkor lát-
ják a szakrendelésen a számító-
gépes rendszerben, hogy meg-
érkeztek. Miután megtörtént az 
orvos-beteg konzultáció, a dok-
tornő elvégzi a szükséges vizs-
gálatokat, amihez korszerű esz-
közök állnak a rendelkezésére, 
például vizsgálómikroszkóp és 
különböző típusú endoszkópok. 
Dr. Piukovics Klára kiemelte, 
hogy az alapvizsgálatok teljesen 
fájdalommentesek, egyebekben 
szükség szerint elérzésteleníti az 
érintett területet. – Ha a pana-
szok alapján várható garatvizs-
gálat, akkor az öklendezésre haj-
lamos pácienseknek célszerű 
éhgyomorral érkezniük. Gyer-

mekpáciens esetében előfordul-
hat, hogy stabilan meg kell tar-
tani, ez azonban szükséges, hogy 
ne okozzanak neki esetleg sérü-
lést a műszerek – mondta a dok-
tornő. Hozzátette, hogy ha nem 
a szülő, hanem más hozzátarto-
zó viszi a szakrendelésre a gyer-
meket, készüljön fel rá, hogy meg 
tudjon adni minden információt 
a gyermek állapotáról, tüneteiről. 
A szakrendelés egyik helyiségé-
ben szerdánként és minden pá-
ratlan héten kedden lehetőség 
van audiológiai vizsgálatra, ki-
véve a munkahelyi alkalmassági 
vizsgálatot, ami Szekszárdon ér-
hető el. Ha valakinek halláspana-
sza van, az időpontkéréskor ezt 
jelezze, mert célszerű olyan nap-
ra előjegyezni, amikor ott van az 
audiológus, így a páciensek meg-

spórolhatnak maguknak egy 
utat. Az audiológia – amit egy 
külső cég üzemeltet – előjegyzés-
sel működik, a rendelési idő és 
az elérhetőségek megtalálhatók a 
paksigyogyaszatikozpont.hu ol-
dalon, ahogy a fül-orr-gégészet 
szakrendelésé is. 
A szakrendelésen két asszisztens 
dolgozik, Kis Ágnes és Nyulasi-
Lajos Hajnalka, illetve helyettesí-
tő munkatárs Bernáth Győzőné. 
Munkájuk része többek között az 
adminisztráció, az orvos munká-
jának segítése a különböző vizsgá-
latoknál, beavatkozásoknál, tisz-
tán, sterilen tartani a műszereket, 
tájékoztatni a betegeket. Kiemel-
ték, hogy ha valaki nem tud meg-
jelenni az előjegyzett időpontban 
a szakrendelésen, telefonon jelez-
ze, mert be tudnak mást írni a he-

lyére. Azt is kérik, hogy vigyék 
magukkal a betegek a korábbi le-
leteiket és a szedett gyógyszereik 
pontos listáját. 
Dr. Piukovics Klára azt ajánl-
ja, hogy három hétnél hosszabb 
ideig fennálló rekedtség, lég-
úti, szájüregi vérzés esetén minél 
előbb keressék fel a szakrende-
lést. – A gégenyálkahártya-gyul-
ladás hátterében gyakran a do-
hányzás áll, illetve tízszer gya-
koribb a gége-, az algarat- és a 
nyelvgyökdaganatok előfordu-
lása a dohányzók körében. Nem 
győzzük hangsúlyozni, hogy fül-
tisztító pálcikával nem szabad a 
hallójáratot tisztítani, mert egy-
részt csak beljebb tolják vele a 
fülzsírt, másrészt hámsérülést 
okozhatnak vele, amin keresztül 
könnyebben bejuthatnak a kór-
okozók, és hallójárat-gyulladás 
alakulhat ki – hívta fel a figyel-
met a doktornő. Arra is kitért, 
hogy gyerekeknél előfordul, hogy 
fülbe, orrba idegen test kerül – pl. 
borsó, gyöngy –, ezeket tilos meg-
próbálni csipesszel kiszedni, mert 
csak beljebb tolják. Ha az orrba 
kerül ilyen, be kell fogni a másik 
orrlyukat és megpróbálni kifú-
jatni, viszont a fülből semmilyen 
módszerrel ne próbálják kiven-
ni. A szakrendelésen egy speciá-
lis eszközzel szakszerűen távolít-
ható el az adott idegen test a fül-
ből vagy az orrból.             Kohl Gy.

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Jó napot, mi újság?

Hahn-Kovács Noémi

Portré

– Remélem, hogy a kislányomnak, Sárá-
nak is olyan gyerekkori élményei lesznek, 
mint nekem voltak Pakson – mondja Hahn-
Kovács Noémi, aki most Győrben él, mert 
férje, Hahn János 2021 óta a szlovák élvonal-
beli futballcsapat, a DAC csatára. Attól füg-
getlenül, hogy elköltöztek, gyakran hazalá-
togatnak akár hosszabb időre is. Legutóbb 
a Noémi által vezetett Főnix Táncegyesület 
gálaműsora okán tették. Noémi tízéves volt, 
amikor elkezdte a néptáncot. – Tudtom nél-
kül íratott be a Tűzvirág Táncegyüttesbe az 
édesanyám, ahova nem nagyon volt kedvem 
menni, de már az első próbán akkora szere-
lem lett a tánc, hogy attól fogva nem lehetett 
kirobbantani onnan. Ehhez kellett egy olyan 
oktató, mint Ujvári Dávid, és az, hogy a nép-
táncban sikerélményem volt, ráadásul jó kö-
zösséghez tartozhattam. Évekig táncoltam 
az együttesben. Éppen egy néptáncoktató 
képzésen vettem részt, amikor elváltam a 
Tűzvirágtól – mesélte. Noémi Németkéren 
kezdett néptáncot oktatni. Nem szerepelt 
a terveiben a Főnix megalakítása, ez tulaj-
donképpen a véletlen műve volt. – Amikor a 
szüleim felújították a lakást, megjegyeztem 

apának, hogy milyen jó táncterem lehetne a 
szuterénból. Másnap a nagymamámmal el-
kezdtek kipakolni a helyiségből, hogy ak-
kor ez egy táncterem lesz. Ez hét évvel ez-
előtt történt, a Főnix azóta szárnyal, bár a 
koronavírus-járvány a mi működésünket is 
megnehezítette. Időközben kicserélődött a 
csapat, én szülési szabadságra mentem, je-
lenleg az egyesület elnökeként tevékenyke-
dek. Schönhardt Zsanett lett az oktató, ra-
gyogó műsort állított össze az idei gálánkra 
– mondta. Noémi arról is beszélt, hogy fon-
tosnak tartja az érzékenyítést, ezért folyama-
tosan együttműködik és közös fellépéseket 
is tart egyesületük a Nyitnikék Nappali Ellá-
tó gondozottjaival, ami az idei gálaműsoron 
sem volt másként. – A testvérem fogyaték-
kal él, én ebben nőttem fel. Nagyon rosszul 
érintett, amikor a gyerekek bántották azo-
kat, akik mások. Felnőttként adódott a le-
hetőség, hogy példát mutassak a táncosaim-
nak, megismerhessék a fogyatékkal élőket, 
és ugyanúgy viszonyuljanak hozzájuk, mint 
bárki máshoz. Ezt a hozzáállást a színpad-
ról is közvetítjük az emberek felé – emelte 
ki. – Nagyon fiatalon ismerkedtünk meg a 

férjemmel, aki nem csak Pakson népszerű 
sportoló, amire egyébként nem gondolok a 
hétköznapokban. Például egyszer, amikor 
babaúszáson voltunk Győrben, az egyik 
anyuka megjegyezte: nem is tudtam, hogy 
ilyen híres a férjed. Hirtelen le sem esett, 
hogy a Janóról beszél… Amikor egy pár 
lettünk, még nem volt sztárfocista. Hosz-
szú és nehéz út vezetett idáig, láttam, hogy 
mennyi befektetett munka van a mögötte. 
Végig támogattam, és mérhetetlen büszke-
séggel töltenek el a sikerei. Sokan azt gon-
dolják, hogy a focistafeleségeknek könnyű 
életük van, de van nehéz oldala is annak, 
ha valakinek élsportoló a párja. Alig több 
mint fél éve négyhónapos kisbabával köl-
töztünk a férjem után messze Pakstól, az 
otthonomtól, a családomtól, a barátaimtól. 
Eleinte erős honvágyam volt. Ráadásul na-
gyon szeretek dolgozni, de mivel bármikor 
újabb költözés jöhet, jelenleg nem tudok 
egy helyen hosszú távra tervezni – mond-
ta. Noémi egyébként sok mindent szeretne 
kipróbálni, az sem kizárt, hogy visszatér a 
tánc világába. 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

Elemzések az új blokkok 
energiapiaci környezetéről
Korábban nagyon erőteljes 
volt a dekarbonizációs törek-
vés globálisan, Európában és 
hazánkban is, az elmúlt hetek-
ben azonban újra kardinális 
kérdéssé vált az ellátásbizton-
ság is. Emiatt felértékelődnek 
az olyan technológiák – így az 
atomenergia –, amelyek mind-
két kihívásra választ jelente-
nek.  A témáról a Paks II. pro-
jekt szakmai elemzőcsapatá-
nak irányítója, dr. Hugyecz 
Attila beszélt a TelePaks Szi-
nergia magazinjában.

A Paks II. projekt elemzőinek 
2020-ban indult sorozata, az 
Elemző percek másodízben je-
lent meg kötetként. Az évköny-
vekben is szereplő analízisek 
formájában is testet öltő rend-
szeres és folyamatos piacelemző 
munkáról beszélt a TelePaks Szi-
nergia című magazinjában dr. 
Hugyecz Attila, a paksi atom-
erőmű kapacitásának fenntartá-
sáért felelős államtitkárság főta-
nácsadója. A szakember az ak-
tualitásokról szólva elmondta, 
hogy a klímavédelem érdeké-
ben a dekarbonizáció állt mos-
tanáig az egyes országok ener-
giapolitikájának fókuszában, de 
az elmúlt hetekben az ellátásbiz-
tonság vált kardinális kérdéssé. 
Emlékeztetett rá, hogy hazánk 
importkitettsége magas, átlago-
san 30-32 százalék, ez a mér-
ték Európában kiemelkedő. Az 
ebben rejlő kockázatra a Covid 
okozta válság is rávilágított. 

– Rendkívüli szükséghelyzetben 
minden ország a saját polgárai 
igényeit elégíti ki. Az elmúlt hetek-
ben a környező országok energe-
tikai miniszterei is úgy nyilatkoz-
tak, hogy amennyiben gond lesz 
az energiaellátással, első lépésként 
az exportot állítják le – emlékez-
tetett Hugyecz Attila. Hozzátette, 
hogy az erőművek Európa-szerte 
öregszenek, kérdéses, hogy szük-
ség esetén lesz-e honnan impor-
tálni. – Ezért kell hazai erőműve-
ket építeni – húzta alá. 
Az utóbbi időszakban az atom-
energia megítélése pozitívan vál-
tozott, ami mögött a szakember 
szerint az a tény áll, hogy az ellá-
tásbiztonság szempontjából sta-
bil, kiszámítható technológia, il-

letve üzem közben az atomerő-
művek abszolút nem bocsátanak 
ki szén-dioxidot. Számos ország 
döntött ezért úgy, hogy atomerő-
művet épít. Magyarország is tö-
rekszik a szén-dioxid-kibocsátás 
csökkentésére, hiszen nemcsak új 
atomerőművet épít, hanem ren-
geteg napelem is üzembe lépett 
már. A naperőművi beépített ka-
pacitás jelenleg másfélszerese a 
nukleárisnak. 
– Ugyanakkor az időjárásfüggő 
megújulóknak rövid, 20-25 év az 
élettartamuk, lassan el kell kezde-
ni leszerelni őket, és meg kell ol-
dani a hulladékkezelést. Komoly 
kihívást jelent a berendezésgyár-
tás ritkaföldfém-igénye is (ilyen 
például a lítium), itt egy új függő-

ség alakulhat ki, mivel az elsődle-
ges forrásország Kína – emelte ki 
Hugyecz Attila.
Az egyes energiaforrások összeve-
tésére vonatkozó kérdésre a szak-
ember elmondta, hogy akárcsak a 
szél-, nap- és vízi erőművek, úgy 
az atomerőművek sem bocsáta-
nak ki üzem közben szén-dioxi-
dot. Viszont ha az erőművek teljes 
életciklusát vesszük figyelembe 
az építéstől a lebontásig, akkor az 
atomerőművek és a szélerőművek 
tekinthetők a legjobb megoldás-
nak. Az ENSZ Éghajlatváltozási 
Kormányközi Testületének ada-
tai szerint ugyanis egy kilowatt 
villamos energia előállítása a 
nap- és vízerőművekben 40-48 
gramm, az atom- és szélerőmű-
ben 12 gramm szén-dioxid ki-
bocsátásával jár, ami a gázra és 
szénre jellemző 500-1000 gram-
mos értékhez mérten elenyésző. 
Az ilyen és hasonló témákkal 
foglalkozó villamosenergia-pia-
ci analíziseket tartalmazó írások 
mindegyike teljes terjedelmében 
olvasható a paks2.hu/elemzo-
percek oldalon.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Tartalmas és hasznos volt 
a TEIT francia tanulmányútja
Két atomerőműben járt, azok vezetőivel és a 
környező települések polgármestereivel tár-
gyalt idei tanulmányútján a TEIT. A Tár-
sadalmi Ellenőrző Információs és Telepü-
lésfejlesztési Társulás választása azért esett 
Franciaországra, mert ott működik Európát 
tekintve a legtöbb atomerőmű, és a jövőben 
is fontos szerepet szánnak a nukleáris ener-
giának, akárcsak hazánk. A tapasztalatokról 
dr. Filvig Géza elnök, Kalocsa polgármeste-
re, valamint Szabó Péter, Paks polgármeste-
re sajtótájékoztatón számoltak be a paksi vá-
rosházán.
– Az elmúlt három évtizedben több külföl-
di tanulmányutat szervezett a TEIT, ezek fő 
célja a tapasztalatszerzés, a jó gyakorlatok 
megismerése és a hazai tevékenységgel tör-
ténő összehasonlítás volt – kezdte beszámo-
lóját dr. Filvig Géza. Kiemelte, hogy a fran-
cia villamosenergia-termelés 70 százalékát 
biztosítja az ötvenhat működő blokk, hat 
újabb építéséről már megszületett a döntés, 
illetve nyolc további építését tervezik. – Az 
atomenergia alkalmazása környezetvédel-
mi, ellátásbiztonsági és gazdasági szempont-
ból is jelentős előnyökkel jár – fűzte hozzá. 
Elmondta, hogy először a Blayais atomerő-
műben jártak, ahol négy, egyenként 910 
MW teljesítményű, nyomottvizes techno-
lógiájú blokk üzemel immár negyven éve. 
Folyamatban van az üzemidő-hosszabbítá-
si program, aminek eredményeként össze-
sen további húsz évig szeretnék üzemben 
tartani a reaktorokat, amelyek fejlesztésére, 
biztonságnövelésére jelentős összegeket for-
dítanak. 

A delegáció meglátogatta a Golfech atom-
erőművet is, ahol két, harminc évvel ezelőtt 
épült, egyenként 1310 MW-os, nyomottvizes 
technológiájú reaktor üzemel. A meglévő 
egységek üzemidő-hosszabbítását, illetve új 
blokkok létesítését tervezik. A TEIT elnö-
ke elmondta, hogy az atomerőmű biztonsá-
gi igazgatója mutatta be a létesítményt, és be-
szélt a biztonságnövelő programról. – Nagy 
élmény volt, hogy szigorú szabályok mel-
lett bemehettünk a turbinagépházba, és test-
közelből láthattunk egy tízévente esedé-
kes karbantartási folyamatot – fogalmazott 
dr. Filvig Géza. Kitért arra is, hogy jártak a 
szimulátorközpontban, ahol éppen zajlott a 
blokkvezénylői személyzet képzése.

Szabó Péter, Paks polgármestere a francia te-
lepülésvezetőkkel folytatott megbeszélések-
ről elmondta, hogy elsősorban arra voltak 
kíváncsiak, hogy az atomerőművek környe-
zetében lévő települések milyen kapcsolatot 
ápolnak a működtető cégekkel, és kapnak-e 
támogatást az önkormányzatok. Kiemel-
te, hogy jó alkalom egy-egy ilyen eszme-
csere az önkormányzati működés és struk-
túra összehasonlítására. Elmondta, hogy a 
lakosság tájékoztatása, a transzparens mű-
ködés kiemelt szerepet játszik Franciaország-
ban is. Olyan formális szervezet, mint ha-
zánkban például a TEIT, nincs, de a hazai- 
nál szélesebb kört vonnak be az együttmű-
ködésbe. Közvetlen támogatást nem kapnak 
a települések. – Az önkormányzatok pályá-
zati úton juthatnak pluszforráshoz, amit fej-
lesztésre fordíthatnak, ami meg is látszik a 
környezeten. Ezt különösen Golfechben lát-
tuk – emelte ki Paks polgármestere. Kitért 
arra is, hogy az atomerőművek számtalan 
területen – kultúrában és sportban – támo-
gatást nyújtanak a befogadó környezetnek. 
Dr. Filvig Géza a tájékoztató végén arról is 
beszámolt, hogy a pandémia okozta két-
éves szünet után Szlovéniában találkoztak 
az Európában működő, TEIT-hez hasonló 
önkormányzati társulások vezetői. Az eze-
ket a szervezeteket tömörítő GMF ülésén 
aktuális kérdésekről és a közeljövőre vo-
natkozó tervekről tárgyaltak.

Dallos Szilvia

Fotók: Szép Zsóka (fent), TEIT (lent)
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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.

Hasonló atomerőművi blokkok-
kal, hasonló adottságokkal ren-
delkező város Paks és Loviisa. 
Kapcsolatuk sok évre nyúlik 
vissza, ám eddig jobbára csak az 
atomerőművek közötti színtér-
re korlátozódott. Ez teljesedhet 
ki annak eredményeként, hogy 
a két város testvérvárosi szer-
ződést kötött. […] A testvérvá-
rosi szerződés aláírásán mind a 
paksi, mind a loviisai városveze-
tés tagjai jelen voltak. Köztük a 
két erőmű korábbi vezetői, akik 

oroszlánrészt vállaltak a kapcso-
lat megalapozásában, bővítésé-
ben. […] A szerződés taglalja, 
hogy mely területeken szeret-
nék gazdagítani az eddigi kap-
csolatot a városok közösségei-
nek hasznára. Az együttműkö-
dési lehetőségek egyik területe 
már meg is mutatkozott, hiszen 
a Kenyér-, hal- és borünnepen 
egy 22 tagú loviisai nagyzenekar 
vendégszerepelt. […] 

Vida T. 
2012. szeptember 21., 21. évf. 18. szám

235 méteren újul meg a Kandó 
Kálmán utca burkolata. A kor-
szerűsítés 11 millió forintból, 
önkormányzati finanszírozás-
sal valósul meg. A kivitelezés 
keretében a régi, töredezett be-
tonút kétrétegű aszfaltburkola-
tot kap. Mindkét oldalon sze-
gély és padka épül, így rende-
ződik a csapadékvíz-elvezetés 

is. […] A beruházás közmű-
vezetékeket nem érint. Az idei 
városi útprogram részeként a 
közbeszerzési eljárással még az 
év végéig elindul a cseresznyé-
si út harmadik üteme. A még 
fel nem újított szakaszt a tervek 
szerint tavasszal építik meg.                                             

  -dal-
2012. október 5., 21. évf. 19. szám

[…] Egy új zsilip és egy közel 30 
ezer köbméteres záportározó, 
valamint egy fél kilométer hosz-
szú csatorna is épülhet annak a 
pályázatnak a keretében, ame-
lyen 399 millió forintot nyert az 
önkormányzat az Európai Regi-
onális Fejlesztési Alap forrásai-
ból. A támogatás 90 százalékos 
intenzitású, a tervezett beruhá-
zásnak két nagy eleme van. Az 
első a Páli-árok felső szakaszán 
található záportározó átépítése, 
fejlesztése. […] A projekt má-

sik fontos eleme a gimnáziumtól 
a Dunáig tartó 535 méter hosz-
szú csapadékcsatorna kiépítése, 
ami a meglévő Páli-árok teher-
mentesítő szakasza lenne. Ehhez 
egyebek mellett zsilipműtárgy, 
szivattyúk telepítése is tartozik. 
[…] A 445 millió forintos fej-
lesztés hozzájárul ahhoz, hogy a 
nagy intenzitású, gyorsan levo-
nuló esővel szemben megóvják 
a város mélyebben fekvő terüle-
teit. […]                      Matus Dóra                                           

2012. december 14., 21. évf. 24. szám

Fontos állomásához érkezett a 
paksi gyógyászati központ kivi-
telezése […]. A késő esti órák-
ban emelték a helyére a Városi 
Rendelőintézetet és az épülő 
központot összekötő hídelemet. 
[…] A teljes egészében önerőből 
megvalósuló beruházással a vá-
rosvezetés azon törekvése is tel-
jesül, hogy az egészségügyi szol-
gáltatásokat koncentrálja, azaz 
egyes szakrendelések, ellátások 
is helyet kapnak az épületben, 
mint a fizikoterápia és a tüdő-
gondozó, illetve a rendelőintézet 
egyes szakrendelései. Elsősor-
ban mozgásszervi betegségek-

re, valamint nőgyógyászati pa-
naszokra ajánlják a paksi gyógy-
vizet. […] Az összekötő kapocs 
egy 27 tonnás, előregyártott híd-
elem, amelyet egy 350 tonnás 
toronydaruval emeltek a helyé-
re. […] Az emelet feletti födé-
mek elkészítése a soros feladat, 
majd hamarosan megkezdik a 
külső és belső burkolati mun-
kákat. A kivitelező idén janu-
ár 5-én vette át a munkaterü-
letet, az építésre 15 hónap áll a 
cég és alvállalkozói rendelkezé-
sére. […] 

Kohl Gyöngyi 
2012. augusztus 3., 21. évf. 15. szám

Új testvérvárosunk: Loviisa 

Új aszfaltot kap a Kandó Kálmán utcaZsilip és záportározó óvja majd 
a várost a lezúduló esőtől

Helyére került a hídelem
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Ünnepélyesen is átadták a Ko-
dály Zoltán és Újtemplom ut-
cák közötti tömbbelsőt. Ez 
volt az elmúlt néhány évben 
elkészült negyedik lakótöm-
bök körüli rekonstrukció Pak-
son. […] Három évvel ezelőtt, 
2009 őszén kezdődött a Barát-
ság út–Szabó Erzsébet utca kö-
zötti terület rekonstrukciójá-
val a lakótelep keleti részének 
korszerűsítése. […] 2010 má-
sodik felében a Szabó Erzsébet 
és az Újtemplom utcák közötti 
területen folytatódott a tömb-
belső-korszerűsítés. […] 2010-
ben az óvárosban folytatódott 
a program, akkor a Váci Mi-
hály utcai tömbbelsőbe terve-

zett felújítás első üteme való-
sult meg. […] A terület nagy-
ságát tekintve a legnagyobb 
feladat a tavaly augusztusban 

elkezdett és idén tavasszal be-
fejezett Újtemplom és Kodály 
Zoltán utcák közötti terület 
rekonstrukciója volt, ami 202 

millió forintból valósult meg. 
A kivitelezés itt is a föld alat-
ti munkákkal vette kezdetét: 
megérett a korszerűsítésre az 
ivóvíz- és a locsolóvíz-háló-
zat, a szennyvíz- és csapadék-
csatorna-rendszer. 32 új lám-
paoszlop váltotta fel a régi köz-
világítást, hat új parkoló épült. 
Közel 2300 négyzetméteren épí-
tettek ki térkő burkolatot, mint-
egy 4000 négyzetméteren füve-
sítettek, cserjéket, fákat, sövé-
nyeket telepítettek. Új játszótéri 
elemek kerültek ki: pingpong-
asztalok, ivókút, padok, közté-
ri szemetesek. […] 

Dallos Szilvia 
2012. június 1., 21. évf. 11. szám 

Elkészült az első kamra, végleges helyére ke-
rült az első hulladékcsomag Bátaapátiban, 
a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolóban 
(NRHT). A létesítményt a nukleáris szakma 
és a nukleáris létesítményeket befogadó te-
lepülések képviselői részvételével avatták fel. 
[…] A kamra 96 méter hosszú, több mint 
kétszáz méterrel a föld alatt fogadja a pak-
si atomerőműben keletkező kis és közepes 
aktivitású radioaktív hulladékot. […] Há-
romezer hordónyi már a bátaapáti telephe-
lyen van, az NRHT technológiai épületében 
tárolják. Kilencet helyeznek el belőlük egy 
konténerbe, amelyet betonnal öntenek ki. 
A most elkészült kamra befogadóképessége 
valamivel több mint 500 konténernyi, azaz 
közel 4600 hordónyi. Egy, a most felavatottal 
megegyező paraméterű kamra már kész, de 
a technológia kiépítése még nem fejeződött 
be. Továbbiak építését is tervezik, de már 
más kiosztásban, és más lesz az elhelyezési 
metodika is. […] A létesítményre eddig 68 
milliárd forintot költöttek, valamivel keve-
sebb mint a feléből a kutatásokat fedezték, a 
többit a létesítés költségei tették ki. A forrást 
a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap fede-

zi. Ennek legnagyobb befizetője az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. […] A kis és köze-
pes aktivitású radioaktív hulladékok végle-
ges tárolójának kialakítására irányuló prog-
ramot még a Paksi Atomerőmű indította el 
1993-ban. Az e célra létrehozott Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő Kht. (később Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő Nonprofit Kft.) 
1998-tól koordinálja a feladatot. A tényle-

ges munka, azaz a két lejtősakna kihajtása 
2005-ben kezdődött el. Máig összesen 5500 
méternyi vágatot hajtottak ki. A bátaapáti te-
lephelyen 2008-ban avatták fel a felszíni lé-
tesítményeket, amelyek egyikében, egy tech-
nológiai épületben átmenetileg 3000 hordó-
nyi, Pakson keletkezett hulladékot tárolnak.                                      

Vida Tünde                      
2012. december 14., 21 évf. 24. szám

Modern és élhető lett a tömbbelső

Bátaapátiban felavatták a Nemzeti Radioaktívhulladék-tárolót

Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

 Paksi Hírnök, 2022. május 27. n 11



Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A paksi református templom

A paksi reformátusok múltjában a legrégeb-
bi adat 1576-ból való, amikor a lelkipász-
torságot Zombori Antal töltötte be. A tö-
rök kiűzése után visszatért reformátusok 
a templomukat a parókia udvarán állítot-
ták fel. Ez kezdetben sárból, majd vályog-
ból épített szegényes imaház volt. A Cse-
resznyés melletti Akalacson még a török 
utáni időkben is látható volt egy korábbi 
templom maradványa, de ezt a falut többé 
már nem lakták be. Paks legrégibb, ma is 
álló templomát részben az akalacs-pusztai 
romok elhordott köveiből kezdték építeni 
1750-ben, a katolikus uraságok (Daróczy, 
Száraz) által adományozott telken, a ké-
sőbbi Templom utcában. A németkéri Lá-
tó-hegyen ugyancsak volt egy templom-
rom, amelyet az oda betelepülő svábok 
még láthattak, de a feljegyzések szerint 
innen is hordtak el alapanyagot Paksra, 
ugyanis Németkér Emlékkönyvét lapoz-
gatva ezt olvashatjuk: „az öregek bizo-
nyítása szerint utóbb e templomromokból 
építtetett Pakson a Reformálta templom”. 
Az egykori Akalacs és a kéri Látó-hegy vi-
szonylagos közelsége miatt az sem kizárt, 

hogy ugyanarról a helyszínről van szó. 
(Paksi Hírnök, 1996.08.30., 11.) Az alapfa-
lakhoz az odahordott követ és téglát, míg 
a felmenő falakhoz vályogot használtak. 
A parókián őrzött viaszpecsétnyomón az 
1779-es dátum olvasható, valamint a pe-
csétrajz a templomot is ábrázolja, tornya 
ekkor még nem volt, a harang a templom 
előtti haranglábon állt. Az 1779. novem-
ber 5-én felszentelt torony nélküli temp-
lom kontyolt nyeregtetős oldalfali bejára-
tával nézett a Templom térre. (Paksi temp-
lomok és kápolnák, 14–16.o.) II. József 
türelmi rendelete tette csak lehetővé, hogy 
a protestáns vallások templomai torony-
nyal ékeskedjenek, főbejáratuk pedig csak 
ennek életbelépésével nézhetett a főutcá-
ra. Az egyhajós templom ablakai egysze-
rű keretezésűek, a toronytest négyszögle-
tes, a főbejárat fölött kőtábla áll a követ-
kező felirattal: „Dom. sub Franc. II. Imp. 
tur. haec aedif. ao. 1796” (Épült II. Ferenc 
császár uralkodása alatt 1796-ban). A tor-
nyot csak a türelmi rendelet után, 1794-
ben kezdték alapozni, gombját 1796. jú-
lius 11-én tették fel. A templomtorony 
1808-ban leégett, 1816-ban helyreállítot-
ták. A szép bádogtornyon jól olvasható a 
toronysisak újjáépítésének dátuma: 1821. 
Később, 1911-ben Baksay György építész, 
presbiter és Asztalos Ferenc presbiter bá-
doggal vonták be, a tornyon lévő gombot 
és csillagot pedig bearanyozták. A refor-
mátusok általában békésen éltek a község 
falai között, ők őrzik Paks legrégibb egy-
házi emlékét, egy 1722-ből való úrvacso-
ráztató kelyhet és tányért, valamint legré-
gibb imakönyvük is ezen évből származik. 
(Monográfia, 51.o.) Az egyhajós belsőteret 
vízszintes mennyezet fedi, amelyet négy fa-
oszlop támaszt alá copf fejezettel. A meny-
nyezet stukkódísze barokk, a hajó két rö-
vid oldalán kórus van, szép fafaragású 
mellvéddel, parasztbarokk ornamentiká-
val. A szószék barna-arany színű gazdag 
koronája copf stílusú, amelyet helybéli 
mester, Szervátius Ferenc asztalos faragott 
1834-ben. A papszéket is parasztbarokk 
fafaragás díszíti, a padok igen egyszerűek, 
festettek. (Börtsök László, 1954.) A temp-
lom új orgonája egy házaspár áldozatkész-
ségének köszönhető. Kopasz Sándor és 
neje 400 forintot adtak orgonára 1880-ban, 
és az egyháznak vásároltak 17 hold földet. 

A szakértői vélemény alapján kellemes és 
erőteljes hangúnak ítélt orgonát Országh 
Sándor készítette 1200 forintért. Az orgo-
na szállítása gőzhajón a Duna zajlása mi-
att húsvét utánra tolódott. Az ünnepélyes 
felszentelésen Munkácsy Sándor lelkész ál-
dást kért a gyülekezetre, mely az orgona 
építésével szép jelét adta hitbuzgóságának. 
(Borsy Judit: Reformáció a Dél-Dunántú-
lon, 500.o.) 

Kőváry László tiszteletes idején, 1987-ben 
a régi parókia épületét teljesen újjáépítet-
ték. A templom 2008. évi felújításakor ta-
lálták meg az 1927-es renováláskor a to-
ronycsillagba az utókornak rejtett üzene-
tet. Az eredeti dokumentum a múzeumba 
került, másolatát a 2008-as renoválás ada-
taival kiegészítve helyezték vissza a csillag-
ba. Egyébként az ekkor történt felújításkor 
sok olyan részletet is visszaállítottak, ame-
lyeket a korábbi tatarozásokkor elhagy-
tak. A 2019-es teljes belső rekonstrukció 
során a szószékkoronában is találtak egy 
időkapszulát. Az 1951-es nagy templom-
felújítás idején elrejtett ágyútöltény hüve-
lyéből előkerült többek között két korabeli 
református újság, vöröscsillagos és egyéb, 
a korszakra jellemző bélyegek, pénzér-
mék, köztük egy lyukas kétfilléres, vala-
mint a felújítás körülményeit leíró doku-
mentumok, és egy fénykép az akkori lel-
készről és a presbiterekről.

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Paks, Református templom, Kiss Pál Utóda 
kiadása (kb. 1934)

„Orgonaszentelés. A nem nagy, de szép és 
tiszta templom egészen megtelt a hívekkel, 
s voltak a közönségben sokan más vallá-
súak is, kik eljöttek részt venni ref. polgár-
társaik örömünnepélyében. […] A felava-
tó ima után megzendültek az orgona tel-
jes hangjai a helybeli fiatal kántortanító 
Tóth S. úr ujjai által, ki egy szép ünne-
pélyes praeludiumot játszott Volkmartól, 
majd a gyülekezet énekelte orgona kísé-
rettel a 66-dik dicséretet.  […] A szakér-
tőkül meghívott vizsgálók örömmel ki-
jelentették, hogy Országh Sándor m. 
kir. orgonaépítész úr a gyülekezettel kö-
tött szerződés minden igényeinek telje-
sen megfelelt, s ez új orgonával szaporí-
totta az általa épített jó orgonák számát.” 
(Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1880, 
594.o.) 

12 n Paksi Hírnök, 2022. május 27.



A múzeum gyűjteményébe gyakran akkor ke-
rülnek be tárgyak, amikor nagytakarítás, se-
lejtezés vagy költözés miatt felnyílnak a rég-
óta őrzött dobozok, és a tartalmuk bírálat alá 
esik, érdemes-e a további megőrzésre. A régi 
képektől, iratoktól a legnehezebb megválni, 
még akkor sem szívesen dobunk ilyesmit a 
szemétbe, ha a rajtuk lévő személyek, adatok 
már nem élnek közvetlenül az emlékeinkben.
A muzeológus dolga nem egyszerű, amikor 
egy-egy ilyen, végül a múzeumba érkező do-
boz tartalmát vizsgálja, hiszen általában az 
ajándékozó nevén és a ház címén kívül, ahon-
nan előkerült, mást nem tudunk a tárgyakról. 
Az írott anyagok végigolvasása sokat segít-
het, de gyakran még így sem lehet pontosan 
meghatározni, egy-egy tárgy mikor, milyen 
társadalmi körülmények közt keletkezett, 
mit tudhatunk meg általa. A képekkel ha-
sonló a helyzet. A fotókon szereplő helyszí-
nek, a személyek viselete, a beállítások alap-
ján csak általános következtetéseket von-
hatunk le. A most bemutatott tárgyegyüttes 
egy padlásról került hozzánk, több doboz-
nyi egyéb irattal és képpel együtt. A viszony-
lag jól adatolt, háttérinformációkkal is ellátott 
anyag szerteágazó, az egymással való össze-
függést néhol csak az adja, hogy ugyanannak 
a családnak a különböző generációi gyűjtöt-
ték össze. A kiválasztott tárgyak bemutatásá-
val azt szeretném szemléltetni, mennyire elté-
rő értelmezési lehetőséggel rendelkezünk, ha 
ismerjük a tárgyak történetét. Az első képen 
egy fiatal lány látható népviseletben. Ha csak 
a képet kapjuk kézhez, a párhuzamok alap-
ján meg tudnánk állapítani, hogy „sváb” vi-
seletben van, és előkerülési helye alapján fel-
tételezhetnénk, hogy valamelyik Paks kör-
nyéki településről származik. Mivel azonban 

a kép hátuljáról a tulajdonos feljegyzése alap-
ján megtudhatjuk saját neve mellett a lány ne-
vét, a kép készítésének idejét, a település nevét 
és azt, hogy a lány a tanítványa volt, ajándékba 
kapta tőle a képet, több szálon is továbbindul-
hatunk. Az egyik lehetőség, hogy jobban meg-

ismerjük a kép tulajdonosát, akiről a családtól 
további információkat kaptunk. Korán meg-
özvegyült, férje Galíciában esett el, sírját meg-
kereste és férjét hazahozatta, Pakson temet-
tette el. Mindent leírt, amit fontosnak tartott, 
így dolgozta fel mély érzéseit. Nagyon szépen 
varrt és hímzett, tanítványokat is fogadott. Az 
írás jelentőségéről életében több tárgy is tanús-
kodik, feljegyzéseket találhatunk a bútorokon, 
a könyvekben, a fotókon, gyakran személyes 
megjegyzésekkel ellátva. Naplót is vezetett, 
emlékkönyvet is, melyet később lánya folyta-
tott. Az emlékkönyvben verseket, énekeket is 
gyűjtött. Több lapon találkozhatunk a fotón 
szereplő lány nevével: „Német ének. Emlékül 
kedves Katicza néninek, Évike.” Végül egy be-
jegyzés által egészen személyes közelségbe ke-
rülhetünk mindkettőjükkel: „enek igen szép a 
dalama, de szeretem ezt halgatni, igen szépen 
énekelték a varó lányaim Györkönyiek Koch 
Évike és Bekker Juliska 1918 télen tanultak 
varni nálam aludtak és étkesztek ezek mindig 
jo kedvüek voltak igen jol éreszték magukat. a 
Juliska jol megtanult de Evike nem.” Újabb és 
újabb részletek felé fordulva a fotótól egészen 
távolinak tűnő kérdések felé is kanyarodhat a 
kutatás: a györkönyi viselet, a varrás és hím-
zés jelentősége a gazdálkodó családok életé-
ben, a 20. század elejének történelmi hatásai 
a viselet változására és az életmódra, a német 
és a magyar írásbeliség, az emlékek megőrzé-
sének módja és jellegzetességei, az első világ-
háború hatása a női életmódra… Természete-
sen így is csak apró adalékokat és a személyes 
életútból az általános ismeretekbe beilleszthe-
tő, azokat megerősítő vagy megváltoztató té-
nyeket ismerhetünk meg, de mégis lényegesen 
szélesebb kép tárul elénk a tárgy történetének 
kibontásával.                          Kövi-Ónodi Gyöngyi

Mozaik

Tárgy/
történet
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Mozaik

Gálaestet tartott 
a Főnix tánccsoport

Százhetvenen 
léptek színpadra

Csillag Show-siker a zágrábi Eb-n
Európa-bajnokságot nyert Szabó Dorina és 
Fodor Hanna május elején. A Csillag Show-
Tánc Egyesület két tizenéves táncosa a Zág-
rábban megrendezett International Dance 
Openen, hiphop duó, B kategóriában ért el 
első helyezést. A lányok az áprilisi, ritmus-
csapatok országos bajnokságáról jutottak ki 
az Európa-bajnokságra. Ez volt az első ilyen 
szintű megmérettetésük. Dorina elmond-
ta, hogy öt éve táncol a Csillag Show-Tánc 
Egyesületben, és a hiphop stílusban talál-
ta meg önmagát. Hanna két éve táncol az 
egyesületben. A lányok gyorsan elsajátítot-
ták a koreográfiát, amely egyébként csapat-
táncnak indult, ezt hármas, majd páros ko-
reográfiára szűkítették. Felkészítésükben 
Kugler Zsolt táncos, koreográfus és Nagy 
Ildikó az egyesület vezetője vettek részt.                                           

Sólya E.

A paksi Nyitnikék Nappali El-
látó gondozottjai és gondozói 
nyitották meg immár hagyo-
mányosan a Főnix Táncegyesü-
let gálaműsorát május 14-én a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. Hahn-Kovács Noémi, 
az egyesület vezetője elmond-
ta, hogy szívügye az érzéke-
nyítés, ezért dolgoznak együtt 
rendszeresen a Nyitnikék fo-
gyatékkal élő gondozottjaival. 
Schönhardt Zsanett oktató, a 
műsor összeállítója szerint az el-
telt két évben négy gálát mond-
tak le a járvány miatt, eközben 

a tánckar egy része lemorzso-
lódott, más része kicserélődött. 
A mostani rendezvényre szep-
tember óta készültek, az utóbbi 
hetekben szinte naponta talál-
koztak és próbáltak a táncosok. 
Már a gálaműsort megelőző na-
pon megtekinthették az érdek-
lődők a Főnix eddigi fellépésein 
készült fotókból rendezett kiál-
lítást a kulturális központ aulá-
jában. A gálán közreműködött 
Bíró Zétény és Som Virág gitár-
ral és énekkel, valamint Kovács 
Gergely latintánc-koreográfus. 

-se- Paksi, cecei, szalkszentmártoni 
és kölesdi növendékek is meg-
mutatták tudásukat a Tehetség 
Alapfokú Művészeti Iskola tan-
évzáró gálaműsorán május 15-én 
a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A nagyszabású ren-
dezvényen felléptek az intéz-
mény csoportjai, néptánc, ba-
lett- és moderntánc, társastánc 
tanszakos növendékei, össze-
sen mintegy 170-en. A néptán-
cosokat a Kó-Pé Zenekar kí-
sérte. A közel 900 növendéket 
számláló iskola a cecei Gerlice 
Néptánc Egyesületből alakult 

öt évvel ezelőtt. A művészeti 
iskolát alapítvány tartja fenn, 
49 munkacsoportban dolgoz-
nak, cecei székhellyel. Iker Jó-
zsefné, az iskola vezetője sze-
rint a néptánc reneszánszát éli, 
a gyerekek örömmel csatlakoz-
nak a csoporthoz, számos dí-
jat, elismerést hoztak el táncos 
és énekes versenyekről. Az el-
múlt időszakban tanult koreo-
gráfiákat nemcsak Pakson mu-
tatták be, hanem több más te-
lepülésen is láthatják azokat az 
érdeklődők a közeljövőben.             

-emma-

Fotó: TelePaks

Fotó: TelePaks

Fotó: magánarchívum
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Sport

Klubtörténelmet írt a Paksi FC

A ritmikus gimnasztikáé volt a főszerep
A koronavírus-járvány miatt két 
év kihagyás után mutatkozha-
tott be ismét nagyközönség előtt 
a Paksi Sportegyesület Ritmi-
kus Gimnasztika Szakosztálya. 
A mintegy 60 sportolót magá-
ban foglaló szakosztály a Csen-
gey Dénes Kulturális Központba 
várta az érdeklődőket és család-
tagokat. A gálán a szakosztály 
minden sportolója megmutat-
hatta tudását. Nehéz volt az el-
múlt időszak, a járványhelyzet 
megnehezítette a felkészülései-
ket, ellehetetlenítette edzései-
ket. Hermesz Anita, a szakosz-
tály edzője online adott felada-
tokat a sportolóknak, zenéket 

küldött nekik, hogy készítsenek 
rájuk koreográfiákat, így tartot-
ta fenn a lelkesedésüket. Ennek 
ellenére is megcsappant kissé a 
szakosztály létszáma a járvány 
miatt. A lányok folyamatosan 
járnak versenyekre. Hermesz 
Anita azt mondta, hogy a diák- 
olimpiákat részesítik előnyben, 
hiszen az itt elért jó helyezés a to-
vábbtanulásnál is számít. A  gá-
laműsorban, ahol szabad-, ka-
rika-, labda- és szalaggyakor-
latokat egyaránt láthatott a 
közönség, meghívott vendég-
ként korábbi PSE-s sportolók is 
színpadra léptek.

-se-

Az OTP Bank Liga zárófordulójában 2:2-es 
döntetlent játszott a Paksi FC a Fehérvár ott-
honában, ezzel a hatodik helyen fejezte be a 
bajnokságot. A mérkőzést megelőzően má-
jus 11-én a Puskás Arénában közel negyven-
ezer néző előtt a MOL Magyar Kupa döntő-
je után ezüstérmet vehettek át a paksi zöld-
fehérek.

Eseménydús volt a szezon utolsó hete a Pak-
si FC játékosainak. Az elődöntőben legyőzött 
Újpest után a MOL Magyar Kupa döntőjében 
a Ferencváros várt Bognár György tanítványa-
ira. Csodálatos idő, fantasztikus hangulat és 
pazar körülmények fogadták a csapatokat a 
Puskás Arénában. Talán a negyvenezer szur-
kolónak, a nagyobb kupatapasztalattal bíró 
Ferencvárosnak, valamint a bajnokság végé-
re kissé elfáradó lábaknak tudható be, hogy 
a mérkőzést a pesti zöld-fehérek kezdték 
agilisabban. Sajnos az első félidőben ennek 
Zachariassen találatával nyomatékot is adtak. 
A második félidő derekán magára talált a pak-
si csapat is, igaz, ehhez kellettek a kissé hanyag 
próbálkozások a másik oldalon, majd a végén 
Boli góljaival kialakult az ezen a mérkőzésen 
reális eredmény: Ferencvárosi TC – Paksi FC 
3:0. De nincs ok az elkeseredésre, sőt! Törté-
nelmet írtak a paksi játékosok, és most tény-
leg nem közhely: az ezüst is szépen csillog! Az 
biztos, hogy örök élménnyel gazdagodott játé-
kos, vezető és szurkoló egyaránt a Puskás Aré-
nában. 
A bajnoki zárófordulóban Székesfehérvárra lá-
togatott a PFC. A különösebb tét nélküli mér-

kőzésen sok helyzettel, gólgazdag és fordulatos 
mérkőzést játszottak Bognár György tanítvá-
nyai, de a meccs hőse Gyurkits Gergő, a paksi-
ak 19 esztendős labdarúgója volt. A mindössze 
harmadik NB I.-es mérkőzésén (most először 
kezdőként) pályára lépő fiatal a 15. percben 
szép egyéni akció végén vezetést szerzett, majd 
az első félidő hosszabbításában gólpasszt adott 
Szabó Jánosnak. Mivel közben Kuckó révén a 
hazaiak is betaláltak, a szünetben 2:1-et mu-
tatott az eredményjelző. A második játékrész-
ben, a 66. percben egy öngól kiegyenlítette az 
eredményt, és mivel többször már egyik olda-
lon sem rezegtek a hálók, a vége: MOL Fehér-
vár FC – Paksi FC 2:2. 

A bajnokság zárását követően immár 11. al-
kalommal rendezte meg a Magyar Labda-
rúgó Szövetség a RangAdó gálát, ahol min-
den évad végén díjazzák az OTP Bank Liga 
legjobbjait. Taroltak a paksiak. A gólkirály 
Ádám Martin lett, aki megkapta a legjobb já-
tékos címet is, az év edzőjének pedig az azóta 
az MTK-hoz szerződött Bognár Györgyöt 
választották. A fair play díjat is a Paksi FC kap-
ta. És hogyan tovább? Bognár György mellett 
valószínű, hogy Ádám Martin is távozik (kül-
földi ajánlat esetén), míg a kölcsönben Cipru-
son játszó Bognár István sorsa kérdéses. Biz-
tos, hogy lesznek változások, de soha rosszabb 
bajnoki esztendőt.                                    Dallos Tibor

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula
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Ezüstérmes lett az ASE U16-os csapata

Élvonalban maradt az Atomerőmű SE

Sport

Selejtezőn, alapszakaszon, cso-
portmérkőzéseken keresztül ju-
tott el a nyolccsapatos orszá-
gos döntőbe az Atomerőmű SE 
U16-os, kadett fiú kosárlabda-
csapata. Ezek során huszonkét 
meccset játszottak, amiből há-
romszor kaptak ki, összesen ti-
zenegy ponttal, ami nagyon jó 
eredmény, a döntőbe az első hely-
ről kerültek be. Az országos dön-
tőben négy kiemelt és két nem 
kiemelt akadémia volt az ellen-
felek között, a Zalaegerszeg és az 
ASE nem számítanak akadémi-
ának. A két négyes csoportban a 
keresztbeveréseknek köszönhe-
tően az első helyen végzett a pak-
si csapat, az elődöntőben a Sop-
ront győzték le. A döntőben a pé-
csi Rátgéber NKA ellen léptek 
pályára, és szoros első félidő után 
77-57-es vereséget szenvedtek, így 
ezüstérmet szereztek. A csapatról, 
a lehetőségekről, a döntőről Jan 
Pavlík vezetőedzőt kérdeztük.     
– Kik alkotják a csapatot? 
– Nálunk a kadett korosztály-
ban huszonkét gyerek van, hár-
man úgymond légiósok – kö-
zülük Gulyás Gergő veszprémi, 
korosztályos válogatott kézilab-
dázó –, a többiek paksiak, vagy 
itt tanulnak. A döntőbe tizenöt 
játékost vittünk, de nagy köszö-
net jár a többeknek is. Igyekez-
tem, hogy mindenki pályára ke-
rüljön, legalább pár percet.    
– Mekkora előnyt jelent az aka-
démiai státusz?

– Nagyon nagy pénzügyi támo-
gatást kapnak, sokkal jobb felté-
telek között tudnak dolgozni, így 
nagyobb a játékosmerítési lehe-
tőség is. Említeném például a pé-
csieket, akiktől kikaptunk a dön-
tőben, náluk nincs is eredeti pé-
csi. Ennek ellenére nálunk van 
három válogatott, Kékesi Kolos, 
Pavlík Botond és a bő keretben 
ott van Kupai László, ők meghí-
vót fognak kapni az Európa-baj-
noki keretbe.
– Hogy értékeled a döntőt? 
– Négy nap alatt öt meccset kel-
lett játszani, ami nem kis terhe-
lés. Az, hogy a döntőben kikap-
tunk a Rátgéber Akadémiától, 
tulajdonképpen rendben van, 
mert jobbak voltak. Ami dön-
tő lehetett az ő javukra, hogy 

sok nemzetközi tornán vettek 
részt, játszottak a Real Madrid-
dal, a Barcelona Akadémiával, 
sok olyan csapattal találkoztak, 
akikkel mi nem. Az alapszakasz-
ban Pécsen nyertünk hét ponttal, 
itthon pedig néggyel kikaptunk 
tőlük, tehát akkor sokkal szoro-
sabbak voltak a mérkőzések, de 
azok nem az országos döntők 
voltak. Ezt az ezüstérmet helyén 
kell kezelni. Siker. Tény és való, 
hogy ez a korosztály egy kivéte-
les korosztály, nemcsak Pakson, 
hanem az országban is. Nagyon 
örülök, hogy Gulyás Róbertnek 
(az ASE kosárlabda-szakosztá-
lyának elnöke – a szerk.) sikerült 
három vagy négy meccsre el-
jönnie. Tetszett neki, amit látott, 
biztos vagyok benne, hogy ezek 

után maximálisan támogatni fog 
bennünket, még jobban, mint 
eddig. Ebből a csapatból kijöhet 
két-három olyan játékos, akikért 
érdemes lesz kijönni a csopor-
tos meccsekre. Ezeknek a gyere-
keknek igyekszünk a fejlődéshez 
a legjobb feltételeket biztosítani. 
Az ASE Atomcity U16 ob ezüst-
érmes csapata: Somodi And-
rás, Barcza Kristóf, Pajor Kris-
tóf, Kékesi Kolos, Kovács Mar-
cell, Pavlík Botond, Arató Gergő, 
Kupai László, Bene Máté, Gu-
lyás Gergő, Solymosi Armand, 
Mágocsi Martin, Nagy Dáni-
el, Tolnai Gergő, Pach Péter. Ve-
zetőedző Jan Pavlík, másodedző 
Pintér Tamás, erőnléti edző Hor-
nyák István.                            

 Kovács József

A férfi kosárlabda NB I/A csoportjában a 
13. helyen záró Atomerőmű SE csapata a 
14. helyen végző Pécsi VSK-Veolia ellen ví-
vott párharcot a kiesés elkerüléséért. A két 
nyert mérkőzésig tartó küzdelmet az ASE 
nyerte.

Az első mérkőzésen a piros-kékek a Geszte-
nyés úti sportcsarnokban fogadták a bara-
nyaiakat, és magabiztos 95-77 arányú győzel-
met arattak. A második mérkőzésre Pécsett 
került sor, ahol egy már megnyert meccset 
buktak el az utolsó percben Kovács Ákosék. 

Az első negyedben jól és eredményes játszot-
tak, ekkor a védekezésük is rendben volt. A 
második felvonásban sok lett a hiba, amit a 
hazaiak kíméletlenül kihasználtak. A nagy-
szünet után ismét az ASE irányított, és vissza-
vette a vezetést. A zárónegyedben a paksi pi-
ros-kékek irányítottak, biztosan tartották elő-
nyüket. Aztán másfél perccel a vége előtt jött 
a rövidzárlat, hiba hibát követett, amit rögtön 
büntettek a fekete-fehérek, és két ponttal el-
léptek. A végén még a paksiak kezében volt 
a döntés, de kétszer egymás után sem tudtak 
betalálni. Pécsi VSK-Veolia – Atomerőmű SE 

73-71. A mindent eldöntő harmadik mérkő-
zésre Pakson, szép számú közönség előtt ke-
rült sor. Az első húsz perc kiegyenlített játé-
kot hozott. A nagyszünet után robbantott az 
ASE, záporoztak a triplák, zsákolások, két és 
fél perccel a vége előtt tizenöt pontra nőtt a 
paksi előny, de egy 7-0-s szériával tízen belül-
re jöttek a vendégek. Az utolsó tíz perc is tar-
togatott izgalmakat, két perc volt hátra, ami-
kor két pontra csökkent az ASE előnye, de 
Eilingsfeld triplájára és Taylor büntetőire már 
nem érkezett válasz. Atomerőmű SE – Pécsi 
VSK-Veolia 75-70.                                             -joko-

Forrás: Atomerőmű SE
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Viszlát teljesítménytúra, üdv Tolnai Piros

Elismeréseket adtak át a közgyűlésen
Megtartotta éves közgyűlését 
az Atomerőmű Sportegyesület. 
Az elnökség beszámolójában el-
hangzott, hogy jelenleg 1170 tag-
ja van az egyesületnek, melyből 
135 küldött jelent meg a közgyű-
lésen. A szakosztályok értékelése 
után a 2021. évi beszámolók kö-
vetkeztek, majd megtárgyalták és 
elfogadták az egyesület 2022. évi 
költségvetését. A négyévenként 
esedékes tisztújítás során újra el-
nöknek választották dr. Kovács 
Antalt, és továbbra is elnökségi 
tag maradt Aradi János, Bognár 
Péter, Kópis Endre és Kövesdi 
Lajos. A harminc év után tagsá-
gáról lemondó Kováts Balázs he-
lyére dr. Glósz Gábort választotta 
a közgyűlés. Megválasztották há-
rom évre a felügyelő bizottságot, 
melynek elnöke dr. Török Erzsé-
bet, tagjai pedig Juhász Sándor és 
Kovács András Béla.
A hagyományoknak megfelelő-
en átadták az ASE örökös tagja 
címet, melyet a klubot több mint 

harminc éve szolgáló Keszthe-
lyi László vehetett át, aki a ’80-
as évek végétől oszlopos tagja 
az ASE dzsúdószakosztályának. 
Kiváló pedagógiai érzékének és 
szakmai tudásának köszönhe-
tően tanítványai hamar elkezd-
ték szállítani az országos bajnoki 
helyezéseket. A sok tehetség kö-
zül ki kell emelni a Till testvére-
ket. Till Regina az Európai Ifjúsá-

gi Olimpián lett aranyérmes, míg 
nővére, Barbara junior világbaj-
noki bronzérmet és felnőtt Euró-
pa-bajnoki hetedik helyet szer-
zett. A leghálásabbak napjaink 
csillaga, Pupp Réka felfedezésé-
ért lehetünk Keszthelyi László-
nak. Réka első igazán kiemelke-
dő sikereit, korosztályos országos 
bajnoki és nemzetközi aranyér-
meit együtt érték el. A díjazott 

2010-től már nem edzőként, ha-
nem technikai igazgatóként segí-
ti az egyesület munkáját. 
A klub örökös bajnoka címet az 
olimpiai ötödik helyezett, két-
szeres Grand Slam győztes dzsú-
dós, Pupp Réka kapta. A pálya-
futása bemutatásakor elhangzott, 
hogy serdülőkoráig Kanczler 
István, Keszthelyi László, majd 
Kun Szilárd egyengette az út-
ját. Hangyási Lászlóval, a paksi 
sporttörténelmi dzsúdósikerek 
kovácsával való közös munka 
hozta el Réka számára az első 
igazán átütő nemzetközi kor-
osztályos világversenysikereket. 
Több éve Braun Ákossal dolgo-
zik együtt, sikeresen. Pupp Réka 
olimpiai, Európa-bajnoki, Grand 
Prix és Grand Slam helyezései-
vel és győzelmeivel, hozzáállásá-
val, példamutató szorgalmával és 
a fiatalok odaadó segítésével ér-
demelte ki az ASE örökös spor-
tolója címet.                           

-joko-

Fotó: Molnár Gyula

Egy kisváros helyi lapjában gyakran megje-
lennek a különleges, nem mindennapi, párat-
lan, rendhagyó satöbbi szinonim jelzők. Álta-
lában első vagy jubileumi eseményekről tör-
ténik az ilyen felütésű tudósítás. 
A Demeter Egyesület május második szom-
batján rendezett eseményének nyugodt 
szívvel kioszthatjuk a kivételes minősítést: a 
szokásos időpontban Demeter teljesítmény-
túra volt, a tizenhetedik és – előre kitervelt 
szándékkal – az utolsó. Miért utolsó? Ez a 
kérdés többeket nem hagyott nyugodni a 
rendezvény előtt ilyenkor szokásos, szük-
séges mennyiségű közösségi médiás zajkel-
tés során. 
A Demeter teljesítménytúrák főszervezőjétől, 
Jakab Évától megtudtuk, hogy a csapat szán-
dékai továbbra is hitelesek, a céljaik nem mó-
dosultak: még mindig feladatuknak tekintik 
a Dél-Mezőföld természetjáró körökben való 
népszerűsítését, megismertetését, változat-
lanul áldoznak a turista infrastruktúra szin-
ten tartására (turistatérkép kiadása és jelzés-
festés), és programokat is örömmel szervez-
nek a turisták részére. A civil szervezet úgy 
döntött, hogy a nevét viselő teljesítménytú-

rák betöltötték szerepüket: az évek során kü-
lönböző, jellemzően évente változó útvonala-
kon bizonyították a környékbeli és az ország 
más pontjai-ról érkezett gyalogos vándorok-
nak, hogy az Alföld dunántúli csücske szép 
és izgalmas, látogatásra érdemes. Pláne má-
jusban, amikor a legfigyelemreméltóbb ez a 
terület. A Demeter TT-k a családias, barát-

ságos hangulatú teljesítménytúrák közé tar-
toztak, és kedvelt teljesítménytúráknak szá-
mítottak a kis létszámú (idén félszáz) részt-
vevők körében. 
A Demeter Egyesület a 2022-es teljesítmény-
túrával egyben új mozgalmat indított el a 
homokpusztákon, homoki legelőkön, lösz-
puszta-réteken túrázni szerető turisták ilyen 
irányú igényei kielégítésére. Az idei útvona-
lak – nem véletlenül – a piros sáv jelzésen ha-
ladtak, a leghosszabb, 35 kilométeres túra a 
simontornyai vártól az ürgemezei fakocsmá-
ig tartott. A Tolnai Piros egy Tolna megyei tú-
ramozgalom, melyet bármikor önállóan lehet 
teljesíteni, a teljesítést a GeoGo alkalmazás-
ban rögzíteni. A járvány miatt kétévesre nyúlt 
tavalyi és tavaly előtti egyesületi túrasoroza-
ton részt vevőknek lehetőségük van a megtett 
szakaszok beszámítására. A két tájegységet, a 
Tolnai-hegyhátot és a Dél-Mezőföldet átszelő 
160 kilométeres túramozgalom teljesítői sor-
számozott fémjelvényt kapnak, de természe-
tesen nem ez az elsődleges motivációjuk, ha-
nem a vándorlás és a látnivalók. Az alapvető 
tudnivalók már olvashatók a tolnaipiros.hu 
honlapon.                                                         -ph-

Fotó: Wollner Pál
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Pezseg az élet a tájfutószakosztálynál
A tavasz beköszöntével a Pak-
si Sportegyesület tájfutószak-
osztálya versenyzőinek döm-
pingszerűen követik egymást a 
különböző kategóriás és korosz-
tályos megmérettetések. A leg-
fontosabbakat időrendben gyűj-
töttük egy csokorba. 

A Mecsekben, Vízfőn rendezték 
meg az Igaz Béla Emlékversenyt 
március 19- én. A több mint 100 
fős rendezvényen 12 paksi tájfu-
tó állt rajthoz. Hat színkódos pá-
lyán a 2,3 kilométerestől a 8,3 ki-
lométeres távokig lehetett válasz-
tani. Volf Barnabás kezdőként 
a rövidebb, világoszöld pályán 
első, míg Hahn Máriusz a leg-
hosszabb, egyben legnehezebb 
pályán harmadik helyezést ért el. 
Április 1. és 3. között, Lengyel-
országban rendezték meg a kö-
zép-európai ifi Eb-t (CEYOC-
ot). A verseny három futamból 
állt, és a Tavaszi Spartacus Kupa 
összetett eredménye alapján le-
hetett bejutni rá. Hahn Mári-
usznak végül sikerült a hatfős 
keretbe bekerülni. Máriusznak 
a felkészülés tovább folytatódott 
a salgótarjáni ifi Eb-re, melynek 
a Nógrád Nagydíj és a Honvéd 
Kupa a válogatóversenye.
Közösen rendezte a középtá-
vú futamot városi terepen Bara-
nya, Somogy és Tolna megye áp-
rilis 9-én Balatonföldváron, ahol 
6 paksi versenyző is kvalifikálta 
magát az országos diákolimpiá-
ra. A paksiak közül Hahn Mári-

usz (fiú VI. kcs.), Volf Barnabás 
(fiú IV. kcs.) és Böröcz-Kiss Dá-
niel (fiú II. kcs.) aranyérmesként 
jutott tovább a budapesti döntő-
be. Továbbjutók még Hahn Za-
lán (fiú II. kcs.), Hahn Márton 
(fiú II. kcs.), Schreiner Balázs (fiú 
II. kcs.).
Pécsett a Zsolnay-negyed la-
birintusában zajlott a Mecsek 
Open. Az első napon több kez-
dő paksi versenyző teljesítet-
te felnőtt kísérő nélkül a városi 
pályákat. Másnap és harmadnap 

már a klasszikus, terepi tájfutást 
élvezhették a futók a Mecsek 
Szuadó töbrösében. Összetett-
ben Hahn Máriusznak sikerült 
F18-as kategóriában a dobogó 
legfelső fokára állni, Gábor Jó-
zsef F40-ben szintén jól teljesí-
tett, ezüstérmes lett. Gábor Ani-
ta N40-ben a 4., Kovács Vera 
N50-ben a 6. összetett helyezést 
érte el.
Népes, harmincfős csapattal in-
dultak a paksi tájfutók a 2022-es 
Városi Tájfutó Bajnokság 2. for-

dulójában Szekszárdon. A kis-
verseny a Tartsay lakótelepen 
zajlott. Kilenc versenyző állha-
tott a dobogó legfelső fokára: 
Boris Sára N8, Vass Péter F8, 
Hahn Zalán F10, Boris Blan-
ka N10, Schreiner Balázs F12, 
Kepics Gábor F14, Istlstekker 
Balázs F16, Kiss Gábor F21, Ko-
vács Karina N21. 
Ötödik alkalommal is dobogóra 
állhattak a paksi tájfutók az idei 
Ultra Balaton versenyen. A 211 
kilométeres UB-t 8 fős, felkészült 
csapattal teljesítették 15 óra 6 perc 
alatt. A csapat tagjai Hahn Mári-
usz, Volf Barnabás, Istlstekker Ba-
lázs, Böröcz Ildikó, Nyirati-Pach 
Éva, Balogh Zsolt, Kovács Karina 
és Kiss Gábor voltak.  
A Honvéd Kupa első futamán, 
május elején, Nagyvázsony kör-
nyékén rendezték az utolsó válo-
gatóversenyt, melyen Hahn Má-
riusz második helyezettként ért 
célba az F18-as kategóriában. Így 
remélhetőleg rövidtávon indul-
hat az idei ifjúsági Eb-n. A ver-
seny három futamból állt, és az 
összetett eredmények alapján 
Gábor Anita N40-ben bronzér-
mes lett, míg Hahn Máriusz a 4. 
pozícióban végzett, de kieme-
lendő még Volf Barnabás első 
helyezése középtáv F15-18C-
ben, Kiss Gábor második helye-
zése középtáv F40-ben, Hahn 
Máriusz első helyezése sprintfu-
tamban, valamint Gábor Han-
na második helyezése közép- és 
sprinttávon.                  Dallos Tibor

Fotó: magánarchívum

A képen b.-j.: Gábor József, Hahn Máriusz, Kiss Gábor, Gábor Anita
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NYÁRI
SPÁJZ
 ÖKOCSIGA 
 interaktív kalandjáték

 FAZÉKBA! 
 látványfőzés a helyszínen 
     és fermentálási tippek 

június

11.
9-14 óra

Paks, Szent István tér
Erzsébet Nagy Szálloda előtt

Kiemelt támogatók: Paks Város Önkormányzata, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

spájz
termelők é

s

•krea
tívok

• 

VÁSÁR
A

”kézmuves sajtok, csokoládék, 
lekvárok, szörpök, füstöltáru, 
mézek, helyi borok és egyéb 
finomságok várnak rád!

MARKETINGSZIGET

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

Több százan spor-
toltak a sorozatban
Lezajlott a Fuss, ússz, kerékpá-
rozz a gyermekedért! elneve-
zésű program 2022-es soroza-
ta, amelynek szervezője a Paksi 
Sportegyesület szabadidősport-
szakosztálya. A nagy múltú tö-
megsportrendezvényt utoljára 
2018-ban tudták megrendezni, 
majd a koronavírus-járvány mi-
att szünet következett. A sorozat 
iskolák és óvodák közötti ver-
seny, a cél, hogy minél nagyobb 
létszámú legyen a részvétel. 
A  program három fordulóból 
áll, amelyekből idén kettő ápri-
lisban, egy pedig májusban zaj-
lott. A nyitány az úszás volt, ahol 
összesen 345-en csobbantak, és 
teljesítették az előírt távot, illet-
ve az ovisok a vízi foglalkozást. 
A második állomás a futás volt, 
az ürgemezei szabadidőparkból 
kellett futni a cseresznyési bekö-

tőútig, vagy ennek a távnak a fe-
léig és vissza, az óvodások pe-
dig az erdei futópályán tettek 
meg egy kört, majd játék várta 
őket. Ebben a fordulóban ösz-
szesen 807-en vettek részt. Az 
utolsó felvonás a kerékpározás 
volt, 937-en ültek drótszamárra, 
és teljesítették a feladatot. Az 
úszásra, futásra, kerékpározás-
ra nemcsak a sport, a közös él-
mény lehetett ösztönző, hanem 
az is, hogy a létszámarányosan 
legtöbb résztvevőt mozgósító 
első három helyezett óvodát és 
iskolát értékes sportszervásár-
lási utalványokkal jutalmazzák. 
Az idei sorozatban négy általá-
nos iskola diákjai és nyolc tag-
óvoda óvodásai, valamint a gye-
rekek hozzátartozói sportoltak 
együtt.

-kgy-
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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 két jegyet nyer-
het A piszkosak című június 
13-i színházi előadásra.

Kinek a műveiből írt spakli-bohózat A 
piszkosak? A  megfejtéseket június 3-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 nyertese: 
Riczkó Hanna

Fotó: Babai István/archív


