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Közélet

Testületi döntések májusban

Több mint húsz témát tárgyalt a 
képviselő-testület a májusi ülé-
sén. A napirendi pontok tárgya-
lása előtt Süli János, a KKM paksi 
beruházásért felelős államtitkára 
beszámolt arról, hogy megalakult 
az új kormány, a miniszterek és 
az államtitkárok is letették az es-
küt. Tájékoztatta a képviselőket, 
hogy Orbán Viktor miniszterel-
nök az új kormány megalakulása 
óta is több esetben kiemelte a két 
új atomerőművi blokk megépíté-
sének fontosságát. A beruházással 
kapcsolatos feladat a Külgazdasá-
gi és Külügyminisztériumhoz ke-
rült, mivel így még erősebb lehet 
a kapcsolattartás az orosz féllel. 
Süli János kiemelte: amennyiben 
az Európai Unió szankciós intéz-
kedései a jövőben sem érintik a 
nukleáris energetikát, akkor a je-
lenlegi feltételekkel hajtják vég-
re a projektet, ha pedig felmerül 
a szankció lehetősége, akkor szer-
ződésmódosításokkal.
A napirend tárgyalása előtt Bar-
nabás István képviselő (PDF) is-
mételten a Babits Mihály utca 
környékén tapasztalható parkolá-
si gondokat vetette fel. Szabó Pé-
ter polgármester szerint az önkor-
mányzat folyamatosan törekszik a 
parkolási gondok megoldására, 
ám újabb parkolók kialakítása a 
területen már csak a zöldfelület 
rovására történhet.

Az első napirendi pontban a 
közbiztonsági beszámolókat tár-
gyalta és fogadta el egyhangúlag 
a testület. A lakások és helyisé-
gek bérletéről szóló rendelet, va-
lamint a szociális és gyermekjó-
léti ellátásokról és a szociális és 
gyermekjóléti igazgatásról szó-
ló rendelet módosítását is jó-
váhagyták a képviselők, majd a 
2021. évi költségvetés végrehaj-
tásáról szóló beszámolót tár-
gyalták.
Napirenden volt a 2022. évi költ-
ségvetés módosítása, amihez a 
PDF frakciója három módosí-
tó indítványt nyújtott be, összeg 
és forrás megjelölésével. Barna-
bás István a Kurcsatov tömb-
belső felújításának folytatására, 
Mezősi Árpád a Zöldfa és a Se-
bestyén utcák rekonstrukciójá-
ra, Heringes Anita pedig a Paksi 
Életfa Idősek Otthonában dol-
gozók béremelésére tett javasla-
tot. Mindehhez a városüzemel-
tetéstől, valamint a Paksi Fej-
lesztési és Vagyongazdálkodási 
Zrt.-től (PFV Zrt.) csoportosí-
tanának át forrást. Szabó Péter 
szerint ez az önkormányzat gaz-
dasági társaságai esetében árbe-
vétel-csökkenéssel és létszám-
leépítéssel, a PFV Zrt. esetében 
pedig azonnali felszámolással 
járna. A polgármestertől meg-
tudtuk azt is, hogy a Paksi Életfa 

Idősek Otthona esetében az idei 
év eredeti előirányzatához ké-
pest 17 millió forinttal emelték a 
személyi kiadásokat.
Önkormányzati gazdasági tár-
saságok, valamint a Volánbusz 
Zrt. beszámolójának elfogadá-
sa után a Protheus Holding Zrt. 
beszámolóját tárgyalta a grémi-
um. A beszámoló megismerése, 
alaptőke leszállítása, részvény-
csomag értékesítésre kijelölése, 
illetve ha eredménytelen az ér-
tékesítés, a társaság megszün-
tetése tárgyú javaslatokban kel-
lett döntést hoznia a testületnek. 
Barnabás István az értékesítés 
okáról is kérdezte a polgármes-
tert, valamint Szabó Zoltánt, a 
cég korábbi igazgatóját. Szabó 
Péter elmondta, hogy a Zrt.-nél 
reményeik szerint pluszberuhá-
zások valósulnak meg a jövő-
ben, amelyek már túlmutatnak 
az önkormányzat szervezeti ke-
retein, ezért szeretnék értékesí-
teni a holdingot. Ezzel egy cso-
magban a Paksi Közlekedé-
si K�. kisebbségi tulajdonrészét 
is el kívánnák adni a Hunatom 
Zrt.-nek, mivel a vállalat Paks és 
térsége integrált közlekedésfej-
lesztését tervezi. A javaslatokat a 
testület elfogadta. Ezt követően 
megválasztották a Paksi Közle-
kedési K�. új ügyvezetőjét, Tavi 
Tamást öt év időtartamra.

A településrendezési eszközök 
módosításával kapcsolatos part-
nerségi vélemények is terítéken 
voltak. Szabó Péter polgármes-
ter előzetesen jelezte, hogy az 
alvégen, a hatos úttal párhuza-
mosan tervezett menekülőúttal 
kapcsolatos módosítást a városi 
csomag teljes eljárásából kive-
szik, és alapos közlekedési ta-
nulmány elkészítését követően, 
az eredmény �gyelembevéte-
lével veszik fel újra a település-
rendezési eszközök módosítá-
sai közé. Heringes Anita (PDF) 
üdvözölte a lépést, hiszen, mint 
mondta, nagyszámú lakossági 
megkeresés érkezett ez ügyben.
A képviselők jóváhagyták az 
egész országra kiterjedő légi 
mentést végző Medicopter Ala-
pítvány kérelmét, az alapítványt 
a polgármesteri és alpolgármes-
teri keret terhére százezer fo-
rinttal támogatják.
Megvitatták a Paks II. Zrt. Mol-
nár-ároktól az OMV kútig ter-
jedő Duna-parti szakaszra vo-
natkozó vételi ajánlatát. Az ön-
kormányzat a területet 2017 óta 
szabadidős, rekreációs célra kí-
vánja hasznosítani, a cég ehhez 
az elképzeléshez illeszkedő be-
ruházást tervez. Az eladásról ké-
sőbb dönt a testület, a mostani 
jóváhagyásra előzetes tárgyalás 
lefolytatásához volt szükség.
Zárt ülésen döntöttek elismeré-
sek átadásáról. Pongrácz Sán-
dor-kitüntetést vehet át dr. Fel-
földi Ferenc, a Paksi Gyógyá-
szati Központ belgyógyász, 
gasztroenterológus szakorvosa, 
Deák Ferenc-kitüntetést Péter-
né Iker Ivett Katalin, a polgár-
mesteri hivatal osztályvezetője, 
valamint Gyermekeinkért dí-
jat adományoztak Árokszállá-
si Eszternek, a Paksi Vak Boty-
tyán Gimnázium és Klopcsikné 
Somorjai Máriának, a Paksi 
Deák Ferenc Általános Iskola 
pedagógusainak.
A képviselő-testületi ülés teljes 
terjedelmében visszanézhető a 
telepaks.net oldalon.

Sólya Emma

Fotó: Szép Zsóka

2 n Paksi Hírnök, 2022. június 10.



Megemlékezés a nemzeti emléknapon

Koszorúztak a kitelepítési emlékműnél

Közélet

– Ne vegyétek el az ember meg-
hitt otthonát. Ne kelljen el-
hagynia édes hazáját. A hazát, 
mely jövővel biztatott, melyben 
mindnyájunk bölcsője ringatott! 
– Ez az Elisabeth Neuberger-
Schneidertől való idézet olvas-
ható a dunakömlődi kitelepí-
tési emlékművön, ahol meg-
emlékezést tartottak a paksi és 
dunakömlődi németek kitele-
pítésének 76. évfordulója alkal-
mából.
A magyarországi németek el-
hurcolásának emléknapja janu-
ár 19., a dunakömlődiek és pak-
siak számára azonban 1946. má-
jus 28. és 29. fontos dátumok, 
hiszen ekkor indultak el a vona-
tok: a dunakömlődi lakosság 98 
százalékát elhurcolták Németor-
szágba, az adatok szerint Paks-

ról 15 főt, de mellettük több száz 
embert említenek úgy a statisz-
tikák, hogy elköltözött, holott 
többségében az elhurcoltakhoz 
hasonlóan kidobták őket az ott-

honukból, elvették a vagyonukat. 
1947-ben Paksról és környékéről 
további 115 főt vittek el.
Féhr György, a Paksi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat el-

nöke kiemelte, hogy feladatuk 
emlékeztetni az embereket az 
egykori eseményekre, hogy ilyen 
tragédia többet ne történhessen 
meg. – E tekintetben van még 
tennivaló – húzta alá.
A Vass György tervei alapján el-
készült emlékmű három, ke-
resztformába állított alakot szim-
bolizál. A hármas kereszt szakrá-
lis jelképként a szentháromságot, 
míg világi jelentésében az elhur-
colt és itt maradt magyarországi 
németek közösségét jelképezi a 
közös haza összetartó ereje alatt. 
Az emlékművet a magyarországi 
németek kitelepítésének 70. év-
fordulóján emelték.
A megemlékező beszéd és a ko-
szorúzás után emlékmisét tartot-
tak a helyi templomban.

Kohl Gyöngyi

– Aki emlékezik, az nemcsak nem felejti a 
múltat, de jövőjét is abból akarja élni, ami 
ő maga. Ősei szívéből, áldozatából, a múlt 
öröméből, veszteségeiből. A jelenben pe-
dig ahhoz ragaszkodunk leginkább, amit a 
múltban egyszer már elveszítettünk – nyi-
totta beszédét Szabó Péter polgármester a 
nemzeti összetartozás napján tartott városi 
megemlékezésen a Táncsics parkban álló 
emlékműnél.
Beszélt arról, hogy több mint egy évszáza-
da veszítettük el  Nagy-Magyarország terü-
letének kétharmadát, lakosságának felét, le-
szakították rólunk testvéreinket, akiket az 
elmúlt évszázadban folyamatosan megpró-
báltak beolvasztani a helyi többségi társada-
lomba.
– De nem veszítettük el büszkeségünket, 
nemzeti identitásunkat, nyelvünket, kultú-
ránkat, vallásunkat, keresztény értékren-
dünket. Különösen 2010 óta kormányunk 
rengeteget tesz a magyar nemzet határokon 
túlívelő újraegyesítéséért – mondta, hozzá-
téve, hogy olyan erő ez, mely csak azoknak a 
szívében lakik, akik megélték bármikor is az 
elszakadás veszteségét. 
Feltette a kérdést, hogy akkor ki a valódi 
vesztese Trianonnak? Mint hangsúlyozta, 
lélekben biztosan nem mi, magyarok. – Hi-
szen azt látjuk, hogy mindazon nemzetek, 
akik ránk kényszerítették Trianon szégye-

nét, napjainkban egyre mélyebb identitás-
válságba kerülnek. Napról napra nehezeb-
ben találják saját gyökereiket, és egyre ne-
hezebben tudják megválaszolni, hogy kik 
ők, honnan jöttek, merre kell, hogy men-
jenek. Mert napjainkban a gazdasági érde-
kek számtalanszor elvtelenül felülírják az 
értékrendet, az évszázados gyökereket, a 
tradicionális európai ember- és világképet.
Beszédét így zárta: A nemzeti összetarto-
zás napján, amikor a csíksomlyói nyereg-

ben százezrek imádkoztak nemzetünkért, 
azt kérem mindannyiunktól, mondjuk el 
gyermekeinknek veszteségeinket, nemze-
ti kudarcainkat, és tanítsuk meg őket az 
ebből fakadó értékrendre, összefogásra, 
a mindent túlélő reményre, a büszke ma-
gyar lélek hordozására és megélésére.
A megemlékezésen közreműködött Hesz 
Ádám és Weller P. Hanna. A megjelen-
tek elhelyezték koszorúikat az emlékmű-
nél.                                                                  -kgy-

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Szabó Péter: pedagógusnak lenni hivatás
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A mai napon egyszerre ünnepel-
jük a szolgálatot, a hivatást és az 
embert. Vagyis Önöket, akik az 
életüket tették fel arra, hogy pe-
dagógusként szolgálják a rájuk 
bízott életeket. Ezzel a gondo-
lattal kezdte Szabó Péter polgár-
mester az ünnepi beszédét a pe-
dagógusnapi városi ünnepségen.
Kiemelte, hogy pedagógusnak 
lenni nem egy foglalkozás, egy 
mindennapi átlagos munka, ha-
nem hivatás. Mely maga az em-
ber léte, szívének legbenseje, 
ahonnan megszületnek gondola-
taink, szavaink, döntéseink, tet-
teink. És megszületik a fejlődés, a 
szellem és a lélek gazdagodása, az 
a szemmel néha nem látható nö-
vekedés, mely a pedagóguspálya 
valódi értelme és különlegesen 
értékes öröme – mondta.
Arról is beszélt, hogy az ünnep 
sajnos mást is megmutat. – Fi-
gyelmeztet a jelen valóságára, 
arra, hogy a pedagóguspálya 
minden területén egyre növek-
vő a pedagógushiány, a mun-
katerhelés, és ma már a peda-
gógus�zetések is jelentősebb 
korrekcióra szorulnak. Mindez 
felelősséget ruház a nevelési-ok-
tatási ágazat vezetőire és a fenn-
tartókra is. Pakson az elmúlt 
években igyekeztünk az óvodai 
dolgozók anyagi juttatásait ér-
tékállóvá tenni, de a bölcsődei 
és óvodai infrastruktúra bőví-
tésében, felújításában is jelentős 
eredményeket értünk el. Bízom 
benne, hogy iskoláink megúju-

nehezebbé vált a helyzetünk, és 
mégis kitartottunk és kísértük a 
gyerekeket az útjukon, úgyhogy 
elég nehéz pálya, de felemelő.
Pedagógus szolgálati emlékér-
met kapott idén Bartal Edit, Bíró 
Zoltánné, Fekete Miklósné, Iker 
László, Jillingné Weisz Julian-
na, Klopcsikné Somorjai Mária, 
Koszorúsné Nepp Ágnes, Kriszt 
Antalné, Mede Istvánné és Sza-
bados Ágnes. Az emlékérem 
azoknak a nyugállományba vo-
nuló óvodai, általános iskolai, 
szakiskolai, középiskolai peda-
gógusoknak és főiskolai, egyete-
mi oktatóknak adományozható, 
akik legalább 25 éven át a gyer-
mekek oktatása-nevelése érdeké-
ben tevékenykedtek, és kiemel-
kedő munkát végeztek.
Hagyományosan a pedagógus-
napon adják át a jubiláló pedagó-
gusoknak a „színes okleveleket”. 
Aranydiplomás (50 éve végzett) 
Fodor Árpádné és Ürmös József-
né, vasdiplomás (65 éve végzett) 
Kern Györgyné.
A díjak átadása után a Tűzvi-
rág Táncegyüttes Lúdas Ma-
tyi című előadását tekinthették 
meg a vendégek. Minden jelenlé-
vő ünnepeltet egy-egy szál virág-
gal köszöntöttek, és állófogadás-
ra invitáltak, ahol Leber Ferenc 
alpolgármester mondott pohár-
köszöntőt.
A pedagógusnapi városi ünnep-
ségről bővebb összefoglalót ol-
vashatnak a telepaks.net oldalon.

Kohl Gyöngyi

lása is elkezdődhet az előttünk 
álló időszakban – összegzett.
A polgármesteri köszöntőt köve-
tően átadták a Gyermekeinkért 
díjat. Az oktató-nevelő munkát 
végző pedagógusok és pedagógi-
ai szakszolgálati tevékenységet el-
látók elismerésére alapított kitün-
tetést 1996 óta adják át, hagyomá-
nyosan a pedagógusnapi városi 
ünnepségen. 2022-ben a kitünte-
tettek: Klopcsikné Somorjai Má-
ria és Árokszállási Eszter. 
Klopcsikné Somorjai Mária, a 
Paksi Deák Ferenc Általános Is-

kola intézményvezető-helyette-
se, testnevelő tanár azt mondta, 
hogy még nagyon sokan meg-
érdemelnék ezt a díjat, de sajnos 
nem sok ember kaphatja meg, 
úgyhogy külön öröm számára, 
hogy rá gondoltak, és a negyven-
éves munkáját így elismerik. 

Árokszállási Eszter a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium matema-
tika-�zika szakos tanára azt 
mondta: Hálát adok Istennek, 
hogy adott elég erőt, kitartást, tü-
relmet ehhez a munkához, mert 
ahogy haladtunk előre, egyre 

Fotók: Babai István

4 n Paksi Hírnök, 2022. június 10.



Színes programkínálattal várták a csalá-
dokat az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és 
a Csengey Dénes Kulturális Központ kö-
zös szervezésében a városi gyermeknap-
ra. A sok játék mellett lehetett kisvonatoz-
ni, volt színházi előadás, gyerekkoncert és 
nyereményjáték is.

Meglepetés-ajándékot vehettek át a gyermek-
napi rendezvényen azok a gyerekek, akik a 
különböző állomásokon a feladatok teljesí-
tését igazoló pecsétekből legalább ötöt össze-
gyűjtöttek. A résztvevők nagy része a változé-
kony időjárás miatt az ASE sportcsarnokban 
kezdte meg a pecsétvadászatot, melynek so-
rán több helyszínen kellett a kreativitásukat és 
a kézügyességüket bevetniük a családoknak. 
A csokoládé-szökőkútnál például édes szósz-
ba mártogatott szőlőt vagy éppen pillecukrot 
lehetett zsákmányolni, majd onnan egyenes út 
vezetett a Jégvarázs-sátorhoz, Ellához és Olaf-
hoz. Nem volt szokatlan látvány az sem, ahogy 
az édesapák és kis segítőik nagy papírdobo-
zokkal telerakott hordágyat cipelve egyensú-
lyoztak végig egy pályán. Mások a kedvenc 
édességeiket ábrázoló kockákat rakták sor-

ba. A legkisebbekre az Atommanók vigyáztak 
a sportcsarnok egyik sarkában, míg testvére-
ik kézműveskedtek, vagy éppen birtokba vet-
ték a légvárakat. Az emeleten sorban álltak a 
gyerekek a csillámtetoválásnál és a virtuális já-
tékoknál. A szervezők minden korosztályra és 
érdeklődési körre gondoltak. – Az volt a cé-
lunk, hogy a városban és környékén élő gye-
rekeknek egy kis örömet, élményt okozzunk, 
és olyan játékokat is kipróbálhassanak, ami-

ket eddig nem volt módjuk – mondta Ignits 
Márta, az Atomix K�. rendezvényszervezője. 
Az esős idő ellenére a kinti játékokat (például 
körhintát, eurobungeet és dodzsemet) is szép 
számmal használták a gyerekek a sportpá-
lyán. A program ideje alatt kisvonatok jártak 
a városban. A sportpályán felállított sátorban 
a Mesevarázs színházi előadást lehetett megte-
kinteni, és az Apacuka koncertjére is várták a 
gyerekeket.                                                             -gyé-

Pakson járt a  Road Safety – a 
biztonság az első elnevezésű or-
szágjáró közlekedésbiztonsá-
gi oktatási program, amit óvo-
dásoknak és alsó tagozatos ál-
talános iskolásoknak szervez 
a HUMDA Magyar Autó-Mo-
torsport és Zöld Mobilitás-fej-
lesztési Ügynökség Zrt. A prog-
ram öt napig volt elérhető az 
ürgemezei strand melletti par-
kolóban.

– A HUMDA számára a ha-
zai közlekedéskultúra és köz-
lekedésbiztonság fejlesztése ki-
emelt stratégiai terület. Az Eu-
rópai Unió célkitűzése, hogy 
2030-ra felére csökkenjen a köz-
úti balesetben elhunytak szá-
ma, 2050-re pedig senki ne ve-
szítse életét a közlekedésben. E 
cél elérése érdekében az edu-
kációt már egészen kiskorban 
kezdjük el a Road Safety prog-
rammal – mondta Lázár László, 
a HUMDA Zrt. kommunikáci-

ós igazgatója a projekt paksi ál-
lomásán.
A program két részből áll, el-
méleti oktatással kezdenek, 
ahol könnyed, játékos formá-
ban veszik át a gyerekekkel az 
alapismereteket, majd elektro-
mos biciklin, rolleren, kisautó-
ban gyakorolják a tanultakat 
az ideiglenes KRESZ-pályán. 

Délelőttönként a gyerekek ér-
keztek szervezett formában a 
helyszínre, délutánonként pe-
dig a családokat várták.
Szabó Péter, Paks polgármestere 
kiemelte, hogy nem lehet a köz-
lekedésbiztonságra nevelést, ok-
tatást eléggé korán kezdeni, és re-
méli, hogy a gyerekek úgy men-
nek haza a programról, hogy 

délután visszajönnek a szüleik-
kel. Arról is beszélt, hogy az ön-
kormányzat igyekszik mindent 
megtenni a biztonságos közleke-
dés megteremtéséért, ezt szolgál-
ja a kerékpárút-hálózat fejleszté-
se, és az okoszebrák kialakítása a 
városban.
A képzés központi eleme a közle-
kedésbiztonsági ismereteket tar-
talmazó Útravaló  elnevezésű ki-
advány, ami segít a gyerekeknek 
eligazodni a forgalom bonyolult 
útvesztőjében, és megalapozza 
egy biztonságos szemlélet kiala-
kítását. 
A HUMDA tavaly szeptem-
berben indította el az edukáci-
ós projektet, 2021-ben 13 hely-
színen több mint 31 ezren, 2022 
elején pedig 7 helyszínen közel 
14 ezren vettek részt az esemé-
nyen. A programsorozattal  no-
vemberig újabb tizenkét városba, 
két fesztiválra és két gyermektá-
borba látogatnak el.             

-kgy-

Közélet

Oktatóprogram a közlekedésbiztonságért

Gyermeknapi programkavalkád

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: TelePaks
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Közélet

Huszonhárom sillerbor kapott aranyérmet

Jubileumot ünnepel a Gastroblues fesztivál
Kereken 30. alkalommal várja Paks a rock, 
a jazz, a blues és a gasztronómia kedvelő-
it. A Nemzetközi Gastroblues Fesztivál jú-
nius 27-én klubkoncertekkel indul, július 
1-én és 2-án pedig az ESZI sportcsarnok-
ban lépnek fel a zenei nagyágyúk. A szer-
vezők és támogatók sajtótájékoztatón is-
mertették a részleteket.

Magyarország legrégebbi, folyamatosan 
megrendezésre kerülő bluesfesztiválja is-
mét kiemelkedő jubileumhoz érkezik, har-
mincadik alkalommal várják a közönséget 
a programra. A rendezvény ezúttal is klub-
koncertekkel startol június 27-én, július 1-jén 
és 2-án pedig az ESZI sportcsarnokban lép-
nek fel az igazi zenei nagyágyúk. Az első jú-
liusi nap sztárvendége a balkezes blues-rock 
gitárvirtuóz, Eric Gales lesz, aki 2019-ben 
már sikerrel szerepelt a fesztiválon. 
A sajtótájékoztatón arról is szó esett, hogy 
idén valamelyest változik a helyszínpaletta. 
Gárdai Ádám főszervező elmondta, hogy az 
ESZI-park helyett az ASE sportcsarnok kör-
nyezete adja majd a teret a főzőversenynek 
és a szabadtéri koncerteknek.
A fesztivál fővédnöke 2022-ben is Süli Já-
nos. A Külgazdasági és Külügyminisztéri-
um paksi beruházásért felelős államtitkára 
a sajtótájékoztatón minden résztvevőt arra 
buzdított, hogy vásároljon minél többet a 

kóstolójegyekből, hiszen az abból befolyó 
összeggel Paks testvértelepülését, Visket tá-
mogatják.
Paks Város Önkormányzata idén is a 
program kiemelt támogatója. Szabó Pé-
ter polgármester azt mondta, hogy a zene 
mindannyiunkat összeköt, ezért reméli, 
hogy sokan érkeznek majd a jubileumi ren-
dezvényre. A programot szintén támogatja 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. A vállalat 

kommunikációs igazgatóját, dr. Kovács An-
talt 50. születésnapja alkalmából köszöntöt-
ték a szervezők a sajtótájékoztatón.
Vasárnap a jótékonysági főzőverseny és a 
koncertek ingyenesen látogathatók. A bor-
barát találkozón öt pincészet tart majd be-
mutatót. A Gastroblues fesztivál szervezői 
szeretettel várnak minden régi és új látoga-
tót június 27. és július 3. között.                

Lovász Krisztián

– Siker önmagában az is, amikor 
megmentjük az értékeinket és a 
hagyományainkat életben tartjuk. 
Az országos sillerfesztivál eseté-
ben ezt a sikert mutatja, hogy két 
év pandémia miatti kihagyás után 
ma újra itt tudunk lenni, és min-
denki fontosnak tartotta a részvé-
telét ezen az eseményen – mond-
ta köszöntőjében Szántó Zoltán 
alpolgármester az országos siller-
fesztiválon, amelyet tizenharma-
dik alkalommal szervezett meg 
Paks Város Önkormányzata és a 
Paksi Sárgödör téri Présháztulaj-
donosok Egyesülete. Leber Fe-
renc alpolgármester, a civil szer-
vezet elnöke pedig arról beszélt, 
hogy jó az időt olyan helyen eltöl-
teni, ahol a régi értékek vannak a 
középpontban. A borversenyre 
határon innen és túlról összesen 

161 sillerbort nevezett 135 borász. 
A mustra hét bírálóbizottságban 
zajlott közel hatvan borbíróval, 
háromfős csúcsbírói közremű-
ködéssel. Aranyérmes lett 23 bor, 
71 ezüstérmes, 37 bronzérmes, 30 
pedig oklevelet kapott. A legjobb 

országos sillerért járó elismerést 
Keresztes Vince kapta Bölcskéről, 
a legjobb paksi sillert pedig Ko-
vács Mihály készítette. A másnap 
tartott eredményhirdetésen a sil-
lerborhoz illő ételek főzőversenye 
és a pogácsasütő verseny legjobb-

jait is kihirdették. Az ételek eseté-
ben a Paksi Reform Főzőklub vit-
te a pálmát borjúpaprikással, má-
sodik díjat kapott Adorján Mihály 
őzpörköltje, és harmadikat Ritter 
Éva hápogóboka-pörköltje. A po-
gácsasütő versenyben Adorján 
Mihály és Zsobrák Gyöngyi saj-
tos-túrós pogácsáját találták a 
legjobbnak. A fesztivál mindkét 
napján voltak fellépők, az első es-
tén a Berek Brothers és a Buda-
pest Bár, másnap pedig a Siller 
Nótakör, a Shisha Café zenekar, 
valamint a Deák Bill Gyula Blues 
Band. A kulturális programokat 
a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont szervezte. Mindemellett nyi-
tott pincékkel és a fesztivál száz 
legjobb sillerborának kóstolójával 
is várták a közönséget a Sárgödör 
téren.                                               -kgy-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Már lehet csobbanni a paksi strandon

Elindult a szúnyoggyérítési program
Szúnyogszámláló berendezés 
méri a vérszívók számát né-
hány napig Pakson, a polgár-
mesteri hivatal mögötti zöld 
területen. Ha az adatok alapján 
indokoltnak látják a szúnyog-
gyérítéssel megbízott cég szak-
emberei, akkor azonnal hozzá-
fognak a kémiai irtáshoz. Ez-
zel párhuzamosan az Országos 
Katasztrófavédelmi Főigazga-
tóság országos programja is 
zajlik, különösen a folyók, ta-
vak melletti területeken gyérí-
tik a szúnyogokat. A lakosság 
is sokat tehet a vérszívók elsza-
porodása ellen.

Csapadékos időjárás jellemez-
te az elmúlt napokat és az Or-
szágos Meteorológiai Szolgá-
lat előrejelzése szerint marad 
a meleg, esős idő, ami kedvez 
a szúnyogok szaporodásának. 
Az Országos Katasztrófavédel-
mi Főigazgatóság szúnyoggyé-
rítési programjában hamaro-
san Paksra és térségére is sor 
kerülhet. – A program már el-

kezdődött, hatodik hete folyik 
a szúnyoggyérítés szerte az or-
szágban, ami különösen a Duna 
menti településeket érinti. Tol-
na megyében 185 hektáron zaj-
lik majd a kémiai szúnyoggyé-
rítés. Ez most Pörböly, Báta és 
környékére koncentrálódik – tá-
jékoztatott Köves Péter, a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság szóvivője. Ezzel pár-
huzamosan a paksi önkormány-

zat megbízott egy külső céget a 
szúnyogirtással. Kihelyeztek egy 
szúnyogszámláló, online moni-
toring készüléket a polgármes-
teri hivatal mögötti területre, 
ami néhány napig méri a vér-
szívók számát. A berendezés ré-
sze egy szén-dioxidot tároló pa-
lack, ami bevonzza a szúnyogo-
kat. – Az eszköz megszámolja, 
hány szúnyog repked óránként, 
és interneten keresztül elküldi a 

számolt értéket. Ebből a beren-
dezésből három van az ország-
ban – mondta Kőszegi Dániel, 
a Magyar Szúnyogirtók Orszá-
gos Szövetségének elnöke. Ha 
egy órán belül harminc-ötven 
darab szúnyogot csalogat be az 
eszköz, azonnal lépni kell. A vá-
rossal kötött szerződés kereté-
ben egyelőre kémiai módszerrel 
gyérítik a szúnyogokat, az idő-
járástól függ, hogy ezt hányszor 
kell megismételniük. A szak-
ember kiemelte, hogy az eső-
vízgyűjtő-edények, vizeshordók 
vonzzák a vérszívókat, ráadá-
sul egy nőstény szúnyog 50-100 
petét is lerak, ezért azt javasol-
ja a lakosságnak, hogy ürítsék 
ki vagy takarják le ezeket, illetve 
a használaton kívüli medencék-
ből, díszkutakból is távolítsák 
el a vizet. Amelyik kerti tóban 
vannak halak, ott minimálisra 
csökkenthető a szúnyoglárvák 
száma. A csapadékvíz-elvezető 
rendszer, ereszcsatorna rendsze-
res tisztítása is ajánlott. 

Gyimóthy É.

Befejezték a Paksi Ürgemezei Strand kar-
bantartását, és június 1-jén megnyitották 
az idei szezonra a fürdőhelyet. A meden-
cék tisztítása, fertőtlenítése mellett a szak-
emberek elvégezték a hagyományos kar-
bantartási feladatokat, amibe beletartozik 
a kiszolgálólétesítmények tisztasági fes-
tése is. Az általános felújítás és műszaki 
karbantartás mellett a több mint kéthek-
táros zöldfelület is megújult. Kicserélték 
a műfüvet, a sövények, bokrok, fák nyí-
rása is megtörtént – tájékoztatott Herpai 
Attila, a Mezőföldvíz K�. kommunikáci-
ós tanácsadója. Hozzátette, hogy a sport-
pályák talaját is újrarotálták, és kicserél-
ték a homokot. Emellett történtek olyan 
beruházások is, amelyek biztonságosab-
bá tették a strand üzemeltetését, ilyen pél-
dául az úszómedence vízforgató szivaty-
tyújának bővítése. A strand augusztus 30-
ig lesz nyitva. Az árakat idén nem emelte 
az üzemeltető, a belépődíjakról, csoportos 
kedvezményről a mezofoldviz.hu honla-
pon tájékozódhatnak, a felületen a strand 

házirendje is megtalálható. Az elmúlt két 
évben a pandémiás helyzet miatt beveze-
tett korlátozásokkal lehetett strandolni, de 

idén nyáron újból külön szabályozás nél-
kül lehet igénybe venni a strand szolgálta-
tásait.                                                       -szzs-

Közélet

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Szép Zsóka/archív
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Atomerőmű

Süli János: felértékelődik a nuk-
leáris energiatermelés szerepe
A célunk változatlan, felépí-
teni a két új paksi blokkot – 
szögezte le Süli János, aki az 
új kormányzati struktúrában 
a Külgazdasági és Külügy-
minisztérium államtitkára-
ként felügyeli tovább a beru-
házást.

Az atomerőmű két új blokkjá-
nak megépítése Magyarország 
nemzetbiztonsági, nemzetgaz-
dasági, nemzetstratégiai érde-
keit szolgálja – hangsúlyoz-
ta nemrégiben Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminisz-
ter az Országgyűlés Fenntart-
ható fejlődés bizottságának 
meghallgatásán, ahol bejelen-
tette: az új kormányzati struk-
túrában Süli János a Külgaz-
dasági és Külügyminisztérium 
államtitkáraként felügyeli to-
vább a beruházást. – Süli Já-
nossal felgyorsítjuk az építke-
zést – szögezte le a miniszter, 
aki arról is beszélt, hogy mi-
nisztériuma számára a paksi 
szakember „az átigazolási idő-
szak legnagyobb fogása”.
– A cím, a megszólítás új, a cél 
azonban változatlan: felépíte-
ni a két új paksi blokkot – be-
szélt államtitkári kinevezése 
kapcsán Süli János, hozzátéve: 
a kormányzati irányítás vál-
tozatlanul marad a Deák Fe-
renc utcában, ahogyan válto-
zatlan lesz az erőmű-építke-
zést koordináló Paks II. Zrt., 
a „kerítésen kívüli” munkákat 
bonyolító PIP K�. és az inno-

vációs tevékenységet és gazda-
ságfejlesztést végző Hunatom 
Zrt. munkája is. Megerősítet-
te, hogy Szijjártó Péter minisz-
terrel fel kívánják gyorsítani a 
beruházást, hogy 2023 máso-
dik felében megtörténhessen 
az első betonöntés, majd 2030-
ra hálózatra lehessen kapcsol-
ni az új atomerőművi blokko-
kat. A májusban megalakult 
kormányban Paks II.-ért fele-

lő külgazdasági és külügymi-
niszter az új struktúra révén 
naprakész információkkal ren-
delkezhet a projektről. Szijjár-
tó Péter május 26-án már be is 
számolhatott egy fontos doku-
mentum, az új blokkok meg-
építéséhez szükséges résfal 
építési engedélyének kézhez 
vételéről. Süli János rögzítet-
te, hogy az Európai Unió által 
hozott szankciók nem vonat-

koznak a nukleáris iparágra, 
és a Paks II. projektben érde-
kelt nyugati cégek is megerősí-
tették, hogy folytatni kívánják 
a paksi együttműködést.
Az államtitkár arról is beszélt, 
hogy napjainkban még in-
kább felértékelődik a nukleáris 
energiatermelés szerepe. – Az 
atomenergia a legkiegyensú-
lyozottabb, legkiszámíthatóbb 
és legolcsóbb energiaforrás, hi-
szen egyrészt éjjel-nappal ren-
delkezésre áll, másrészt több 
évre előre betárolható az üzem-
anyag, végezetül pedig ez az 
energiatermelési forma képes 
biztosítani a rezsicsökkentés 
vívmányait – mondta el, hoz-
zátéve: az új blokkok jelentő-
sen hozzájárulnak majd Ma-
gyarország energiafüggetlensé-
géhez.                                     (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Atomerőmű

Családi napot tartott a Paks II. Zrt.

Újabb fontos lépés a Paks II. projektben 
Az Országos Atomenergia Hivatal má-
jus 26-án kiadta az új paksi blokkok léte-
sítéséhez szükséges résfal építési engedé-
lyét. Ez az egyik kulcsengedély, amely az 
atomerőmű-projekt második, építési fázi-
sába lépéséhez szükséges, írják a paks2.hu 
honlapon.
A résfal feladata, hogy a talajvíz csak kont-
rolláltan és minimális mértékben juthas-
son be a munkagödörbe. Emellett meg-
akadályozza, hogy lecsökkenjen a talajvíz 
szintje, ami az üzemelő négy blokk mi-
att kiemelten fontos. Ez a föld alatti be-
tonfal egy méter széles és harminckét mé-
ter mély lesz, az 5-6. blokkokat veszi majd 
körbe téglalapszerűen, hossza két és fél ki-
lométer.
– Fontos lépést tettünk a paksi építkezés 
megkezdése felé – közölte a hír kapcsán 
Szijjártó Péter külgazdasági és külügymi-
niszter, a kormány paksi atomerőmű két 
új blokkja tervezéséért, megépítéséért és 
üzembe helyezéséért felelős tagja. Hozzá-
tette: a következő évek többek közt az ener-

giaellátás válságáról fognak szólni. Így azok 
az országok lesznek biztonságban, akik a 
felhasznált energia minél nagyobb részét 

maguk tudják előállítani. – Ezért kulcs-
kérdés Paks II. – szögezte le Szijjártó Pé-
ter.                                                               -ph-

Családi napra várta az érdeklődőket a 
Paks II. Atomerőmű Zrt. A programot 
két év kihagyás után rendezte meg újra a 
projekttársaság. Az atomerőmű bővítésén 
dolgozóknak az ürgemezei strandfürdő 
területén szerveztek közösségépítő prog-
ramokat. Az esti nagykoncertre a paksi la-
kosokat is várták a szervezők a hatóság ál-
tal engedélyezett létszámig. A sztárfellépő 
a Hooligans zenekar volt.

Kívülről csak forgolódásnak látszik, belül-
ről viszont látványos séta az új atomerő-
mű területén. A virtuális valóság szemüveg-
nek köszönhetően a gyerekek megtapasz-
talhatták, milyenek lesznek az új blokkok 
és szomszédságukban az épületek. A VR-
szemüveget a Paks II. Zrt. családi napján le-
hetett kipróbálni. Az ürgemezei strandon 
rengeteg állomás közül választhattak az ér-
deklődők, a jókedv és felhőtlen hangulat ga-
rantált volt. A koronavírus-járvány ennél a 
programnál is közbeszólt korábban, most 
tudták ismét megrendezni.
– Az elmúlt két évben nem tudtuk megren-
dezni ezt az eseményt. Nemcsak a Paks II. 
Zrt. munkavállalói és családtagjai vannak itt, 
hanem a PIP Np. K�., a Hunatom Zrt., illet-
ve Süli János államtitkár úr közvetlen mun-

katársai és családtagjaik is. A programok úgy 
lettek felépítve, hogy 14-től 16 óráig a gye-
rekeké a főszerep, mindenféle játékot kipró-
bálhatnak – mondta Mittler István, a Paks 
II. Zrt. kommunikációs igazgatója. Hozzá-
tette, hagyomány, hogy minden évben egy 
általános iskola alsó tagozatának diákjait is 
meghívják. Most a Paksi Deák Ferenc Álta-
lános Iskolából jött mintegy kétszáz tanuló 

pedagógusokkal, és töltöttek el a rendezvé-
nyen két órát. A játéklehetőségeken kívül li-
monádéval, fánkkal, jégkrémmel kedves-
kedtek a vendégeknek.
Délután az ORIGAMiES, este pedig a 
Hooligans adott koncertet a családi napon, 
amelyre a paksi lakosokat is várták a szerve-
zők a hatóság által engedélyezett létszámig.                                            

Lovász Krisztián

Forrás: Paks II. Zrt.

Fotó: Molnár Gyula
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Hangszert a kézbe – a zenetanulásért 

Paksi Grund – Együtt dobbant a szívük

Több száz paksi gyerek pró-
bálhatta ki többek között az 
ukulelét, a balalajkát, a zongo-
rát, a dobot, tudhatta meg is-
mert zenészektől, mi a különb-
ség az akusztikus és az elektro-
mos gitár között a Hangszert a 
kézbe kiállítás 56. állomásán. 
A Hangszeresek Országos Szö-
vetsége 2017-ben indította út-
jára a több mint száz hangszert 
és hangtechnikai eszközt felvo-
nultató kiállítást, hogy felkelt-
sék a zenetanulás iránti érdek-
lődést.

A paksi általános iskolások kí-
váncsian vették a kezükbe a kü-
lönböző hangszereket a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ-
ban kialakított úgynevezett 
„zenei játszótéren” május kö-
zepén. Paks a Hangszert a kéz-
be elnevezésű program 56. ál-
lomása volt. A kiállítás hetén 
több száz diák ismerkedett meg 
százhuszonnyolc hangszerrel a 
tematikus tárlaton. A terem kü-
lönböző pontjaira helyezték el 
a historikus, népzenei, klasszi-

kus és könnyűzenei eszközö-
ket. A hangszereket, elektro-
nikus zenei eszközöket zené-
szek mutatták be a diákoknak, 
akik olyan hírességekkel ze-
nélhettek együtt, mint Benkő 
Zsolt. – A �atalok nem is tud-
ják, mekkora kiváltság, hogy 
kézbe vehetik a hangszere-
ket, kérdezhetnek tőlünk. A mi 
időnkben erre csak a szakbol-
tokban volt lehetőség, némi �-
zetség fejében. Onnan látjuk, 

mekkora ürességbe talált bele 
ez a rendezvény, hogy a gyere-
kek közül többen nem tudják, 
hogyan kell megfogni egy gi-
tárt. Van, akin látszik, hogy va-
lamilyen zenei alapképzésben 
volt része, de ez a ritkább – ma-
gyarázta Benkő Zsolt. A prog-
ram része a rendhagyó ének-
óra is, ami a „zenei játszótérrel” 
párhuzamosan zajlott a szín-
házteremben. A gyerekek szak-
mai segítséggel megszólaltatták 

az úgynevezett Boomwhackers 
csöveket, majd egy zenekar ér-
kezett, aminek tagjai a külön-
böző hangszerek szerepét mu-
tatták be. – 2008-ban a magyar 
lakosság mindössze 8 száza-
léka tanult hangszeres zenét, 
2022-re az arány 29 százalékra 
emelkedett, de ez még mindig 
alacsony. A program célja az, 
hogy ez a szám legalább a dup-
lájára nőjön. Hiszen a zene bol-
doggá teszi az embert – mond-
ta Andrásik Remo, a szervező 
Hangszeresek Országos Szö-
vetsége főtitkára. – Nagyon re-
mélem, hogy a kiállítást megte-
kintő óvodások és kisiskolások 
is kedvet kapnak a zenéléshez 
– mondta Szabó Péter a kiállí-
tás megnyitóján. Paks polgár-
mestere beszédében azt emelte 
ki, hogy a város is nagy hang-
súlyt fektet a zeneoktatásra, és 
számos zenei tehetséggel, or-
szágosan ismertté vált előadó-
művésszel büszkélkedhet, akik 
a Pro Artis művészeti iskolában 
sajátították el az alapokat.

Gyimóthy Éva

Több mint száz gyermek énekelt a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ lépcsőin a 
C four G Zenekar kíséretében a közelmúlt-
ban. A program a Széchenyi 2020 pályázat 
keretében jött létre, ötletgazdája a zenekar 
dobosa volt. Cseke Klára valósította meg 
végül az ötletet azzal, hogy meghirdette 
Paks és a városkörnyék iskoláiban az ének-
lési lehetőséget, majd hónapokon át pró-
báltak a diákokkal. A  Paksi Grund – ahol 
együtt dobban a szívünk! című produkció-
ban paksi és dunaföldvári diákok és a Kvint 
Stúdió növendékei mellett a stúdió egy-
kori, ma már bodajki jazztanszakos diák-
jai is szerepeltek, mint Kovács Alíz és Büttl 
Márton. Hallhatta a közönség többek kö-
zött a  Mi vagyunk a grund, az  Apám hit-
te, a Valaki mondja meg, a �e wall, a Let it 
be, a We are the word és a Believer című slá-
gereket. A rendezvényt Szabó Péter, Paks 
polgármestere nyitotta meg, aki édesapa-
ként is részt vett a zenei programon, hiszen 
lánya, Blanka is a kórusban énekelt. A vá-

rosvezető hangsúlyozta, hogy a program 
révén hasznosan tölthették a gyerekek a 
szabadidejüket, és kiemelte a zene települé-
seket, közösségeket összekovácsoló erejét. 

A csaknem egyórás produkciót a Csillag 
Show-tánc Egyesület és a Paksi Twirling és 
Botforgató Kulturális Egyesület fellépése is 
színesítette.                                                -se-

Fotó: Molnár Gyula

Mozaik

Fotó: TelePaks
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Héttorony Fesztivál Makovecz-terekben

„Erősödjetek meg...” – missziói nap Pakson

Idén május 18. és 28. között rendezték meg 
a Héttorony Fesztivált, ami a legjobb világ- 
és népzenei produkciókat viszi el Makovecz 
Imre tereibe. Az építészeti-zenei eseményso-
rozat programjait idén tavasszal tartották, 
de az ünnepi gála a már megszokott idő-
pontban, novemberben lesz. A helyszínek 
között Paks is szerepelt.

A Héttorony Fesztivál, ami a világ- és népze-
ne klasszisait viszi el az organikus építészet 
magyar mestere, Makovecz Imre tereibe, idén 
májusban járta be útját, Sárospatakon indult, 
majd Mátészalkán, Csengeren, Visegrádon, 
Szigetváron, Pakson, Temesváron és Kolozs-
váron várták az alkalmakra a közönséget.
A paksi estet Tímár Sára és zenekara nyitot-
ták, Ének a határtalanról című, új műsorukkal. 
Az énekesnő újabban dalszerzőként versmeg-
zenésítéseket és népzenei feldolgozásokat ké-
szít, szerzőtársa Szabó Dániel. Olyan Weöres 
Sándor-verseket és népdalokat gyűjtöttek egy-
be, amelyek központi témája az örökkévaló-
ság, a harmóniakeresés, a halál utáni élet, a tu-
datosodás, az örök érvényű szerelem. A versek 
és népdalok zenei kísérete hűen tükrözi azok 
mondanivalóját, mindemellett kiváló szórako-
zást nyújt a hallgatóságnak.
Koncertet adott a fesztivál paksi helyszínén 
Kacsó Hanga és Szabó Dániel is Édes hazám, 
Marosszék címmel. Székelyföld és Felső-Ma-

ros mente népzenéjének szeretete hívta élet-
re a duót, mely 2019-ben debütált a vajdasági 
Magyarkanizsán. Autentikus formában pró-
bálják megragadni e változatos dialektus ré-
gies repertoárját, felhasználva Seprődi János, 
Bartók Béla, Kodály Zoltán és Lajtha László 
század eleji gyűjtéseit. A letisztult énekhangot 
a barokk csembalót idéző cimbalomjáték kísé-
ri, illetve egészíti ki. A koncertanyag egyszer-
re bensőséges és kirobbanó, magasztos és egy-
kedvű, táncos hangvételű.
A Szentlélek-templomban építészeti kiállí-
tást is nyitottak Feltámadás temploma címmel, 

Makovecz Imre terveiből. Harminc esztendő-
vel ezelőtt épült meg Makovecz Imre világ-
hírű, héttornyú sevillai pavilonja, innen kap-
ta nevét a fesztivál. A névadó, Kiss Ferenc, a 
fesztivál művészeti vezetője és alapítója alkot-
ta meg az épület programzenéjét 1992-ben. Az 
ünnepi évforduló megjelent a 2022-es fesztivál 
tematikájában, az építészeti előadások számos 
ponton kapcsolódtak a pavilonhoz, valamint 
a 2020-as dubaji Magyar Pavilonhoz, ami 
Csernyus Lőrinc, a fesztivál építészeti szakér-
tőjének alkotása.                                

Kohl Gy.

– Kívánom, hogy a mai nap töltse 
be feladatát, és hasznosan szolgál-
ja azokat a célokat, amelyek meg-
valósítását kitűzték. Tiszteletet ér-
demlő munkájukhoz sok sikert 
kívánok. Ezekkel a szavakkal nyi-
totta meg Szántó Zoltán, Paks al-
polgármestere május 28-án a Déli 
Evangélikus Egyházkerület misz-
sziói napját az Energetikai Tech-
nikum és Kollégium sportcsarno-
kában. A többéves hagyomány-
ra visszatekintő rendezvényre az 
egyházkerület híveit invitálták. 
Minden évben más település ad 
otthont a találkozónak, most Pak-
son volt a sor, két év pandémia 
miatti kihagyás után. – Ez az ese-
mény mindig nagyon jó lehe-
tőség a találkozásra. A mottója 
idén: „Erősödjetek meg...”. Az el-
múlt két esztendőben való bezárt-

ság után nagy szükség van erre a 
megerősödésre a személyes talál-
kozások által – mondta Zuschlag-
Nepp Éva, a paksi evangélikus 
egyházközség lelkésze. Kondor 

Péter, a Déli Evangélikus Egyház-
kerület püspöke is örömét fejezte 
ki a hívekkel való személyes talál-
kozás okán. Több százan regiszt-
ráltak a májusi paksi alkalomra, 

amelyen a kon�rmáció adta az 
egyik pódiumbeszélgetés támáját. 
A püspök szerint ma már vannak 
települések, ahol egyre több �a-
tal kon�rmál, amiben nagy sze-
repet játszanak az egyházi iskolák. 
A következő esztendőt az elhívás, 
elköteleződés és kon�rmáció évé-
nek is szánják, hiszen szükséges a 
személyes döntés a hitéletben, az, 
hogy nem pusztán a szülők, nagy-
szülők hagyományából élnek a �-
atalok, hanem maguk is dönteni 
tudnak az elköteleződés mellett. 
A missziói napon az istentiszte-
let és a szekcióbeszélgetések után 
egyházkerületi díjakat is átadtak. 
A missziói nap o�ertóriumával az 
evangélikus egyház ukrajnai me-
nekülteket segítő szolgálatát tá-
mogatta a Déli Egyházkerület.

Sólya Emma

Fotó: Szép Zsóka

Mozaik

Fotó: TelePaks
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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.

[…] Budapest adott otthont a 62. dzsúdó 
Európa-bajnokságnak. […] Bor Barna 
[…] az első fordulóban erőnyerő volt, a 
második körben az osztrákok junior Eu-
rópa-bajnokával csapott össze. A húsz-
éves Allestorfer egészen az utolsó per-
cig jól tartotta magát, amikor is Barna 
egy ipponnal véget vetett a mérkőzés-
nek. Az elődöntőbe kerülésért a nála egy 
fejjel magasabb orosz Szajidovval mér-
kőzött, aki magassági fölényét kihasz-
nálva ipponnal verte a paksi verseny-
zőt. A vigaszágon a német Zimmer-
mann az elején kicsit ráijesztett Barnára, 
aki […] egy ipponnal eldobta, és ezzel 
dobogóközelbe került. A szlovén Ceraj 
elleni bronzmérkőzésen is jól harcolt, 
ellenfele támadását megkontrázta, majd 
leszorította. Ceraj 20 másodperc alatt 
nem tudott kiszabadulni a „baráti öle-
lésből”, így Bor Barna a dobogó harma-
dik fokára állhatott fel. […]               (joko)

2013. május 3., 22. évf. 9. szám

Bor Barna Eb-bronzzal 
tért haza Budapestről 

Kitárja kapuit az erdei iskola 
Modern köntösbe öltözött az 
egykori tanyasi iskolaépület, 
uniós támogatással újult meg 
a Cseresznyéskert Erdei Is-
kola. Az erdei iskola története 
2007-re nyúlik vissza, amikor a 
korszerűtlen, rossz állapotú cse-
resznyési egykori tanyasi iskola-
épület átépítésére forrást kere-
sett a város. […] 2010-ben érke-
zett az értesítés, hogy 62 millió 
forintot nyert e célra Paks uni-
ós forrásból. Az építkezés 2012-
ben folyt, a műszaki átadáson a 
64 négyzetméterrel kibővített új 
épületszárny, a korszerű vizes-
blokkok, modern kiszolgálóhe-
lyiségek, a megújult és akadály-
mentessé vált 380 négyzetméter 
alapterületű főépület, az udvari 

fedett foglalkoztató, a különle-
ges madárles és a 16 férőhelyes 
parkoló kivitelezésének minő-
ségét véleményezhették a szak-
emberek. Az épület bútorzata, a 
programok megvalósítását biz-
tosító eszközök és tananyagok 
2013-ban érkeztek meg, és egy 
100 négyzetméteres raktárépü-
let is felépült. A régi, tábori han-
gulatot idéző emeletes ágyakkal 
berendezett szobákban 44 diák 
elszállásolása biztosított, az in-
tézmény télen-nyáron üzemel 
majd, a táborok mellett városi, 
civil és magánrendezvények szá-
mára is nyitva áll. A létesítmény 
202 millió forintból készült el. 
[…]                                 Dallos Szilvia                       

  2013. május 17., 22. évf. 10. szám

Újabb támfalak épülnek Pakson és Dunakömlődön
209 millió forintot nyert a Pető� és a Csárda 
utcák mögötti partfal stabilizációjának folyta-
tására a paksi önkormányzat. […] A pályázat 
95 százalékos forrást biztosít a közel 220 mil-
lió forint összköltségű beruházásra. Az újabb 
program során Dunakömlődön a Csárda 
utca 2–15. szám mögött, illetve a paksi Pe-
tő� utca 9. számú ingatlanon, a Csonka köz 

alatt folyik majd partfal-stabilizáció össze-
sen 156,2 méter hosszan. A támfal megépíté-
se mellett a projekt része a partfalat gyengítő 
pincék feltárása, tömedékelése vagy megerő-
sítése is […]. A tervek készen állnak, a kivi-
telező kiválasztásának folyamata is rövidesen 
elindul. […]                                                            -dsz-                                            

  2013. február 22., 22. évf. 4. szám
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Elkezdődött a Paksot és Csám-
pát összekötő, a hatos út mellé 
tervezett kerékpárút építése. A 
közel 220 millió forintos költ-
ségű, pályázati forrás felhasz-
nálásával megvalósuló beru-
házás során több mint 4,5 km 
hosszú kerékpárút készül. […] 
A 2 méter széles aszfaltburko-
latú pálya a városi kerékpárút 
folytatásaként még belterüle-
ten, de már lakott területen kí-
vül halad majd, csatlakozva a 
várost elkerülő út mellett ha-
ladó és a lakótelepen véget érő 
kerékpárúthoz. A kerékpárút 
keresztezi az atomerőmű észa-

ki és déli bejáróját. […] A be-
ruházás előkészítéseként több 
mint 50 millió forintot fordí-
tott az önkormányzat a telek-
vásárlásokra, kisajátításokra és 
a terveztetésre. A kivitelezésre 
a város európai uniós alapok-
ból az Új Széchenyi Terv ke-
retében nyert forrást: az 1508 
méter hosszú belterületi sza-
kaszra 57 millió forintot közel 
90%-os, a 3121 méter hosszú-
ságú külterületi szakaszra pe-
dig 100%-os pályázati támoga-
tással 154 millió forintot. […]                            

-dal-
2013. március 8, 22. évf. 5. szám

[…] A dunakömlődi présházsor történe-
te régre nyúlik vissza. […] Az eltelt évek 
alatt lett vezetékes víz, villany és gáz, a 
szennyvízelvezetés azonban még nem 
volt megoldott. Erre 2007-ben készültek 
el a tervek, most pedig az önkormányzat 
beruházásában meg is valósul a szenny-
víz-gerincvezeték kiépítése. Emellett 

megújul az út a meglévő terméskő bur-
kolat felhasználásával, valamint hasonló 
módon a járda térkő burkolata is. Jelen-
leg 19 présház áll a közel 200 méter hosz-
szú présházsoron, ami az eltelt évek alatt 
a közösségi élet fontos színterévé vált. 
[…]                                                                        -gyöngy- 

2013. november 8., 22. évf. 21. szám

Visszakerültek a helyükre a Bazársor te-
tején álló védőszentek. A szobrokat 2012 
novemberében szállították el, hogy Tö-
visháti Béla szálkai műhelyében meg-
újuljanak. A restaurátor akkor úgy dön-
tött, hogy a keresztet legjobb a helyén fel-
újítani. […] Munkálatai során Tövisháti 
Béla érdekes megállapítást is tett: úgy lát-
ja, hogy a kereszt később készült, mint a 
barokk szobrok, mert utóbbiak nagyon 
rossz állapotban voltak. […] A bazárso-
ri alkotások felújítására mintegy 1,8 mil-
lió forintot különített el az önkormány-
zat […]. 

Faller Gábor                            
2013. augusztus 30., 12. évf. 16. szám

Március elején indul a Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola gazdasági szárnyának 
felújítása. […] A gazdasági szárny felújítá-
sával folytatódik a néhány éve elkezdődött 
korszerűsítési program […]. A beruházás-
ra, melynek keretében az épületrész tető-
szerkezete és a homlokzata is megújul, a 
működtető önkormányzat biztosít forrást, 
nettó 164 millió forintot. Az épületszárny 
egyik oldalán az irodák, tanári és igazga-
tói szobák működnek, ezek nyílászáróit 
cserélik, az északi oldalon lévő konyha pe-
dig gépészeti rendszerében és felszerelésé-
ben korszerűsödik. Az ezeradagos konyha 
technológiája a modern követelmények-
nek megfelelően újul meg, emellett átépí-
tik a padlószerkezetet, a burkolatokat, ki-
cserélik a belső nyílászárókat, álmennyezet 
készül és egy fagyasztókamra kialakítá-
sa is része a szerződésnek […]. A kivitele-
ző a tűzjelzőrendszer kiépítésére, a főbejá-
rat előtti lépcső újjáépítésére és a 610 m2-es 
épületrész villamossági és gépészeti korsze-
rűsítésére is megbízást kapott. […] 

Dallos Szilvia
2013. december 6., 22. évf. 23. szám

Épül a kerékpárút 

Megújul a II. Rákóczi 
gazdasági szárnya

Megújul a dunakömlődi présházsor 

Megújultak a Bazársor védőszentjei 

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

 Paksi Hírnök, 2022. június 10. n 13



Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A paksi reformátusok neves lelkészei
A régi református temetőbe, amely az Öreg-
hegy utcában a katolikus temető után balra 
fekszik, 1778-tól kezdtek temetkezni. Ahogy 
egy fekete obeliszk hirdeti, ebben a sírkertben 
nyugszik derczeni Munkácsy Sándor (1823–
1893) kiérdemesült esperes, egyházkerüle-
ti tanácsbíró és a paksi gyülekezetnek 38 évig 
buzgó lelkipásztora. Mint egykori ’48-as hon-
védtiszt a szabadságharc után bujdosni kény-
szerült. Az elnyomás enyhültével előbb Me-
dinán segédlelkész, majd 1852-től Dunaföld-
váron, 1854-től pedig Pakson lelkész volt. 
Beszélt és írt németül, franciául, angolul és la-
tinul. A halála előtt 15 évvel egy esés következ-
tében súlyosan megsértette a lábát, úgyhogy 
csak mankóval járhatott és a szobát őrizte. 
Több ezer kötetből álló könyvtárát a budapesti 
református teológiai intézetre hagyta. Egyházi 
beszédeit halála után könyvalakban is kiadták. 
Gyászjelentését unokahúga, özv. Tegzes Zsig-
mondné Munkácsy Sarolta közölte.  

Tekintélyes vagyonának nagy részét egy Pak-
son fölállítandó felsőbb leányiskola céljai-
ra hagyta, mely sajnos nem valósult meg. Az 
új lelkipásztort, a későbbi orientalista műfor-
dítót, dr. Kecskeméthy Istvánt 1894. márci-
us 18-án iktatták be hivatalába. Csak egy évig 
szolgálta szülővárosát. Pár nap múlva Kos-
suth Lajos halála okán a városi képviselő-tes-
tület Kossuth érdemeit jegyzőkönyvbe iktat-
ta, s a lakosságot a házak feldíszítésére kérték 
fel. A temetésre tizenhat tagú küldöttség ment 
Feil Ferenc bíró vezetésével. A fekete posztóval 
bevont református templomban gyászisten-
tisztelet volt, amelyen az új lelkész a gyüleke-
zetet könnyekig megható szép gyászbeszédet 
mondott. (Pesti Napló,1894.03.30., 7.o.) 1905-
től Molnár Sándor lett a paksi lelkész. 1906. 
március 15-én a paksi kaszinó társas halva-
csorát rendezett Bálint Lajos vendéglőjének 
nagytermében. A lakomán megjelent az ösz-

szes paksi és környékbeli intelligencia, ünne-
pi szónokul a református lelkészt kérték fel. 
(Közérdek, 1906.03.24., 5.o.) 1921-ben nagy 
ünnepség keretében zajlott Pakson a kommu-
nizmus alatt vértanúhalált szenvedett Bako-
nyi András csendőrőrmester és Csala Bálint 
csendőr emléktáblájának leleplezése. Az ün-
nepség után a református temetőbe vonult a 
közönség, ahol Bakonyi András sírjánál Mol-
nár Sándor tartott beszédet, koszorút helye-
zett el a községi elöljáróság, a csendőrség és az 
Ébredő Magyarok Egyesülete. (Tolnamegyei 
Újság, 1921.07.02., 4.o.) 1923. január 13-án a 
Paksi Református I�úsági Egyesület az Erzsé-
bet szálló nagytermében könyvtára javára jól 
sikerült műsoros táncestélyt rendezett. Az elő-
adást Molnár Sándor beszéde előzte meg. Az 
egyháztanács 1927. március 31-én elhatároz-
ta, hogy a 106 éves, korhadni kezdő bádogot 
leszedeti, s a tornyot horganyzott vaslemez-
zel befedeti 3400 pengő költséggel. A csillag-
ba ekkor elrejtett üzenet 2008-ban került elő, 
sorait Trianon búskomorsága hatja át, emel-
lett a gyülekezet akkori elöljáróit is felsorolja. 
1930. február 2-án lélekemelő ünnepség kere-
tében emlékezett meg a paksi református gyü-
lekezet jólelkű papja, Molnár Sándor 25 éves 
lelkészi működéséről. Az eseményről Tumpek 
mester jóvoltából csoportkép is készült. Ekkor 
már betegeskedett, és még az év májusában 
58 évesen elhunyt. Felesége, három gyerme-
ke és árván maradt egyházközsége gyászolták. 
(Tolnamegyei Újság, 1930.05.10., 5.o.) A paksi 

reformátusok 1933-ban Záborszky Jánost hív-
ták meg pásztoruknak. 1935-ben felhívásban 
szállt síkra az egykézés ellen. Záborszky lel-
kész természet- és Isten elleni tettnek minősí-
tette az egykézést, melynek leggyakoribb okai-
nak a kényelmet, az önzést, a hiúságot és a ne-
héz anyagi helyzetet, valamint a vagyonféltést 
tartotta. Az egyháznak küzdenie kell az egyké-
zés ellen, de szorgalmaznia is kell olyan álla-
mi intézkedéseket, amelyek az egyke ellen hat-
nak. 1937 őszén nagy feltűnést keltett Pakson 
egy külföldi rendszámú autó, amely a holland 
és a danzigi lobogót viselte. A hátsó táblák pe-
dig még titokzatosabbá tették az autót, mert a 
diplomáciai testület jelét is látni lehetett rajta. 

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Molnár Sándor 25 éves lelkészi jubileuma, 1930. február 2-án (Fotó: Tumpek Mihály)

„Nem váratlanul szólitá őt el a halál, hisz éle-
te az utolsó időben a kialvásban levő mécs-
hez hasonlitott, mely egyre lassabban pislog, 
végül utolsót lobbanva, kialszik… A hely-
beli önkéntes tűzoltóság sorfalat képezett és 
fáklyásan kisérte ki a koporsót. A helybe-
li prot. énekkar szép gyászdalokat zengett; 
az udvaron Kátay Endre duna-szentgyörgyi 
ev. ref. lelkész mondott tartalomdús, hatá-
sos gyászbeszédet.” (Tolnamegyei Közlöny, 
1893.09.03., 1–2.o.)

„Csakhamar kiderült, hogy a paksi refor-
mátus parókia vendégei nem mások, mint 
dr. Nederbragt J. holland külügyi állam-
titkár, aki évekig Hollandia népszövetségi 
megbizottja volt, most pedig már évek óta 
Danzig szabad államban a nemzetközi ki-
kötő bizottság elnöke, mint a népszövetség 
főbiztosa. Ez az illusztris előkelőség látogat-
ta meg Paksot e héten feleségével és gyerme-
keivel, mint Záborszky János paksi reformá-
tus lelkész és holland születésű nejének ven-
dégei. A kedves holland társaság sok érdekes 
fényképfelvételben örökitette meg paksi és 
környéki élményeit.” (Tolnamegyei Újság, 
1937.10.06., 3.o.)
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A 20. század első évtizedeiben ugyancsak 
megmozgatta a �zikusok, vegyészek, orvosok 
és pénzemberek fantáziáját az 1898-ban felfe-
dezett új elem, a rádium, amelynek felfedező-
je egy 29 éves, lengyel származású, Párizsban 
tanuló és kutató nő volt, nevezetesen Marya 
Skłodowska.
A múzeumi könyvtárunkban található egy 
szakmailag nagyon érdekes ritkaság, Rudolf 
Brunngraber Rádium – egy felfedezés regénye 
című könyve. Az osztrák író kétkötetes műve 
1936-ban és 1938-ban jelent meg magyar 
nyelven, Bibó Istvánné Ravasz Boriska fordí-
tásában.
Mint a detektívregényekben, itt is egy titok 
izgatja, nyugtalanítja és hajszolja egymás el-
len a regény szereplőit. A főszereplők Marya 
Skłodowska és Pierre Curie, a titokzatosság 
pedig a „Sugárzó” nevű új elemet, a rádiumot 
veszi körül.
Marya Skłodowska asszisztensként dolgozik a 
híres tudós, Henri Becquerel laboratóriumá-
ban. Becquerel a Francia Tudományos Aka-
démia ülésén jelenti be, hogy az uránérceken 
újfajta sugárzást fedeztek fel, amelyet uránsu-
garaknak javasol elnevezni. Marya nem azo-
nosul ezzel az elképzeléssel, mert szerinte a 
sugarak – mérései alapján – nem az uránból 
jönnek, hanem egy eddig ismeretlen elem-
ből, amely az ásványon belül van. Gondolat-
ban ezt az elemet „Sugárzó” néven azonosítja, 
majd beszámol feltételezéseiről udvarlójának, 
Pierre Curie-nek, a Sorbonne �zikaprofesz-
szorának. Kapcsolatuk mind a magánéletben, 
mind pedig a tudomány terén gyümölcsöző 
lesz, ugyanis Marya feleségül megy Pierre-hez, 
és kutatásaik eredményességét Marie Curie a 
Francia Tudományos Akadémia 1898. de- 

cember 28-i ülésén jelenti be: „Új elemet fe-
deztünk fel, amelynek a rádium nevet adtuk, 
és a rádium sugárzását radioaktivitásnak ne-
veztük el.” Beszámol arról is, hogy 1 gramm 
rádium 3 milliószor erősebben sugároz, mint 
ugyanannyi súlyú uránium, és olyan inten-
zív kék fényt bocsát ki, amely nappal is látha-
tó. Ettől a bejelentéstől felbolydul a világ tudo-
mányos élete, a rádium hatalmas érdeklődést 
vált ki az orvostudomány, a �zika és a pénzvi-
lág berkeiben. Ezt a felbolydulást mutatja be és 
érzékelteti a könyv szerzője egy orvos, egy �zi-
kus és egy bankár személyén keresztül.
Mivel az új elem nagyon ritka, hatalmas pén-
zeket mobilizál, kartellek, bányák és gyárak 
küzdenek a ritka ásvány birtoklásáért, amelyet 
elsősorban a rákkutatás és -gyógyítás területén 
hasznosítanak. A rádiumra is rátette kezét a 
kartell, amely drágít, és amelynek üzleti köny-
vében nincs rovat az emberiség és az irgalom 
számára. Csehszlovákiában, Joachimsthalban 
van a világhírű rádiumfürdő, amelynek lakói 
elsősorban a rádiumbányászok, akik rövid éle-
tet töltenek a bánya mélyén, hogy előteremt-

sék a rádiumot, amellyel a rákbetegségben 
szenvedő embereket gyógyítják. Ők bányász-
szák a gyógyító rádiumot, de mind meghal-
nak, átlagos életkoruk 34 esztendő, tájékoz-
tatja az olvasót a Népszava keserű tudósítója 
1935-ben. Sajnos a szélhámosok is megjelen-
nek a rádium körül, akik minden betegségre 
ajánlják. Az egyik orvos kijelenti: boldog va-
gyok, hogy a rádiumnak ilyen szédítően ma-
gas az ára, mert ha grammja nem kerülne 120 
ezer dollárba, még több visszaélést űznének 
vele.
A belgiumi rádiumelőállító és -feldolgozó 
gyár munkájába is betekintést nyújt a regény, 
kiemelve annak a tizenhét lánynak a tragédiá-
ját, akik halálos rádiummérgezést kaptak a vi-
lágító számlapú órák számlapjainak festésekor. 
A nők ugyanis a szájukba vették és „kihegyez-
ték” azt az ecsetet, amellyel a világító rádium-
masszát az óraszámlapokra kenték. A �zikus 
szembesíti a gyártulajdonost a saját lelkiisme-
retével, mondván, hogy ennek a tizenhét lány-
nak a csontjai még 1600 évig fognak világítani, 
mert a rádium felezési ideje ennyi. 
A rádiumot hazánkban is felhasználták a rák 
elleni küzdelemben, és 1936-ban megnyitot-
ták a „Budapest főváros Eötvös Loránd Rá-
dium- és Röntgenintézete” nevű kórházat a 
Bakáts téren, amely 1500 milligramm rádium-
mal kezdte meg gyógyító tevékenységét.
Rudolf Brunngraber könyve tényregény a rá-
dium kutatásának kezdeteiről, ám a múzeum 
hamarosan megjelenteti az Emlékező Füzetek 
sorozatában A rádium nyomában című kiad-
ványát, amelyben az 1950-es évek elejéig kö-
vethető a rádiummal kapcsolatos események 
sora a korabeli napilapok segítségével.  

Beregnyei Miklós

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Atomenergetikai Múzeum/archív
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Bakonyi László rendőr alezredes lett az Év 
rendőre a Dunaföldvár, Bölcske, Mado-
csa mikrotérségben. – Nagyon meglepőd-
tem, hogy rám esett a munkatársaim válasz-
tása, hiszen egy korábbi megállapodás szerint 
ezt az elismerést a végrehajtói állomány tagja-
inak ítélik oda – mondta László, aki minden-
kivel igyekszik megtalálni a közös hangot, és 
mindig, minden ügyben nyitva van az ajtaja 
a kollégái előtt. Bakonyi László középiskolás-
ként még tanár szeretett volna lenni. Érettségi 
után a határőrségnél töltötte a sorkatonai szol-
gálatot, és bár a katonai pálya is érdekelte, még 
mindig nem tett le eredeti tervéről. Úgy gon-
dolta, hogy munka mellett végzi majd el a fő-
iskolát. Azonban miután leszerelt, az egyik is-
merőse ajánlotta neki, hogy adja be jelentke-
zését a Paksi Rendőrkapitányságra. Így is tett 
és 1993-ban itt kezdett dolgozni. Végigjárta a 
ranglétrát, közrendvédelmi járőrként kezd-
te szakmai pályafutását, majd járőrvezető lett. 
Munka mellett végezte el a hivatása gyakor-
lásához szükséges képzéseket. Négy év múl-
va felajánlották neki, hogy a közlekedésrendé-
szeti alosztályon baleseti helyszínelő és vizsgá-
ló lehet, amire hosszú vívódás után mondott 
igent. Jelentkezett a rendőrtiszti főiskola köz-

lekedési szakára – ekkorra már elengedte a 
tanári pályáról szőtt álmait –, hiszen a közle-
kedésrendészeti ágban látta a jövőjét. Bako-
nyi László karrierje felfelé ívelt. 2004-ben már 
ő vezette a Paksi Rendőrkapitányság közle-
kedés-rendészeti alosztályát, 2010 február-
jától pedig az akkor megalakuló, a megyei 
rendőrfőkapitányság szervezetéhez tartozó 
Paksi Autópálya Rendőrség alosztályvezetője 
lett. Jelenleg a dunaföldvári rendőrősön dolgo-
zik. Felmerül a kérdés: mi késztette az alezre-
dest arra, hogy kedvenc szakterületétől meg-
válva egy kisvárosi rendőrőrs parancsnok-he-
lyettese legyen?  – Nem volt egyszerű döntés. 
Már több mint hét éve vezettem az alosztályt, 
minden szempontból sűrű időszak volt, ezért 
gondoltam, hogy váltok. Jó időben érzett rá 
erre a paksi kapitányság akkori vezetője, dr. 
Kuti István. Megkérdezte, hogy van-e kedvem 
visszamenni a kapitányság állományába. Volt 
– idézte fel Bakonyi László, aki arról is beszélt, 
hogy a pontosságot, összetett tevékenységet 
igénylő helyszínelői munka élete legszebb hét 
éve volt. Dunaföldváron viszont többrétű a fel-
adata, itt a bűnügyi közrendvédelmi munká-
ba belelát, ugyanakkor nyugalmasabb az éle-
te, mint az autópálya-rendőrségnél volt. Úgy 

érzi, itt is megtalálta a helyét. – Az egészség 
megőrzése egy bizonyos kor után hatványo-
zottan fontos, én nyugodtabb körülményekre 
vágytam, és ezt megkaptam Dunaföldváron. 
Mivel Pakson élek, naponta 25-25 kilométert 
utazom, eközben feldolgozom a napi esemé-
nyeket – teszi hozzá Bakonyi László, akit ott-
hon 17 éves és 13 éves gyermekei, valamint 
párja várnak, aki szintén rendőr, a paksi ka-
pitányság közlekedésrendészeti osztályán dol-
gozik. Korábbi házasságából született 24 éves 
�a más pályát választott, és a másik két gyer-
mekénél sem mutatkozik ambíció arra, hogy 
szüleik nyomdokába lépjenek. László egyéb-
ként az élethosszig tartó tanulás híve, koráb-
ban elvégezte a Nemzeti Közszolgálati Egye-
tem mesterkurzusát. Párjával igyekeznek nem 
hazavinni a munkát, de elkerülhetetlen, hogy 
néha szakmázzanak. Közös hobbijuk a túrá-
zás, a Balaton-felvidék a nagy szerelem, ahova 
sokat kirándulnak. Szeretik a gasztronómiai 
élményeket, a társaságot. László szabadidejé-
ben olvas, érdekli a történelem, a régi paraszti 
élet tárgyait gyűjtögeti, és tavaly meg tudta va-
lósítani régi álmát, vásárolt egy veterán autót. 
Úgy érzi, hogy teljes az élete.

Sólya Emma

Portré

Jó napot, mi újság?

Bakonyi László

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Sport

Tehetséges paksi sportolók
A Paksi Hírnök �atal, tehetséges sportoló-
kat bemutató sorozatában ez alkalommal 
Pesti Zoltánt ismerhetik meg, aki 2018-ban 
igazolt a Paksi SE-hez, a 2021/2022-es sze-
zonban az MLSZ Országos U17 Alap cso-
portjában 11, a Paksi FC II. csapatban az 
NB III. Közép csoportjában 25 mérkőzé-
sen lépett pályára. A középcsatár posztján 
az U17-ben tizennyolc, a felnőttek között, 
az NB III.-ban két gólt szerzett. A Paksi 
FC 2021 júliusában pro� szerződést kötött 
vele, 2022 elején bekerült a magyar U17-es 
válogatottba, ahol rögtön két góllal mutat-
kozott be Svájc nemzeti együttese ellen.

– Hogyan emlékszel vissza a kezdetekre?
– Az édesapám meccseit látva, hatévesen 
mertem először elmenni egy faddi fociedzés-
re, ahol rögtön egy nálam nagyobb �ú felrú-
gott. A szüleim ezt látva azt gondolták, hogy 
kész, vége a focikarriernek, de nem így lett. 
Egy évig Faddon fociztam Horváth Gyuri 
bácsinál, Folk Renátával, utána, mivel az ál-
talános iskola Tolnához kötött, ott folytat-
tam. A két tolnai edzőmtől, Mácsik Attilától 
és Wiesner Józse�ől tanultam meg a támadó-
futball alapjait, a labdarúgás iránti alázatot. 
2018-ban többekkel együtt igazoltunk a PSE-
hez, ahol Péter Norberthez kerültem, aki 
a higgadtságot tanította meg nekem, majd 
Kollarics Zsolt lett az edzőm, aki most is �-
gyeli a meccseimet, a fejlődésemet. A 2019-es 
évben szinte teljesen kimaradt az egész szezo-
nom, két kulcscsonttörés miatt. A sérülés rá-
döbbentett, hogy bár a foci az életem, de fon-
tos mellette a tanulás, és kell a B verzió. 
– Mennyit edzel, hogy sikerül megállnod a 
helyed a felnőttek között? 
– Jelenleg Kindl István és Pámer Krisztián 
az edzőim. A napi kemény edzések, a mér-
kőzéseken kapott játéklehetőségek, az erősí-

tő edzések és a stabilizáló edzések segítségé-
vel, úgy érzem, fejlődtem. Sikerül egyre to-
vább talpon maradni a pályán, párharcot 
nyerni a sokszor 30-40 kg-mal testesebb el-
lenfelek mellett is. Mivel vékonyabb testal-
katú vagyok, ez nagy kihívás számomra. Az 
idei évtől vagyok utánpótlás-válogatott. Örü-
lök, hogy sikerült több külföldi csapat ellen is 
gólt rúgnom, bízom benne, hogy ezt a jövő-
ben is folytathatom. Egyelőre szeretném elér-
ni, hogy kezdőként, alapemberként számít-
sanak rám az NB III.-as csapatban. Boldog 
vagyok, hogy NB I.-es csapattal kezdhetem 
meg az edzéseket  a következő szezonban. 
Szeretném, ha jól sikerülne a nyári felkészü-
lési időszak, bizonyítva ezzel sok embernek, 
de főként magamnak. 
– Vannak kitűzött céljaid a labdarúgásban, 
van példaképed a sportágadban? 
– Szeretnék minél hasznosabb tagja lenni az 
NB III.-as csapatnak, és ha sikerülne a sze-
zon vége felé egy olyan teljesíményt nyúj-
tani, mint pl. Vas Gábor és Gyurkits Ger-

gő az NB I.-ben, no, az már valami lenne! 
Akkor a családomtól kapott sok segítséget 
ezzel is meg tudnám köszönni. Külföldi ter-
veim nincsenek, a szüleimtől megtanultam, 
hogy mindig két lábbal a földön járjak, a je-
lenre összpontosítsak, és sose felejtsem el, 
hogy honnan jöttem. Kifejezett példaképem 
nincs, de van egy �lm, amit nagyon szeretek: 
Minden héten háború. Az edző szavai ebben 
nagyon motiválók: „Legyen szó bármilyen 
harcról, mindig az győz, aki mindent belead. 
Nézz a melletted ülőre, nézz mélyen a szemé-
be. Azt látod majd benne, hogy a srác segít 
majd a harcban, látni fogod, hogy ő meghoz-
za ezt az áldozatot a csapatért. Tudja jól, hogy 
ha rajtad múlna, te is megtennéd ezt érte. Ezt 
hívják csapatnak!”                                                               
– Nem könnyű összeegyeztetni a verseny-
sportot a tanulással. Te hogy oldod ezt meg, 
hol tanulsz jelenleg, és van-e tervben to-
vábbtanulás?     
– Jelenleg a Tolnai Szent István Katolikus 
Gimnáziumba járok, két év múlva érettsé-
gizem, a fociteljesítmény további alakulásá-
tól függenek a továbbtanulási terveim. Ha jól 
megy a foci, akkor szerintem a Testnevelé-
si Egyetemet célzom meg. Ha nem úgy ala-
kul a pályafutásom, ahogy szeretném, akkor 
több időm lesz a tanulásra. Szeretem a �zikát, 
a matematikát, talán az építőmérnöki vagy a 
kertészmérnöki pálya érdekelne. A gimiben 
testnevelés szakos az osztályfőnököm, sok 
versenysportoló van az osztályban, így sze-
rencsés vagyok, kapok támogatást, segítsé-
get a tanáraimtól, az osztálytársaktól. Apá-
tól mindig azt hallottam, hogy a hétköznap 
„meló”, a hétvégi meccs ünnep a focistának. 
Rájöttem, hogy ez tényleg így van, méghozzá 
nagybetűs Ünnep. Szerintem a csapatért és az 
Ünnep miatt focizom több mint tíz éve.

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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Waltner Róbert a PFC új vezetőedzője

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

A következő bajnoki szezonra 
a Zalaegerszeg korábbi tréne-
rével, Waltner Róbert vezető-
edzővel készülnek a Paksi FC 
játékosai, akivel kétéves meg-
állapodást kötöttek a zöld-fe-
hérek. A csapat erőnléti edzője 
Ferenczi István lesz, akivel két 
éve dolgozik együtt a korábbi 
kiváló csatár. 

„Soha ne add fel!” – talán ez le-
hetne Waltner Róbert ars poeti-
cája az immár hétéves edzői pá-
lyafutása tükrében, Pakson is 
fegyelmezett és kemény munká-
ra alapozott játékot ígér. – Bol-
dog vagyok, hogy itt folytatha-
tom a munkát. A Paks mindig 
is egy szimpatikus klub volt szá-
momra – emelte ki bemutatko-
zó interjújában az egykori kivá-
ló, hatszoros válogatott csatár, 
aki magyar bajnok (2001/2002), 
bronzérmes (2006/2007) és gól-
király (2007/2008) is volt. Több 

mint húszéves játékos-pálya-
futása során külföldi csapatok-
ban Cipruson, az Egyesült Arab 
Emírségekben, valamint Ausztri-
ában is játszott, de tagja volt a vi-
lághírű Argentin sztárcsapatnak, 
a Boca Juniorsnak is. A szintén 
Paksra szerződő erőnléti edző-
vel, Ferenczi Istvánnal két éve 

dolgoznak együtt, jól kiegészí-
tik egymást, hasonlóképpen lát-
ják a játékot, de a �zikai felkészí-
tésben teljesen szabad kezet kap 
a másodedző. Az biztos, hogy 
a keretben lesz változás, hiszen 
Bognár István az MTK-hoz iga-
zolt, valamint a gólkirály, Ádám 
Martin külföldön folytatná. Az 

ő pótlásuk nem tűnik egysze-
rű feladatnak, ráadásul a héthe-
tes felkészülés már június 13-án 
elkezdődik. Az első etapban ha-
zai környezetben készül a csa-
pat, majd július 10-e és 16-a kö-
zött a szlovéniai Zreče váro- 
sában edzőtáborozik, itt három 
edzőmérkőzést szeretnének le-
kötni a paksiak, kemény ellen-
felekkel. Az elutazás előtt is lesz 
felkészülési mérkőzés: június 
25-én a Fehérvári úton fogad-
ja a Paksi FC a Siófok NB II.-es 
csapatát, június 30-án Szlováki-
ában a DAC vendége lesz a csa-
pat, július 6-án a Szeged-Csanád 
Grosics Akadémia látogat a Fe-
hérvári útra, és július 9-én szin-
tén hazai környezetben lépnek 
pályára Waltner Róbert tanít-
ványai. Az ellenfél az NB III.-as 
III. Ker. TVE lesz. A bajnokság 
első fordulóját július 29-én ren-
dezik az OTP Bank Ligában. 

-dt-

Fotó: TelePaks
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Bemutatták az ASE új trénerét

Tizenöt nemzet kerékpárosai a rajtnál

Sajtótájékoztatón mutatták be az Atomerő-
mű SE NB I/A csoportos fér� kosárlabda-
csapatának új vezetőedzőjét, Csirke Feren-
cet és segítőjét, Szentendrei Áront.
A klub elnöke, dr. Kovács Antal azt mond-
ta, hogy nagyon nehéz körülmények között 
sikerült kiharcolni a bennmaradást, a sze-
zon során a sportcsarnok-felújítás, az edző- 
és játékoscserék jelentősen befolyásolták a 
csapat teljesítményét. – A szakosztályelnöki 
poszton Tóth Jánost Gulyás Róbert váltot-
ta, aki már rengeteg energiát fektetett abba, 
hogy olyan új csapatot hozzon össze, ami 
hosszú távon ismét vidéki fellegvárrá tehe-
ti az ASE-t – tette hozzá.
Gulyás Róbert szakosztályelnök arról beszélt, 
hogy az utolsó mérkőzésen a szurkolók a csa-
pat mellé álltak, Jan Pavlík és Schmidt Béla si-
keresen benntartották a csapatot a legfelső 
osztályban. Végre méltó körülmények között 
játszhatnak, azonban adminisztratív okok mi-
att idén nem folytatódik a sportcsarnok felújí-
tása. – Év közben is úgy éreztem, hogy magyar 
edzőt kell hozni, hogy ne kelljen év közben 
cserélni. Csirke Ferenccel kétéves szerződést 
kötöttünk, a 2022/2023-as szezonban a nyolc 
közé jutás a cél. Az előző csapatból egyik kül-
földi játékost sem tartjuk meg, sajnos egyikő-
jük mentális képessége sem érte el a megfelelő 
szintet. A magyar keret már alakul, szeretnénk 

még hazai játékost, de nagyon kicsi a merítési 
lehetőség – mondta.
Csirke Ferenc vezetőedző azzal kezdte mon-
dandóját, hogy nem szabadott volna ilyen szi-
tuációba kerülnie a csapatnak, még egy ilyen 
kisiklás nem engedhető meg. – Pakson igény 
van a minőségi kosárlabdára, olyan csapa-
tot szeretnék építeni, amelyik mindent meg-
tesz a sikerért, felszedi a parkettát is, ha kell. 
Az ellenfelek ne szeressenek ide jönni. In-
dulásként négy légióssal tervezünk, lehe-
tőleg több országból, de olyat is szívesen 

látnék, aki már játszott a magyar bajnok-
ságban. Azt tudni kell, hogy az európai já-
tékosok drágábbak, mint az amerikaiak, ez 
sem elhanyagolható szempont. A magyar 
játékospiacon kevesen vannak, akik elérhetők, 
mozdíthatók, nekünk azokat kell beépíteni, 
akik itt vannak. Hogy mikor kezdjük a felké-
szülést, az attól függ, mikorra tűzi ki a bajno-
ki rajtot az MKOSZ, de július vége felé a �ata-
loknak már egyéni edzést tartunk – összegzett 
Csirke Ferenc.                                                                    

-joko-

Paksról startol a 48. Gemenc Nagydíj. Erről 
tartott sajtótájékoztatót Szabó Péter, Paks 
polgármestere, dr. Kovács Antal, az Atom-
erőmű Sportegyesület elnöke és Szőke Ger-
gő, a Szekszárdi Sportközpont ügyvezetője 
nemrégiben a rajt helyszínén, az ASE sport-
csarnoknál.

A körverseny első szakasza Tengelic, Kö-
lesd, Medina, Harc érintésével Szekszárdon, a 
Béla király téren fut majd be július 16-án. Sző-
ke Gergő azt mondta, hogy az idei mezőny-
ben 15 nemzet 30 csapatában 180 kerékpáros 
vesz részt. A versenyzők között lesznek a Giro 
d’Italia többszöri szakasznyertesei, Európa-
bajnokok és magyar válogatott tagok is.
Szabó Péter polgármester úgy látja, hogy Pak-
son egyre többen választják a kerékpárspor-
tot és érdeklődnek a versenyek iránt. Felidéz-
te, hogy 2018-ban Paksot is érintette a Tour 
de Hongrie verseny, amely nagyon sok nézőt 
vonzott, ugyanebben bízik a Gemenc Nagydíj 
esetében is.

A körversenyt az Atomerőmű Sportegyesü-
let is támogatja. A szervezet elnöke, dr. Ko-
vács Antal a kerékpárversenyek élmény- és lát-
ványvilágáról, a sportág népszerűségéről be-
szélt a sajtótájékoztatón. Mint mondta, külön 
öröm számára, hogy a paksi szakasz indulásá-

val egy időben, az ASE csarnokban rendezik a 
dzsúdó Atom Kupát, így igazi sportváros lesz 
július 16-án Paks. A kerékpárosok rajtját meg-
előzően csapatbemutatás és szabadidős prog-
ramok is várják a szurkolókat és érdeklődőket 
az ASE sportcsarnok előtt.                               -se-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Babai István

 Paksi Hírnök, 2022. június 10. n 19



JAVALLAT ...-ÚTFÉLEN
NINCS
ADAT

RÖVIDEN

FEKETE I.
BAGLYA

BEÁLLÍT

ÖN
NÉMETÜL

ÉPÜLET-
SZÁRNY

NAGYBAN

RÉSZEGÍT

FERDE
JOULE V-FORMA BŐRSZEG

HIDAT
FELAVAT

FINN TÓ

... LABDA

KOLBÁSZ-
DARAB!

LITER

MÉRGEZŐ
VEGYÜLET

JAPÁN
MŰFAJ
MEG-

BOCSÁTÓ

IDŐS

E. MURPHY
FILMJE

ÉTTERMI
LISTA

VÁRPALOTA
RÉSZE

BALTI
FŐVÁROS

APRÓ
SZEMCSE

PÁRATLAN
LILLA!

OMLADÉK

UGYAN

JAPÁN
HONI NEVE

ORVOSI
MŰSZER

LONDONI
VONAT
VERNE

KAPITÁNYA

SPANYOL
AUTÓ-

MÁRKA

LOPAKODIK

FELTÉTELEZ

INDÍTÉK

NYÁRI HÓ-
NAP RÖV.

JÓD
VEGYJELE

ANGOL
SÖR

FIATAL-
EMBER

EURÓPA
KUPA

CSURGÓ

GÖRÖG
AUTÓJEL

SZERB
VÁROS

ORVOSI
CSAPAT

BIZALOM

... CAPONE

JÓSZÍVŰ

ÉGÉS-
TERMÉK

MELY
IDŐRE

KELETI
FÉRFINÉV

AMPER

REGISZTER

VÍZBEN
TISZTÍT

AMERIKAI
FÜRDŐHELY

RÁTÓTI
ZOLTÁN

ETIÓP
TARTOMÁNY

HÁROM
OLASZUL

ESTE-
FELE!

SZOLM. 
HANG

RÓMAI 50

BALZSAM

FÉLÉV!

SZABÁS-
MINTA

IGEKÉPZŐ

RÉSZLETES

BÁTOR

ARGENTIN
GK. JEL

TÁNCOT
JÁR

VESZPRÉMI
HELYSÉG

ANNO

SAPIENTI
...

NORMÁL
ZENEI
HANG

SEBFEDŐ

Ő1

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 tíz alkalomra 
szóló strandbérletet nyerhet.

Mikortól látogatható a paksi strand? 
A  megfejtéseket június 17-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:  Szilágyi András

Fotó: Babai István/archív




