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Átadták a Tolnai út és a Köles-
di út kereszteződésében kiala-
kított gyalogátkelőhelyet júni-
us 20-án. Az átkelőhely kivi-
telezője a DC Dunakom Zrt. 
volt, a beruházás értéke meg-
közelítőleg nettó 21 millió fo-
rint. A munkálatok során egye-
bek között járdakapcsolatokat, 
kiemelt szegélyes járdaszige-
tet alakítottak ki, biztosították 
a gyalogátkelőhely megvilágí-
tását, és átépítették a csapadék-
víz-elvezető árkot. A műszaki 
átadáson részt vett Szabó Péter 
polgármester és Leber Ferenc 
alpolgármester, a körzet önkor-
mányzati képviselője is. Szabó 
Péter szerint egy nagyon for-
galmas csomópontban sikerült 
a kijelölt átkelőhely felfestésé-
vel és az összetett átalakítás-
sal biztonságossá tenni a gyalo-
gos közlekedést. A polgármes-
ter hozzátette, hogy még ebben 
a ciklusban szeretnék a Köles-

di út közlekedését a jelenleginél 
is biztonságosabbá tenni. Leber 
Ferenc alpolgármester a tervek-
ről szólva azt mondta a műsza-
ki átadáson, hogy egy másik ko-

molyabb csomópont kialakításá-
ra, egy körforgalomra is szükség 
lesz az elkerülő út és a Kölesdi út 
találkozásánál. Kiemelte, remé-
li, hogy a közeljövőben megva-

lósulhat ez a komoly közlekedés-
biztonsági beavatkozás, amely az 
ezen a városrészen tapasztalható 
közlekedési problémákat orvo-
solja majd.                                  -se-

Közélet

Új gyalogátkelőhely létesült a város szélén 

Új burkolatot kapott a Gábor Áron utca

Megtörtént a Gábor Áron ut-
cában végzett beruházás mű-
szaki átadása. Az utca aszfalto-
zása a Paks belterületi utak és 
járdák felújítása projekt kere-
tében, önkormányzati útfelújí-

tás jogcímen kapott kormány-
zati támogatásból valósult meg 
mintegy nettó 97 millió forint-
ból. A felújítás során 322 mé-
ter hosszú és 5,5 méter széles 
betonút aszfaltozását végezte 

el a kivitelező, és kiemelt sze-
gélyt is építettek. Az utca mind-
két oldalán átépítették a járdát, 
valamint a gyalogos- és gép-
kocsibejárókat, térkő burkola-
tot tettek le, illetve rendezték 

a zöldfelületet. A márciusban 
megkezdődött beruházás ki-
vitelezője a SÉD-Gép K�. volt. 
Szabó Péter polgármester és 
Leber Ferenc alpolgármester, a 
körzet képviselője is részt vet-
tek a műszaki átadáson. Szabó 
Péter azt mondta, hogy idősze-
rű volt a felújítás, hiszen az út-
burkolat már töredezett, bal-
esetveszélyes volt. Leber Fe-
renc szerint igyekeztek a lakók 
észrevételeit is beépíteni a fel-
újítás során. A képviselő üdvö-
zölte, hogy a hetes körzet reha-
bilitációja szépen halad, és re-
ményei szerint folytatódik is 
tovább. A SÉD-Gép K�. ügyve-
zetője, Balassa Zoltán úgy tájé-
koztatott, hogy a beruházás ha-
táridőre befejeződött, ütemterv 
szerint, viszonylag zökkenő-
mentesen zajlott, hiszen ezen a 
területen nincs jelentős átmenő 
forgalom. Az utcában lakók is 
türelmesek voltak a munkála-
tok során.                  Sólya Emma
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Folyamatban van Paks fenntartható vá-
rosfejlesztési stratégiájának elkészítése

Készül Paks fenntartható városfejleszté-
si stratégiája. Ez a dokumentum lesz az 
alapja a város európai uniós támogatásból 
megvalósuló fejlesztéseinek 2021 és 2027 
között. Az ennek koordinálására létreho-
zott Digitális átállás munkacsoport első 
ülésén elhangzott, hogy a fenntartható vá-
rosfejlesztési stratégia a városban megva-
lósuló jövőbeni fejlesztések tervezési kere-
téül is szolgál.

2022. április 15-ig várta Paks Város Önkor-
mányzata online lakossági kérdőívek kitöl-
tését. A fenntartható városfejlesztési stra-
tégiáról szóló kérdőív célja az volt, hogy 
felmérje, a helyiek milyennek látják a vá-
ros helyzetét, és milyen elképzeléseik van-
nak a jövőbeni fejlesztésekről. Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere a kérdőív elindítá-

sakor azt mondta, hogy tartalmában követi 
a stratégia fő fókuszterületeit, ezek a meg-
tartó, a digitális, a kiszolgáló, a zöldülő, és a 
prosperáló város. Ezeken kívül speciálisan a 
várost érintő témákat is tartalmazott a kér-
dések sora. A kérdőívet több mint három-
százan töltötték ki – hangzott el a Digitális 
átállás munkacsoport első ülésén. Mint is-
mert a 2021-től 2027-ig tartó európai uniós 
ciklusban jelentős források állnak rendelke-
zésre. – Paks több mint hétmilliárd forint-
ból kíván megvalósítani különböző projek-
teket. A Fenntartható Városfejlesztési Stra-
tégia ezeket részletezi majd – mondta az 
ülésen dr. Kukely György. A városfejleszté-
si stratégia tervezője hozzátette, hogy a pro-
jekteket tartalmazó dokumentum a nyár fo-
lyamán készül el. Ennek megalkotásához 
a júniusi ülésen beérkezett ötleteket, véle-

ményeket használják fel. A folytatásban di-
gitális átállás akcióterv is készül, amiben a 
város megjelöli azokat a területeket, ame-
lyeken digitálisan előre lehet lépni. Tartal-
mazza a főbb lépéseket, a tennivalókat, va-
lamint a felelősöket, akik a megvalósításon 
dolgoznak majd. Ez az akcióterv dr. Kukely 
György szerint a következő bő egyéves idő-
szakban készül el. A fenntartható városfej-
lesztési stratégia tervezésébe most a helyi 
vállalkozók és civil szervezetek is bekapcso-
lódhatnak, ötleteket fogalmazhatnak meg. 
A kérdőívek a stratégiakészítés módszerta-
nát követve mérik fel a vállalkozók és civil 
szervezetek igényeit, tapasztalatait, jövőbeli 
elképzeléseit. A város honlapján, a paks.hu 
oldalon elérhető kérdőív kitöltése mintegy 
20-30 percet vesz igénybe.

Lovász K.

Fotó: Szép Zsóka/archív
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Huszonkét rendezvényt tar-
tanak a Nyitott Paks elnevezé-
sű projektben a közel-jövőben. 
A kapcsolódó megállapodást 
a napokban írta alá Szabó Pé-
ter polgármester és Komendó 
Beatrix, a MyAd Marketing 
K�. ügyvezetője.

A program célja a Paks II. projekt 
kapcsán a városba érkező harma-
dik országbeli állampolgárok be-
illeszkedésének elősegítése, be-
fogadó környezet kialakítása, a 
migrációval kapcsolatos társa-
dalmi tudatosság és érzékenység 
növelése, a nyitottság és befoga-
dás erősítése érzékenyítő prog-
ramokkal a különböző célcso-
portoknak és korcsoportoknak 
megfelelően. – A sorozat célja az 
is, hogy a résztvevők személye-
sen megélt pozitív élményeken 
keresztül megtapasztalják a kul-
turális sokszínűségben rejlő ér-
tékeket, ami oda-vissza műkö-

dik majd, és értelmezzék, ke-
zeljék a kultúrák találkozásakor 
esetlegesen felmerülő kon�iktu-
sokat. Megértsék és megismer-
jék a migráció által kialaku-
ló multikulturális társadalmak 
működését, ezáltal nyitottab-
bá, befogadóbbá és társadalmi-
lag érzékenyebbé, tudatosabbá 
váljanak – tájékoztatott Szabó 

Péter. Mint elhangzott, a sport- 
és művészeti foglalkozásokkal 
egymás megismerése mellett 
cél a sajátos életkörülmények 
miatt kialakuló stressz csök-
kentése is, alternatíva ajánlása a 
harmadik országbeli állampol-
gároknak az értékes időtöltésre.
Komendó Beatrix kiemelte, azt 
szeretnék elérni, hogy a város-

ba érkezők megtalálják a helyü-
ket Pakson, ebben pedig fontos 
terület a kultúra. – Úgy tudjuk 
ezt megtenni, hogy olyan ren-
dezvényeket, programokat kí-
nálunk, amelyeken a városba ér-
kezők és a helyi lakosság is részt 
tudnak venni, találkozhatnak 
egymással – mondta, hozzáté-
ve, hogy ugyanakkor ezzel a so-
rozattal színesedik Paks prog-
rampalettája. Az érzékenyítő és 
kulturális rendezvényeket ma-
gában foglaló sorozat időrendje 
még nem kristályosodott ki, sze-
retnék azon célnak megfelelően 
meghatározni, miszerint minél 
nagyobb legyen a részvétel.
A program a Belügyminiszté-
rium és az Európai Unió társ-
�nanszírozásában megvalósu-
ló MMIA-2.2.16/7-2019-00001 
azonosító számú, Nyitott Paks 
elnevezésű projekt keretében 
valósul meg.                            

-kgy-

Közélet

Rekordszámú látogató a megyenapon

Nyitott Paks – programokat szerveznek

Paks idén is képviseltette magát 
a Vár a megye elnevezésű prog-
ramon. A Tolna Megyei Önkor-
mányzat szervezésében ezút-
tal a váraljai parkerdőbe vár-
ták a látogatókat. Megyei érték, 
azaz Tolnaikum lett 2022-ben a 
lengyeli kultúra régészeti érté-
ke és Mattioni Eszter művésze-
ti munkássága.

A Tolna Megyei Önkormányzat 
évről évre a Vár a megye prog-
rammal kívánja ráirányítani a �-
gyelmet a megye értékeire. 2022-
ben 45 település önkormányza-
ta mutatta be értékeit. Fehérvári 
Tamás, a Tolna Megyei Közgyű-
lés elnöke szerint soha nem volt 
még ekkora az érdeklődés. Az 
idén Váralján tartott  programon 
hétszázan vettek részt, ami re-
kord a rendezvény eddigi törté-
netében.
Az ünnepélyes megnyitón Potápi 
Árpád János is köszöntötte a meg-
jelenteket. A Miniszterelnökség 

nemzetpolitikáért felelős állam-
titkára beszédében hangsúlyoz-
ta, hogy mindegyik megyei ren-
dezvény kiemelten fontos, hi-
szen a találkozások fő feladata 
a közösségek szervezése, erősí-
tése.
Paks küldöttsége aranyérmes 
paksi sillert és kitűnő paksi ha-
lászlevet is felvonultatott a me-
gyenapon. Emellett a Paks Pont 
által elkészített városi ajándéko-
kat, kitűzőket, tollakat, a borok-
hoz pedig Sárgödör téri mintával 
ellátott cseppőröket is kínáltak az 
érdeklődőknek. Szabó Péter pol-
gármester elmondta, a paksi Tele-
pülési Értéktár Bizottság 47 helyi 
értéket tart számon. Közülük 46-
ot emelt már a Tolna Megyei Ér-
téktár Bizottság a megyei értékek, 
azaz a Tolnaikumok sorába.
A Vár a megye programon hir-
detik ki hagyományosan a me-
gyei értékké nyilvánított helyi ér-
tékeket. 2022-ben a lengyeli kul-
túra régészeti értéke és Mattioni 

Eszter művészeti munkássága 
lett Tolnaikum. Kimagasló ha-
gyományőrző, értékfeltáró, érték-
mentő és népszerűsítő tevékeny-
ségéért Érték díjat kapott a Völgy-
ségi Értéktár Bizottság. A nemzeti 
értékek megismertetéséért, nép-
szerűsítéséért végzett munkájá-
ért a dunaföldvári Magyar László 

Gimnázium szintén ezzel a díj-
jal gazdagodott. A rendezvény 
végén hirdették ki a vetélkedők 
eredményeit: a legszebb stand cí-
met Kismányok kapta, a Minden 
ízében Tolna megye  című főző-
versenyt pedig Szekszárd Város 
Önkormányzata nyerte el gom-
bás vadragujával.                       -lk-

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Júliusban indul a táborsorozat

Alapkőletétel a katolikus iskolában

– Idén is pályáztunk az Erzsébet a 
Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítványhoz Napközi Erzsébet-
táborok megrendezésére általá-
nos iskolásoknak. Örömhír, hogy 
mind a hat hétre szóló pályázat 
sikeres volt – jelentette be Szabó 
Péter polgármester sajtótájékoz-
tatón, amit Kiss-Fodor Melinda 
kulturális szervezővel, a Csengey 
Dénes Kulturális Központ mun-
katársával tartottak. A polgár-
mester arról is tájékoztatott, hogy 
a hat hét alatt közel 300 gyermek 
táborozhat, az első turnus július 
4-én indul, a sorozat augusztus 
12-én zárul. A tábori sorozat bá-
zisa a Csengey Dénes Kulturális 
Központ lesz, a lebonyolításban a 
Paks Kistérségi Szociális Központ 
is közreműködik.
Kiss-Fodor Melinda úgy tájé-
koztatott, hogy az egyes turnu-
sokat 40 főre tervezték, de olyan 

nagy volt az igény, hogy lesznek 
olyan hetek, amelyeken 52 gyer-
mek táborozik. A program min-
dennap 8 órakor kezdődik és 16 
óráig tart, de �gyelemmel a szü-
lők munkarendjére, már reg-
gel 7 órától adnak felügyeletet és 
16.30-ig vigyáznak a gyerekekre. 
Az ingyenes táborban napi négy-
szeri étkezést is biztosítanak a 
gyerekeknek. – A program szín-
vonala felér egy drágább táboré-
val, a pályázati elvárásnak meg-
felelően öt tematika jelenik meg 
a palettán, ezek a sport, a művé-
szeti nevelés, a környezettudatos-
ság, a közösségépítés és a kirán-
dulás. A programelemeket pró-
báltuk úgy összeállítani, hogy 
változatos legyen a kínálat – 
mondta Kiss-Fodor Melinda. 
Arról is tájékoztatott, hogy már 
létrehoztak a turnusokra egy-
egy Messenger-csoportot, ami-

be felvették a résztvevőket, il-
letve az Erzsébet-táborok Paks 
2022 Facebook-csoportban is 
tudnak kommunikálni a csa-
ládok a szervezőkkel, valamint 
az erzsebettaborokpaks@gmail.
com emailcímen is. Kiemel-
te, hogy ha egy gyermek vala-

milyen okból mégsem tud részt 
venni a táborban, időben jelez-
ze a szülő, mert be tudnak hívni 
helyette egy másik diákot, illet-
ve a pályázati feltételek teljesí-
téséhez fontos, hogy meglegyen 
a vállalt gyermeklétszám.                                           

-kgy-

Letették a Paksi Balogh Antal 
Katolikus Óvoda, Általános Is-
kola és Gimnázium új épületé-
nek alapkövét június 10-én. Az 
ünnepélyes eseményen részt 
vettek Süli János államtitkár, 
Felföldi László pécsi megyés-
püspök, Kutas Attila, a pak-
si római katolikus egyházköz-
ség plébánosa, Szántó Zoltán, 
Paks alpolgármestere, az intéz-
mény tanárai, diákjai.

Tavasz óta zajlanak az általános 
iskola és a gimnázium bővíté-
sével kapcsolatos munkálatok. 
A beruházás első ütemében 
új, kétemeletes, hét tantermes 
épület készül el, kormányzati 
és egyházmegyei támogatásból, 
mintegy egymilliárd forintból.
Az új épület alapkőletételén 
Koósz Roland, az intézmény 
igazgatója köszönetet mon-
dott mindazoknak, akik lehe-
tővé teszik az 1993-ban alapí-
tott, jelenleg széttagolt intéz-
mény bővítését. Felföldi László 
pécsi megyéspüspök arról be-

szélt, hogy a mai gyerekek, akik 
ebben az iskolában tanulnak, a 
jövőt határozzák meg. Süli Já-
nos, a paksi beruházásért fele-
lős államtitkár jelentős szerepet 
játszott abban, hogy a beruhá-
zás megkezdődhetett. Hangsú-
lyozta, nagy öröm, ha a gyere-

keknek hoznak létre valamit, 
legyen az új iskolaépület, sport-
pálya vagy játszótér, hiszen 
mindez az ő épülésüket szolgál-
ja. Szántó Zoltán, Paks alpol-
gármestere szerint a Paksi Ba-
logh Antal Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium 

olyan minőséget és színvonalat 
jelent a városban, hogy fejlődé-
se kifejezetten támogatandó.
Az alapkő letételen egy idő-
kapszulát is elhelyeztek, amely-
be Koósz Roland, az intézmény 
igazgatója az iskola tanulói-
nak és pedagógusainak jelen-
legi névsorát, fotókat az iskola 
életéből, és a 25. jubileumi év-
fordulóra készült �lmet, Szán-
tó Zoltán a Paksi Hírnök leg-
frissebb számát tette, Süli János 
államtitkár pedig kedves em-
lékét, egy érmet helyezett el a 
kapszulában, amelyet Felföldi 
László az alapkőletétel előtt, a 
leendő épület alapjaival együtt 
megszentelt.
Az ünnepi eseményt az intéz-
mény Kalkuttai Szent Teréz 
Tagóvodája idén ballagó óvo-
dásainak és az iskola diákjainak 
műsora színesítette, fellépett 
a C four G zenekar és a Paksi 
Grund csapata.
Az új épület alapozását hama-
rosan megkezdi a kivitelező, a 
Pécsi Tatar Zrt.                              -se-

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet

Pitti Katalin lesz a sztárfellépő a koncerten

Nincs falunap halászléfőzés nélkül
– Különösebb titok nincsen, a jó halászlé 
jó minőségű alapanyagokból (hagyma, hal, 
őrölt pirospaprika) készül, és nagyon fon-
tos, hogy a készítője időről időre gondosan 
megízlelje – mondta Hanuszka Gyula, az idei 
dunakömlődi falunapon rendezett halászlé-
főző verseny győztese, aki 39 nevező közül 
diadalmaskodott. Ez a megméretés ma már 
elmaradhatatlan a rendezvényen, igaz, nem a 
kezdetektől része: a falunapot tizenötödször, 
a halászléfőző versenyt tizenegyedszer ren-
dezték meg. A verseny tárgyául nem véletle-
nül választották ezt a közkedvelt ételt, hiszen 
a település messze földön híres a náluk készü-
lő pontyhalászléről. A délelőtt fő program-
ja, a főzőverseny mellett színpadi produkci-
ókkal és kísérőprogramokkal is fűszerezték 
a falunapot, amelyek szintén állandó prog-
ramelemek. Délelőtt a dunakömlődi óvodá-
sok adtak műsort, délután pedig a Medinai 
Tamburazenekar, a Paksi Szarkaláb Néptánc 
Egyesület, a Dunakömlődi Félnótás Dalkör, 
a Shisha Café zenekar, a Csinibabák együttes, 
a Csámpai Country Road Club és a Veracruz 
zenekar léptek színpadra. A faluház melletti 
parkolóban ugrálóvárakkal, a könyvtár ud-
varában pedig kézműves-foglalkozásra, illet-
ve arcfestésre várták a gyerekeket. A halászlé-
főző verseny mellett kincskereső családi ve-

télkedőt is szerveztek. A megméretések közé 
egy újat is meghirdettek az idén, mégpedig a 
kistraktoros ügyességi versenyt, amire most 
még bátortalan volt a jelentkezés – ketten áll-
tak rajthoz –, de a szervezők bíznak abban, 
hogy a hagyományteremtő szándékkal meg-
tartott versenyen jövőre már többen megpró-
bálják elnyerni a vándorkupát. A koronaví-

rus-járvány miatt az elmúlt két évben nem 
tudták megrendezni a falunapot Dunaköm-
lődön, így ezen a júniuson a megszokottnál is 
jobban várta a lakosság. A falunapról bővebb 
összefoglalót adott a TelePaks a Közélet közel-
ről című magazinban, a műsor a telepaks.net 
oldalon és a TelePaks YouTube-csatornáján 
visszanézhető.                                               -kgy-

– Negyedik alkalommal várjuk a lakosságot a 
Komolyzenei koncert sorozatban Pakson – je-
lentette be Bunkóczi András szervező sajtótá-
jékoztatón, amit Szántó Zoltán alpolgármes-

terrel közösen tartottak. Bunkóczi András el-
mondta, hogy a program július 16-án lesz a 
Szent István téren. – A sorozat koncepciója az, 
hogy bemutassuk az elmúlt négy évtized meg-

határozó operaénekeseit, kezdve a hölgyek-
kel, majd folytatva az urakkal. Ebben az esz-
tendőben Pitti Katalin érkezik Paksra – ösz-
szegzett. Azt is elmondta, hogy készülnek a 
közönségnek különleges programfüzettel, kö-
szöntőitallal, a Paksi Városi Múzeum munka-
társai reformkori ruhákban korzóznak majd. 
Pitti Katalin az Erzsébet Nagy Szálloda elnöki 
lakosztályának erkélyén énekeli el az estet záró 
dalt. Szántó Zoltán alpolgármester azt mond-
ta, hogy a komolyzenei koncertsorozatot beil-
lesztették a városi kulturális programpalettába. 
– Az esten Ijjas Noémi operaénekes és Tóth 
Emese, a Pro Artis Művészeti Iskola zongo-
ratanára, valamint Szabó Péter trombitamű-
vész közös koncertje után következik Pitti 
Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes, érde-
mes művész, a Magyar Állami Operaház örö-
kös tagja és Berkes János operaénekes, érde-
mes művész, a Halhatatlanok Társulatának 
örökös tagja koncertje a Dunakeszi Szimfo-
nikus Zenekar kíséretében, a karmester Far-
kas Pál. A komolyzenei estet Süli János állam-
titkár nyitja meg.                                       Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Babai István/archív
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Elérkezett a parlag-
fű-mentesítés ideje

Színes programok 
egész nyáron

Ismét kiírta pályá-
zatát az alapítvány 

Közélet

A parlagfű elleni védekezés-
re hívja fel a lakosság �gyelmét 
hirdetményben a Paksi Polgár-
mesteri Hivatal. Törvényi kö-
telezettség a parlagfű-mentesí-
tés, amelynek a leghatékonyabb 
módja a többszöri kaszálás.

Paks Város Önkormányzata fel-
hívja a lakosság �gyelmét a par-
lagfű- és gyommentesítéssel kap-
csolatos feladatai elvégzésére. A 
köztisztaság fenntartásáról szóló 
rendelet értelmében az ingatlan 
tulajdonosa, használója köteles 
gondoskodni az ingatlan gyom-
tól, gaztól, szeméttől, vadon élő 
bokroktól vagy allergiát okozó 
gyomnövényektől való megtisz-
tításáról, a zöldfelületek kaszálá-
sáról, függetlenül attól, hogy az 
ingatlan beépített vagy sem.
A parlagfű veszélyes gyomnak 
tekinthető, ezért kötelező az elle-
ne való védekezés. A növény leg-
intenzívebb növekedési idősza-
ka július, virágpora a legnagyobb 
tömegben július végén és au-
gusztusban szóródik, ezért az in-
gatlantulajdonosoknak a parlag-
fű elleni védekezést június 30-ig 
végre kell hajtaniuk, azt követő-

en pedig a parlagfű virágzását, az 
allergén pollen levegőbe kerülé-
sét folyamatosan meg kell akadá-
lyozniuk a vegetációs időszak vé-
géig. A  védekezés legcélszerűbb 
módja a havonta legalább 2-3 al-
kalommal történő kaszálás. 
Június 30-a után az ingatlan tu-
lajdonosának, használójának is-
merete hiányában is haladéktala-
nul el kell végeztetni a közérdekű 
hatósági védekezést (kényszer-
végrehajtás). A  védekezés alkot-
mányos alapjogokat is érint, így a 
közigazgatási hatósági eljárás álta-
lános szabályait betartva a véde-
kezés zárt ingatlanon, telephelyen 
is elvégezhető. A kényszerkaszálás 
teljes költségét a föld használója, 
tulajdonosa köteles megtéríteni, 
amely a helyi feltételektől függő-
en több tízezer forint is lehet hek-
táronként. Ez nem azonos a nö-
vényvédelmi bírsággal, amit 5-15 
millió forint összegben az eljárás 
költségén felül szabnak ki. A költ-
ségek meg nem �zetése esetén 
azok adók módjára behajthatók.
A  hirdetmény a paks.hu honla-
pon a Hirdetmények, közzététe-
lek rovatban olvasható.

-kgy-

Megjelent a Paksi Nyár 2022 
programfüzet. Szeretettel hív-
ják a lakosságot a nyári rendez-
vényekre, többek között a jubi-
láló Gastroblues Fesztiválra, a 
Sárgödör téri Kávé, Bor és Pá-
linka Fesztiválra, a Levendu-
la Napra, a lussoniumi piknik-
kel fűszerezett Múzeumok Éj-
szakájára, a Gemenc Nagydíj 
kerékpárversenyre, a Csengey 
Dénes Kulturális Központ szín-
vonalas rendezvényeire, vagy 
éppen a nyári komolyzenei kon-
certre és a térzenés programok-

ra. – Ahogy minden évben úgy 
idén is megpróbáltunk olyan 
programkavalkádot összeállí-
tani amely minden érdeklődé-
si körnek és korosztálynak meg-
felel. Bízom benne, hogy minél 
több paksi részt vesz ezeken a 
rendezvényeken – mondta Sza-
bó Péter polgármester. A Paksi 
Nyár 2022 programfüzetet min-
den háztartásba eljuttatta Paks 
Város Önkormányzata, emellett 
a város honlapján a felugró ab-
lakból is elérhető és lapozható.

-kgy-

Két év pandémia miatti kiha-
gyás után, idén ismét meghir-
dette pályázatát a Tehetséges 
Paksi Fiatalokért Alapítvány. 
A részletekről Dávid József, a 
szervezet kuratóriumának el-
nöke beszélt sajtótájékoztatón. 

– A Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítványt harminc esztendő-
vel ezelőtt hozta létre az önkor-
mányzat és a Paksi Atomerőmű, 
a cél pedig azóta is változatlan: az 
anyanyelvi kultúra, a művészet, a 
tanulmányi munka és a sport te-
rületén kimagasló eredményt el-
érő diákok és a velük foglalkozó 
felnőttek munkájának elismeré-
se, ösztönzése – mondta Dávid 
József kuratóriumi elnök sajtótá-
jékoztatón, annak kapcsán, hogy 
két év pandémia miatti kihagyás 
után idén ismét meghirdette pá-
lyázatát a szervezet. Dávid József 
azt is felidézte, hogy 2013-ig ke-
vésbé volt szigorú a kiírás, 100-
120 pályázat érkezett be, és 50-
60 díjat osztottak ki önálló díj-
átadó ünnepségen. – 2014-ben 
szigorítottunk a kiíráson, azóta 
20-30 pályázat érkezik elbírálás-
ra, és 10-15 díjat osztunk ki, már 
nem önálló gálán, hanem az ok-
tóber 23-i városi ünnepség kere-
tében. Mindezzel emeltük az ala-
pítvány díjának rangját, híre pedig 
a városi ünnepséghez kapcsolva 
szélesebb rétegekhez eljut – ösz-
szegzett. A sajtótájékoztatón az 
is elhangzott, hogy pályázni az 

általános iskola 5. osztályától az 
első diploma megszerzéséig tar-
tó időszakban lehet, feltétel, hogy 
a pályázó állandó lakóhelye Paks 
vagy itt tanul. Pályázni lehet me-
gyei, regionális és nem központi 
szervezésű országos tanulmányi 
versenyen elért első helyezéssel, 
központi szervezésű (miniszté-
rium, hatóság, Magyar Kereske-
delmi és Iparkamara) országos 
tanulmányi versenyeken az első 
tizenöt helyezés valamelyikének 
elérésével, valamennyi művésze-
ti ágban egyéni és csoportos al-
kotással, koncerteken, előadáso-
kon, fellépéseken, irodalmi pá-
lyázatokon elért eredményekkel, 
az országos szakszövetségek és a 
Magyar Diáksport Szövetség ál-
tal szervezett versenyeken elért 
1–3. helyezéssel (sport kategória 
esetén). Tanulmányi ösztöndíjra 
az pályázhat, aki eddigi tanulmá-
nyai során tartósan kiemelkedő 
eredményt ért el és a 2022/2023-
as tanévben valamelyik hazai fel-
sőfokú intézmény nappali tago-
zatán utolsó éves hallgató lesz. 
Tanulmányi átlagának 4,5 fö-
lött kell lennie a 2021/2022-es 
tanév mindkét félévében. A pá-
lyázati űrlap és a részletes ki-
írás beszerezhető a Paksi Pol-
gármesteri Hivatal polgármes-
teri titkárságán, vagy letölthető 
a paks.hu honlapról. A pályáza-
tokat a polgármesteri hivatal tit-
kárságára várják 2022. szeptem-
ber 16-án 12 óráig.                    -gy-

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

A neurológia a központi (agy és 
gerincvelő) és a perifériás (kör-
nyező, az ezekből kiinduló, az 
egész testet behálózó érző, moz-
gató és vegetatív) idegrendszer 
szerkezeti és funkcionális meg-
betegedéseivel foglalkozó orvosi 
szakterület. A Paksi Gyógyásza-
ti Központ neurológia szakren-
delésén dr. Szloszár Márta ideg-
gyógyász szakorvos, adjunktus 
fogadja a betegeket. Elmondta, 
hogy már gyermekkorában or-
vos akart lenni, soha nem is me-
rült fel más. A diploma megszer-
zése után belgyógyászat szak-
területre szeretett volna menni, 
de nem volt a szekszárdi kórház-
ban ilyen álláslehetőség, így jött 
az ideggyógyászat. Dr. Szloszár 
Márta 1994-ben szakvizsgázott, 
és immár harminchárom eszten-
deje végzi gyógyító tevékenysé-
gét. A Tolna Megyei Balassa Já-
nos Kórház neurológia szakren-
delésén és a kórház neurológia 
osztályán dolgozik, valamint ti-
zenhárom éve tart rendelést Pak-
son. Azt is elmondta, hogy két �a 
van, az idősebbik közgazdász, a 
�atalabb pedig teljes mértékben 
anyukája nyomdokaiba lépett, 
rezidens Pécsett.  
A paksi neurológián jelenleg 
minden héten csütörtökön, illet-
ve minden hónap első páratlan 
keddjén van rendelés. A neuro-
lógia beutalóköteles szakrende-
lés, és előjegyzéssel működik, 
az időpontkérésre vonatkozó 
információk megtalálhatók a 
paksigyogyaszatikozpont.hu ol-
dalon a szakellátás címszó alatt. 
– A leggyakoribb panaszok a 
szakterületen a derékfájás, a nya-
ki gerinc fájdalom, a háti gerinc 
fájdalom, a fejfájás, a szédülés, a 
zsibbadás, a látászavar, az emlé-
kezet- és gondolkodás zavarok – 
mondta a doktornő, aki arról is 
beszélt, hogy jellemzően a házior-
vosok küldenek pácienseket a ne-
urológia szakrendelésre, de a re-
umatológia, az ortopédia, a kar-
diológia, a fül-orr-gégészet és a 
szemészet szakrendelésekről is ér-
keznek hozzá. 

– Az első lépés a beteg alapos ki-
kérdezése az aktuális panaszairól, 
a korábbi betegségeiről, műtétjei-
ről, a szedett gyógyszereiről. Sze-
retem, ha a páciensek felkészül-
ten érkeznek a szakrendelésre, 
azaz magukkal hozzák a koráb-
bi leleteiket és a szedett gyógy-
szereik pontos listáját, mert ez 
megkönnyíti az orvos-beteg 
konzultációt, a vizsgálat mene-
tét – mondta dr. Szloszár Márta. 
A kikérdezés után �zikális vizs-
gálat következik, aminek eszkö-
zei a vizsgálóágy, a re�exkalapács 
és a fonendoszkóp. Amennyiben 
szükségesnek tartja a doktornő, 
valamilyen képalkotó vizsgálatot 
(röntgen, MR, CT) és/vagy va-
lamilyen elektro�ziológiai vizs-

gálatot (agy, a környéki idegek, 
izomzat) kér, és a leletekkel várja 
vissza a pácienst. Ha a beteg pa-
naszai indokolják – például erős 
fájdalommal küzd –, már az első 
ellátásnál elrendel azokat enyhítő 
kezelést, hiszen időbe telik, mire 
a további vizsgálatokat elvégzik. 
A neurológiában a terápia lehet 
konzervatív kezelés – gyógyszer, 
gyógytorna, gyógymasszázs, �zi-
koterápia – vagy műtéti beavat-
kozás, utóbbi esetben a PTE KK 
Idegsebészeti Klinikára irányítja 
a szakorvos a beteget. 
– Jelenleg is eléggé hosszú az 
előjegyzési idő a neurológia 
szakrendelésen, ráadásul jú-
lius 1-től a havi öt nap rende-
lés négyre csökken a kórhá-

zi beosztásom okán – mond-
ta a doktornő, hozzátéve, hogy 
ha sürgős szakorvosi vizitet kér 
a háziorvos, azt kéri, hogy tele-
fonon konzultáljon vele, és ha 
indokolt, akkor természetesen 
megpróbálják mihamarabb fo-
gadni a pácienst. Itt arra is fel-
hívta a �gyelmet, hogy ha va-
laki nem tud megjelenni az 
előjegyzett időpontban a szak-
rendelésen, feltétlenül jelezze 
telefonon, mert be tudnak írni 
az adott időpontra egy másik 
beteget.  
Az előjegyzéseket a szakren-
delésen dolgozó assziszten-
sek, Németh Andrea és Kele-
men Éva kezelik, ami mellett 
még számos más adminiszt-
ratív feladatot ellátnak, vala-
mint szükség szerint asszisz-
tálnak az orvosi vizsgálatoknál, 
és a betegirányítás is a felada-
taik közé tartozik. A két szak-
embert egyébként már meg-
ismerhették sorozatunk gyer-
mekpulmonológiáról, valamint 
urológia szakrendelésről szóló 
részeiben. Most is elmondták, 
hogy kiemelten fontosnak tart-
ják a rendelésen a kedvességet, 
a türelmet, a feszültségoldást és 
a lehető legkellemesebb légkör 
kialakítását. 

Kohl Gyöngyi

Vizitben a neurológián
Fotók: Szép Zsóka
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Ahol számít a méret: karbonlábnyom
Atomerőmű

Az emberi tevékenység – le-
gyen az közlekedés, energia-
termelés vagy éppen az öltöz-
ködés – hatással van a kör-
nyezetre. Annak érdekében, 
hogy a negatív hatások csök-
kenjenek, egyre nagyobb te-
ret nyer a környezettudatos 
gondolkodás, életmód, így 
felértékelődnek a fenntart-
ható megoldások a hétközna-
pokban és a gazdaság minden 
területén.

Az emberi tevékenység környe-
zetre gyakorolt hatásának „szám-
szerűsítésére” szolgáló egyik érték 
a karbonlábnyom, ami megmu-
tatja, hogy meghatározott időin-
tervallumban mennyi üvegház-
gáz-kibocsátáshoz járult hozzá 
egy adott tevékenység vagy sze-

replő. A szénlábnyom nem ki-
zárólag a szén-dioxid-kibocsátás 
mérésére terjed ki. Kiszámításá-
nál más üvegházhatású gázokat 
– köztük például a metánt – is �-
gyelembe veszik, ezeket a Kio-
tói Jegyzőkönyv határozta meg. 
Az összesítéshez minden gáz ki-
bocsátási mennyiségét átszámít-
ják az úgynevezett szén-dioxid-
egyenértékre. 
A karbonlábnyom értékét kü-
lönböző tevékenységekre, or-
szágokra, cégekre, termékek-
re, de akár személyekre vonat-
kozóan is ki lehet számítani, 
össze lehet vetni. Természete-
sen nem egyszerű, hiszen na-
gyon sok tényezőt �gyelem-
be kell venni, és a közvetle-
nül kibocsátott üvegházgázok 
mellett a közvetett kibocsátá-

sokat is �gyelembe kell ven-
ni. Az emberek esetében a ház-
tartási energiafogyasztás és 
gépkocsihasználat mellett pél-
dául számba kell venni, ho-
gyan táplálkozunk, öltözkö-
dünk. Ha pontos képet aka-
runk kapni, akkor �gyelembe 
kell venni egyebek között az 
élelmiszerek szállítását, a ru-
hanemű élettartamát, sőt a ke-
letkezett hulladék semlegesíté-
sét is.
Egy új épület tervezésénél a sta-
tikai és funkcionális elvárások 
mellett már ugyanolyan fon-
tos tényezővé vált, hogy legyen 
igazoltan fenntartható, ener-
giatakarékos, környezetkímélő. 
A közlekedésből származó ki-
bocsátás csökkentése érdeké-
ben egyre nagyobb teret nyer-

nek az elektromos, valamint 
hidrogénmeghajtású járművek, 
és természetesen a különböző 
energiatermelési módoknál is 
fókuszba került az ellátásbiz-
tonság mellett a klímavédelem 
is. Éppen ezért értékelődött fel 
a megújuló, illetve az atom-
energia szerepe. 
Az atomerőművek, akárcsak 
a nap-, szél- és vízerőművek, 
üzem közben nem bocsáta-
nak ki szén-dioxidot. Azon-
ban az erőművek esetében 
sem csak a közvetlen kibocsá-
tást veszik �gyelembe, hanem 
a teljes életciklust, kezdve az-
zal, hogy betont kell előállítani 
és a helyszínre kell szállítani az 
építőanyagokat, egészen odáig, 
hogy le kell majd bontani a lé-
tesítményt. Az ENSZ Éghajlat-
változási Kormányközi Testület 
adatai szerint a teljes életciklust 
�gyelembe véve a gáz- és szén-
erőművek karbonlábnyoma egy 
megtermelt kilowattóra áram-
ra vetítve 500-1000 gramm, a 
naperőműveké 40-48 gramm, 
míg a legkisebb – 12 gramm/
kWh – a szél-, illetve az atom-
erőműveké.                                 

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Népszerű volt az idei nyári Spájz
Mozaik

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

Áthidalós szekrénysor ágy-
neműtartóval 55.000 forin-
tért eladó, valamint kézi-
szerszámok és kisgépek is.

Érdeklődni: 20/8052767

Főzzünk saját kiskertünkből – 
ez volt a mottója a nyári Spájz-
nak. A termelők és kreatívok ha-
gyományos vásárát június 11-én 
tartották az Erzsébet Nagy Szál-
loda előtt. Nagyon sokan elláto-
gattak a rendezvényre, amely a 
24. alkalom volt. Az egyik ku-
riózumot a Fazékba! csapata je-
lentette, akik helyszíni látvány-
főzéssel készültek. A tordasi te-
lephelyű szövetkezet feladata, 
hogy az őstermelők, kisterme-
lők termékeinek piacra jutását 
segítsék konyhakész alapanya-
gokkal. A Spájzon a magyar éte-
leket népszerűsítették, bivalygu-
lyást is főztek a vegán csicseri-
borsós lecsó mellett. A Fazékba! 
csapatával együtt érkezett Mül-
ler Ildikó, GAPS segítő terapeu-
ta és kistermelő, aki a fermentá-
lással kapcsolatos tanácsadással 
és fermentált zöldségekkel várta 
az érdeklődőket. A tematikához 
illeszkedően a Zsoldos Pálin-

ka Manufaktúra a pálinkái mel-
lett pálinkás longdrink és kok-
télrecepteket hozott. Az ételal-
lergiásokra gondolva a gyömrői 
Kézműves Rétes és Pékműhely 
Manufaktúra csapata glutén-, 
cukor-, laktóz- és tartósítószer-
mentes réteseit árulta. Első al-

kalommal járt a Spájz vásáron 
a madocsai Káli Kalács, akiknek 
lakodalmas kalácsait és pékáru-
it gyorsan elkapkodták a vásár-
lók. Első ízben mutatkozott be 
a nyári Spájzon a paksi Men-
tes Manufaktúra is. Pfe�er No-
émi élelmiszermérnök az étel-

intoleranciával rendelkezők és 
egészséges életmódot folytatók 
számára készít mentes édessé-
geket hagyományos ízvilággal. 
Nem maradtak otthon a helyi 
termelők sem portékáikkal: is-
merősként üdvözölhették a vá-
sárra látogatók mások mel-
lett Erika Lekvárosházát, Kati 
Világát a sajtokkal. Nagyszo-
koly önkormányzata is meg-
érkezett, és most is volt nyere-
ményjáték. A legkisebbeknek és 
a családoknak az Ökocsiga Ját-
szóház kínált elfoglaltságot, in-
teraktív, tematikus játékkal ké-
szültek Mit főznek az egerek a 
Spájzban? címmel. Czink Dóra, 
az esemény szervezője pozitívan 
értékelte a Spájz nyári rendezvé-
nyét, amelynek kiemelt támoga-
tója az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., és Paks Város Önkormány-
zata, támogatója a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara, valamint 
a Marketingsziget.                      (X)

Fotó: magánarchívum
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Nagy sikerű gálaműsort tartott a közelmúlt-
ban a Paksi Twirling és Botforgató Egye-
sület a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. Az egyesület vezetője Kalmár 
Lívia, aki kisgyermekkora óta a sport sze-
relmese: balettozott, ritmikus gimnaszti-
kázott, a gimnáziumi évek alatt mazsoret-
tezett, később megtanulta a twirling tech-
nikát. Lívia tizenhárom évig volt a Magyar 
Twirling Szövetség szakmai alelnöke, ez 
év májusában pedig az országos szövet-
ség tiszteletbeli alelnökévé választották.  
Kalmár Lívia sportkarrierje nincs összhang-
ban hivatásával, hiszen 2000 óta biológiát és 
földrajzot tanít a Paksi Balogh Antal Kato-
likus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázi-
umban. Mindkét szakból az egyetemi vég-
zettséget is megszerezte, emellett letette a 
közoktatás-vezetői szakvizsgát. Fontosnak 
tartja az élethosszig tartó tanulást, a munka 
mellett folyamatosan képzi magát. – Min-
dig pedagógusnak készültem, amikor óvo-
dás voltam, akkor óvónőnek, aztán tanító 
néninek… Az általános iskolában a magyart 
és a történelmet szerettem, akkor magyar-
történelem szakos tanár akartam lenni, a Vak 
Bottyán gimnáziumban alakult ki a biológia 

és a földrajz iránti elhivatottságom. Kedvel-
tem a testnevelést is, de nem választottam ta-
nári szaknak, viszont Debrecenben elvégez-
tem a mazsorettoktatói tanfolyamot – idéz-
te fel. Ehhez az indíttatást korábbi oktatója, 
Prokobné Tóth Mária adta, aki meghonosí-
totta ezt a sportágat Pakson. Együtt kezdték 
a twirling technikát is tanulni, majd taníta-
ni. – Később Falusi Líviával dolgoztunk. Ki-
derült, hogy nagyobb az igény a twirlingre, 
mint a mazsorettre. A mazsorett kulturális 
tevékenység, 14-20 lány egyszerre mozog fú-
vós zenére, a twirling pedig sport. Több kor-
osztályban, kategóriában léteznek belőle ver-
senyszámok, látványos nagy dobásokat csi-
nálnak a versenyzők, alatta gimnasztikai, 
testtechnikai, akrobatikai elemeket mutatnak 
be – részletezte a különbséget Lívia. Arról is 
beszélt, hogy tizenhárom évig aktívan taní-
tott, aztán megszületett a kislánya. – Amikor 
kétéves volt, visszamentem segíteni a bot-
technika tanításában, majd Meczker Bettina 
vette ezt át tőlem, én pedig megmaradtam az 
egyesület elnökének. Intézem a fellépéseket, 
a ruhákat, végzem a háttérmunkát, viszem az 
egyesületet a vállamon. Mostanában kezdem 
azt érezni, hogy újra tanítanék, elképzelhető, 

hogy jövőre vállalok csoportot, ha úgy hoz-
za az élet – mondta. Lánya, az ősszel hetedik 
osztályba lépő Flóra is megfertőződött ezzel 
a sporttal, már születése előtt. Ahogy Lívia 
mesélte, a kórházi csomagjával együtt ment 
Zánkára, egy országos versenyre, hiszen arra 
is felkészült, hogy onnan megy szülni. Az-
tán, ahogy Flóra cseperedett, rendszeresen 
részt vett az edzéseken, versenyeken, először 
csak nézelődött, majd próbált bekapcsolódni 
a munkába, háromévesen pedig ő is elkezd-
te a twirlinget. Ötévesen Szlovéniába utazott 
a paksi csoporttal, ott láthatta, hova lehet eb-
ben a sportban eljutni. – Flóra azóta is sze-
reti a twirlinget, sokat dolgozik vele. Emellett 
lovagol és nagyon jól úszik. Beépült az életé-
be a mozgás, amit nem kell, hogy versenysze-
rűen műveljen; az a lényeg, hogy mozogjon, 
töltse hasznosan a szabadidejét, én pedig tud-
jam, hogy jó helyen van. Lívia férje az atom-
erőműben dolgozik. Ha tehetik, a Szelidi-tó-
nál pihenik ki a hétköznapok fáradalmait, tó-
parti kis nyaralójukban tudnak igazán együtt 
kikapcsolódni, kirándulnak, kerékpároznak. 
Szeretik a csendes, családias környéket, ahol 
sok jó embert megismerhettek. 

Sólya Emma

Portré

Jó napot, mi újság?

Kalmár Lívia

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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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.

Átadták a kerékpárutat Egyszerűsíti az ügyintézést 
a járási kormányablak[…] A változó útügyi műszaki 

előírások, illetve pályázati lehe-
tőségek miatt több éves előké-
szítő munka után kezdődhetett 
meg a Paksot és Csámpát ösz-
szekötő kerékpárút kivitelezése. 
Az előkészítő szakaszban több 
mint 50 millió forintot fordított 
a város a telekvásárlásokra, ki-
sajátításokra, illetve a tervezés-
re. A megvalósításhoz az önkor-
mányzat a belterületi szakaszra 
közel 90%-os támogatási inten-
zitás mellett 56 millió forintot 
nyert a Dél-dunántúli Operatív 
Programban, míg a külterületire 
154 milliót a Közlekedés Opera-
tív Programban, ami 100%-os 
támogatást jelentett. A Baranya 

Aszfalt K�. kivitelezésében el-
készült aszfaltburkolatú kerék-
párút 4630 méter hosszú és két 
méter széles. Csatlakozik a vá-
rost elkerülő út mellett lévő és a 
lakótelepen véget érő kerékpár-
úthoz, illetve keresztezi az atom-
erőmű északi és déli bejáróját. 
[…] Az új kerékpárutat a várt-
nál is többen használják és a ko-
cogók is kedvelik. Az építkezés-
sel párhuzamosan megkezdő-
dött, és mára befejeződött egy 
fedett, de nyitott terű kerékpáros 
pihenőhely tervezése, amelyet a 
csámpai közösségi háznál épí-
tenek meg, várhatóan 2014-ben 
[…].                           Kohl Gyöngyi                                

 2013. december 20., 22. évf. 24. szám 

Kormányablak nyílt Pakson, 
ahol az okmányirodai ügy-
intézés mellett úgynevezett 
kormányablakos ügyekben is 
várják a lakosságot. A hivatal 
egyablakos ügyintézést tesz 
lehetővé, vagyis az állampol-
gároknak nem kell hivatalról 
hivatalra járniuk ügyeik inté-
zése végett. A kormányablak-
hoz jelenleg 241 ügykörben 
fordulhatunk. Tolna megyé-
ben az első, az országban pe-
dig a hetedik járási kormány-
ablak nyílt meg Pakson. […] 
Mivel a hivatal a korábbi ok-
mányiroda bázisán jött létre, 

annak összes feladatát ellátja, 
de emellett számos más ügy-
ben is rendelkezésre áll. […] 
Uniós támogatással készült el 
a paksi és készül a többi kor-
mányablak. A hivatal mun-
katársait az elmúlt egy évben 
képzésen készítették fel az in-
tegrált ügyintézésre. A pak-
si hivatalban, amelyet a volt 
munkaügyi kirendeltség épü-
letében, a Dózsa György út 
62. alatt nyitottak meg, húsz 
ügyintéző dolgozik kétműsza-
kos munkarendben. […]            

-kgy-                                                     
 2014. február 21., 23. évf. 4. szám 

A műszaki átadás megtörtént, ám a zöldfelület rendezése és néhány kisebb munka még hátravan a Móra Ferenc (korábban Ságvári End-
re) utcában. A munkával megbízott C és R Közlekedésépítő K�. szakemberei leaszfaltozták az utat és új szegélyt építettek, a földfelszín 
alatt pedig az azbeszt vízvezetéket műanyagra cserélték. A Móra Ferenc utca 70 nap alatt készült el, a beruházás 70 millió forintba került.                                

 2013. november 22., 22. évf. 22. szám 
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Paksi Hírnök retró

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Megújul az Újtemplom utca

Európa-szerte szenzáció a császárláb 

Napelemek kerülnek a tetőre

Régen várt útfelújítás kezdődött el

[…] Új aszfaltburkolatot kap 
az Újtemplom utca. A márci-
us 3-i munkaterület-átadás-
sal el is kezdődött a beruhá-
zás, amelynek látványosabb ré-
sze az adminisztratív feladatok 
befejezése után a napokban in-
dul. […] A beruházás kereté-
ben az Újtemplom utca 650 
méteres szakasza kap aszfalt-
burkolatot, emellett átépítik a 

Tolnai út és a Kodály Zoltán 
utca között a vízvezetéket, a 
buszmegállók betonburkolatot 
kapnak és az útszegély is meg-
újul. A kivitelezés várhatóan 
június elejéig tart, utána visz-
szaáll a forgalmi rend. A beru-
házás bekerülési költsége brut-
tó 117 millió forint. […]      

-dal-md                                                       
 2014. március 21., 23. évf. 6. szám 

Kiemelt helyen, vezérleletként 
állították ki Bonnban a még 
2009-ben, a dunakömlődi Sánc-
hegy valamikori katonai tábo-
rának feltárása során meglelt 
bronz császárszobor-töredéket, 
amely az Imperium Romanum 
bronzleleteit bemutató kiállí-
tás fő eleme lett a németországi 
Landesmuseumban. A császár-
láb híre a régészeti feltárás óta 
bejárta egész Európát, most 
azonban többezres nagykö-
zönség ismerheti meg a lele-
tet és Paks város nevét annak 
köszönhetően, hogy március-
tól egy évig egy nagy nemzet-

közi kiállításturnén vesz részt 
a különleges darab. […] A le-
let egyedisége egyrészt ab-

ban rejlik, hogy ilyen méretű 
bronz szobortöredék igen rit-
kán kerül elő, mert a bronz-

szobrokat vagy már a római 
korban, vagy a későbbi idők-
ben beolvasztották. Másrészt 
nem véletlenszerűen előkerült 
műtárgy, hanem szakszerű ré-
gészeti ásatás során került a 
felszínre. Ráadásul a kivite-
lezése magas szintű, valószí-
nűleg görög hagyományokon 
alapuló munka. […] A kiállí-
tásturnén több ezer bronz szo-
bortöredék vesz részt Európa 
számos országából, a császár-
láb Magyarországról egyedü-
liként.         

Matus Dóra
2014. április 4., 23. évf. 7. szám

Napelemes rendszerek felsze-
relését kezdik el Paks nyolc 
intézményében […] a meg-
valósításra európai uniós pá-
lyázaton nyert több mint 130 
milliós támogatást az önkor-
mányzat. A Paksi Benedek Elek 
Óvoda tagóvodáinak, a Pak-
si Napsugár Óvoda intézmé-
nyeinek, a Paksi Bóbita Bölcső-
de épületének, a Paksi II. Rákó-

czi Ferenc Általános Iskola és a 
Paksi Bezerédj Általános Isko-
la és Kollégium tetőszerkezetére 
kerül fel […] napelemes rend-
szer. Emellett a Csengey Dénes 
Kulturális Központban, a város-
házán, valamint az idősek ottho-
nában is dolgoznak majd a kivi-
telezéssel megbízott szakembe-
rek.  […]                     Dallos Szilvia                                                       

2014. február 7., 23. évf. 3. szám 

Elindult a Kereszt utca és a Fe-
hérvári út régóta várt felújítá-
si beruházása. A Magyar Köz-
út Nonpro�t Zrt. kezelésében 
lévő útszakasz javítására az ál-
lami költségvetés biztosít for-
rást. A kormány 33 milliárd fo-
rintot különített el 2013-ban 
útkorszerűsítési célra, ebből 1,2 
milliárd forintot Tolna megyei 
utakra fordítanak. […] A pak-
si önkormányzat úgy döntött, 
hogy a beruházást előkészíten-

dő megbízást ad a padkák és a 
kapubejárók javítására. […] A 
munkaterület átadását január 
közepén tartották, a kivitele-
zéssel megbízott SoltÚt K�. az 
időjárás függvényében dolgo-
zik, szerződés szerint márci-
us 31-ig. […] A padkaépítésre 
és -javításra, valamint a kapu-
bejárók rendbetételére bruttó 
hétmillió forintot fordít a vá-
ros.                          Dallos Szilvia                                                       

2014. február 7., 23. évf. 3. szám
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A paksi ortodox zsinagóga

A paksi földesurak a sváb telepe-
sek mellé zsidókat is befogadtak, 
hogy a mezőgazdasággal foglal-
kozó lakosságot ellássák a szüksé-
ges árucikkekkel. 1735-ben Pak-
son már 20 zsidó családfőt so-
rolnak fel név szerint, összesen 
80 személyt. A többségük mor-
vaországi származású, ahogyan 
az első ismert rabbi, Márkus Dá-
vid is az volt. A paksi zsidó közös-
ség német nyelvű privilégiális le-
velét 1781-ben a mezőváros öt 
földesura adta ki együttesen, eb-
ből értesülünk róla, hogy az ok-
mány aláíróinak ősei ingyen bo-
csátották a hitközség rendelkezé-
sére a szükséges telket zsinagóga, 
fürdőház, kórház és temető céljá-
ra. (Magyar Zsidó Szemle, 1886., 
502–503.o.) Ezen kiváltságlevél 
tette lehetővé, hogy az akkor már 
300 lelket számláló zsidó hitköz-
ség 1785-re fölépíthette templo-
mát a mai főutca és Villany utca 
sarkán. Az utca korábbi neve Zsi-
nagóga utca volt, majd csak a má-
sik végén 1911-re elkészült egyen-
áramú villanytelep után lesz Vil-
lany utca belőle. Az akkori kor 
szokása szerint középen négy osz-
loppal készült, melyek a boltoza-
tot tartották. A templom a gyako-
ri tűzvészekben többször leégett, 
ezért újra kellett építeni. 1788-ban 
II. József türelmi rendelete alap-
ján német tannyelvű iskolát nyi-
tottak. A bonyhádi után a paksi 

volt Tolna megye második legna-
gyobb izraelita hitközsége lélek-
szám alapján az 1800-as évek má-
sodik felére. A zsinagóga melletti 
talmudiskolát (jesivát) 1887-ben 
építették fel. 

A hitközség számának gyarapo-
dása szükségessé tette a temp-
lom kibővítését nyugati irányban, 
ahogyan az előcsarnok emléktáb-
láján is olvasható volt. A zsinagó-
ga legjelentősebb renoválására és 
átépítésére 1909-ben került sor. 
Hirschinger István paksi építő-
mester tervei alapján átépítették a 
homlokzatát, és bővítették egy dí-
szes bejárati résszel, melyet az ak-
kor divatos, színes téglaborítással 
fedtek be. A bejárati homlokzatot 

a mester háromszor bontotta le, 
mert nem úgy sikerült, ahogy el-
képzelte. Az eredeti 13,7×19 mé-
teres épülethez ekkor építették az 
előtéri lépcsőházat, két oldalán 
egy-egy íves falú bővítménnyel. 
A homlokzatot a mózesi kőtáb-
la zárta le, amely ma az Imre ut-
cai zsidó temetőben áll memen-
tóként, mint a „zsinagóga sírja”, 
mellette a tóraolvasó emelvényről 
származó oszlopok. A templom 
földszintjén három bejárati ajtó 
volt, a főbejáratot használták a fér-
�ak, a két kisebb szélső bejáratot 
a nők. Az ortodox hitélet szerint a 
templomban a nők a fér�aktól el-
különítve vehettek részt a szertar-
tásokon. A női karzatra felvezető 
lépcsőket a homlokzat két oldalán 
kialakított negyedkör alaprajzú 
részben helyezték el. (Paksi temp-
lomok és kápolnák,  46.o.)

A főutcán a templom és a 
rabbiház között volt egy kisebb 
lejárat, egy korridor a hitközsé-
gi udvarra, ennek közepén volt a 
templom oldalbejárata. A temp-
lom mögött állt a régi rabbiház, 
vagy egy méter vastag fallal. A 
vészkorszak után megfogyatko-
zott közösség még egy ideig fenn 
tudta tartani a híres paksi jesivát, 
de létszáma az 1950-es évekre 
már annyira lecsökkent, hogy a 
hitéletet szolgáló egykori épüle-
teik feleslegessé váltak, sorban el-
adták őket. 1956-ban aztán végleg 
megszűnt a jesiva, termeiben so-
káig a városi bölcsőde működött, 
majd lebontották és új üzletházat 

húztak fel helyére a Villany utca 
elején. A zsinagógában 1961-ben 
volt utoljára Ros Hásáná (Újév) 
ünnep. Már nem volt helyben tíz 
zsidó fér�, hogy előírás szerint 
tartsák meg az ünnepet, így Bu-
dapestről jött le két diák, hogy ki-
egészítse a nyolc paksit. A piactér 
kialakítása során az udvaron álló 
fürdőt és sakterházat is lebontot-
ták, de az idősotthonként funkci-
onáló aggok háza helyére is új csa-
ládi ház épült. A hajdani rituális 
fürdő vízellátását biztosító arté-
zi kút viszont még ma is megvan. 
A zsinagógát végül a községi ta-
nács vásárolta meg, és könyvtárrá 
átalakítva 1968. július 5-én adták 
át. Darvas József, az írószövetség 
akkori elnöke nyitotta ki jelképe-
sen az olvasók ezrei előtt a járási 
könyvtár kapuját, s ugyanakkor itt 
indította útjára az Olvasó népért 
mozgalmat. (TMN, 1987.05.27., 
4.o.) A mai épületben még jól lát-
szik a hajdani zsinagógát fedő ki-
lencmezős csehsüvegboltozat. Az 
időnként hazalátogató túlélők pe-
dig rácsodálkoztak a megválto-
zott környezetre: 

Az átépítés során az 1960-as évek-
ben megszüntették az épület ko-
vácsoltvas kerítését, homlokzati 
bejáratát a járdára nyitották, belül 
az oszlopok segítségével emele-
ti szintet alakítottak ki. A moder-
nizálás jegyében a félköríves abla-
kok eltűntek, a téglaborítás helyett 
simára vakolták a falat, és ezen a 
városképi veszteségen a 2014. évi 
homlokzatfelújítás sem változta-
tott.                           dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Paks, Izraelita templom az utcával 
(Rosenbaum Miksa M. könyvnyomda kiadása, 1926)

„Pakson f. hó 14-én avatták fel 
a �atal Deutsch Bernát áldo-
zatkészségéből felépült csinos 
bész hamidrast (tan és imaház). 
A felavatás ünnepélyes aktussal 
járt. A régi bész hamidrasból a 
3 thórát baldachin alatt átvitték 
az újba, melyben ezután Szófer 
Süssmann, a pesti volt orth. zsi-
dó pap testvérje szép felavató 
beszédet tartott, s imát mondott 
a királyért, hazáért, megyéért, 
városért és hitközségért. A szép 
ünnepélyen igen sokan voltak 
jelen. Este bankettet tartottak 
számos felköszöntővel.” (Egyen-
lőség, 1887.09.11., 9.o.)

„A Pakson most épített orth. 
templom részére Weisz Sámu-
el hitk. elnök és neje, úgyszin-
tén Wertheim Simon pénztá-
ros és neje Ausch Róza 1000-
1000 koronát adományoztak. 
A jótékony adakozók neve-
it a templom falában elhe-
lyezendő márványtáblákon 
örökítik meg.” (Egyenlőség, 
1909.08.29., 11.o.)

„Az egykori templomudvar ma 
arról híres, hogy ott van a piac. 
Ahol a híres Szófér és Altmann 
rabbik hirdették a szent tant, 
ott ma barom�t és gyümöl-
csöt árusítanak. Ahol többszáz 
i�ú merült el a Talmud tenge-
rében, ott ma piaci árusok kí-
nálják portékájukat.” (Új Kelet, 
1973.03.09., 12.o.)
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A sisak a történelem egyik legrégebbi vé-
dőfegyverzete, szinte egyidős a háborúk-
kal. A legkorábbi őskori típusok még bőr-
ből, állati koponyából és csontokból készül-
hettek. Komolyabb védelmet biztosítottak a 
fémhasználat terjedésével a réz- és bronz-, 
később a vassisakok. Legkorábbi ismert áb-
rázolásai a sumér és akkád korból származ-
nak, a Kr. e. 3. évezredből. Az ókori sisakok 
közül közismert egy-egy jellegzetes görög 
vagy római forma a �lmekből, képregé-
nyekből. Bár a történelmi �lmekben a főhő-
sök gyakran sisak nélkül küzdenek a csaták-
ban, hogy a színészek felismerhetőek legye-
nek a néző számára, a valóságban ennek az 
ellenkezője volt az igaz. A vezérek, uralko-
dók viselték a legjobb és legdrágább (legdí-
szesebb) sisakokat a személyi védelem nö-
velésére. A sisakok elterjedése  a páncélzat 
egyik elemeként általános volt a középkor-
ban. A gyalogos zsoldos seregek zöme vala-
milyen egyszerűbb fémsisakot hordott, míg 
a lovagi sisakok egyre összetettebbek lettek. 
A lőfegyverek általános elterjedése és meg-
bízhatóságának javulása hozott ebben jelen-
tős változást. A 18–19. században a gyalo-
gos katonák zöme egyre inkább valamilyen 
posztósapkát vagy keményített bőrből ké-
szült sisakot hordott. Ilyen a jellegzetesen 
csúcsos német (porosz) Pickelhaube, amely 
keményített (főzött) bőrből készült. Fényes-
fekete színűre festették, fém szegéllyel erősí-
tették meg (a tisztek esetében általában ara-
nyozott vagy ezüstözött), a koronához egy 
fémtüske is tartozott.
Az első világháborúban a lövészárkokban 
a katonák egyik leggyakoribb sérülése a 

különböző tüzérségi lövedékektől és re-
peszdaraboktól származó fejseb volt. Így 
a 19. században általánossá vált különbö-
ző szövetsapkák és sisakok helyett szük-
ség volt egy nagyobb védelmet nyújtó esz-
közre. Ez lett „a repeszek elleni védelemre 
szolgáló sisak”, vagy röviden és közismert 
nevén a rohamsisak. Az első kísérleti vál-
tozatok mai szemmel elég furcsa formájú-
ak voltak, a tervezők középkori mintákhoz 
nyúltak vissza. Az első világháború három 
legismertebb és legjellegzetesebb formájú 
rohamsisakja az 1915-ös francia „Adrian 
M15”, az 1916-os brit „Helmet, Mark I”  és 
a szintén az ebben az évben bevezetett né-
met „Stahlhelm M1916” volt. Ezt a három 
fő típust használta  a harcoló hadseregek 
zöme, kisebb módosításokkal.
A legjobb védelmet a német sisak adta, 
mert védte a tarkót és a füleket is. Ez ne-
hezebb is volt a brit és a francia változa-
toknál, tömege 1-1,4 kilogramm között 
változott a méretétől függően. Az M1916 

Stahlhelmet a hannoveri műszaki főisko-
la tanára, dr. Friedrich Schwerd tervez-
te. Krómmal és nikkellel ötvözött acélle-
mezből készült, mely jobb védelmet nyúj-
tott, mint például a sima acélból előállított 
francia és olasz sisakok. Vastagsága 1 mil-
liméter volt. Elsősorban a repeszek ellen 
nyújtott védelmet, megfelelően közelről 
azonban az acélmagú pisztolygolyó is át-
vihette. A sisak formája a következő év-
tizedekben lényegében nem változott, ki-
sebb módosításokat végeztek rajta 1935-
ben és 1938-ban. Az M1942-es változat 
kialakítása a háborús igényeknek volt kö-
szönhető. A Führer közvetlen utasítására 
csökkenteni kellett az előállítás költségét. 
A hengerelt peremet megváltoztatták. Ez 
a perem a szoknya alja mentén kissé ki-
szélesedett, csökkentve a sisak által nyúj-
tott védelmet. A hengerelt perem eltörlése 
ugyanakkor felgyorsította a gyártási folya-
matot, és csökkentette az egyes sisakok-
hoz felhasznált szükséges anyag mennyi-
ségét. A sisakfestés színe jellemzően matt 
szürkészöld vagy szürkéskék volt. A hábo-
rú végén készült M1942-es sisakokon na-
gyobb gyártási hibákat is meg�gyeltek a 
német ipart sújtó nehézségek miatt. 
A képen látható M1942 típusú német ro-
hamsisak a városi múzeum gyűjteményé-
ben található, bekerüléséről sajnos nincs 
adatunk. Festése lekopott, esetleg lemar-
ták. A sisak bélése már nincs meg, a képen 
látható állapotban került a múzeum gyűj-
teményébe. A sisakon több, repesz okozta 
bemeneti és kimeneti sérülés látható.

Szabó Tibor

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Ring István
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Második helyen áll Pupp Réka, 
az ASE dzsúdósa a világranglistán
Pupp Réka az Atomerőmű SE 52 kg-
os dzsúdósa az előkelő második he-
lyen áll a világranglistán, csak a francia 
Amandine Buchard előzi meg. A tavalyi 
olimpián ötödik helyet elért paksi ver-
senyző már az idén is bizonyított. Há-
rom Grand Slam versenyről is éremmel 
távozott, Antalyaban arany-, Tbiliszi-
ben ezüst-, Tel-Avivban bronzérem ke-
rült a nyakába. Június végén elkezdőd-
nek a kvali�kációs küzdelmek a 2024-es 
párizsi olimpiára. A mongóliai viadalon 
a magyar versenyzők nem vesznek részt, 
a július 8-án kezdődő Budapest Grand 
Slamra készülnek. Réka a Magyar Judo 
Szövetség által szervezett poreči nem-
zetközi edzőtábor után, Pakson vála-
szolt a Paksi Hírnök kérdéseire.

– Nagyon jól indult ez az év, hogy érzed, 
„belenőttél” teljesen az 52 kg-os súlycso-
portba?
– Volt egy Eb, ami nem úgy sikerült, ahogy 
szerettem volna, de ez sajnos benne van a 
pakliban. A dzsúdó egy olyan sport, ahol 
bárki ki tud kapni bárkitől. Ez a botlás ta-
lán kellett, lehet, hogy ez adott egy löketet, 
hogy visszatérjek a helyes vágányra. Sze-
retnék az idén azokon a versenyeken, ame-
lyeken elindulok, a legjobbak között lenni. 
Úgy érzem, hogy most már belenőttem az 
52 kilogrammba.
– Azt már tudod, hogy ebben az évben 
hány verseny vár rád?
– Még nem dőlt el minden, már most lát-
szik, hogy több verseny üti egymást, ma-
ximum tíz versenyre számítok idén. Ok-
tóberben lesz a világbajnokság – 2022. 
október 6. és 13. között az üzbegisztáni 
Taskentben rendezik meg a 2022-es dzsú-
dó világbajnokságot –, ami egyébként au-
gusztusban szokott lenni. Úgyhogy most 
akkor lesz a munka, ezért nyár végéig lehet 
pihenni, verseny se lesz annyi. Az év végére 
ütemeztek egy csomó versenyt, ami a kva-
li�káció szempontjából fontos. Masters is 
lesz még az év végén, úgyhogy karácsonyig 
repkedni fogunk, Tokió, Baku, Abu-Dzabi, 
eltolódik az egész versenyprogram.
– A világranglistán feljöttél a második 
helyre. Milyen érzés?
– Nagyon jó érzés, de furcsa is. Most már 
megfordult a kocka, tavaly, meg az előző 

kvali�káció alatt én voltam az, aki űzte a 
többieket, hogy egyre feljebb jussak. Az-
tán az olimpia után átfordult ez a dolog. 
A  Grand Slam győzelem, meg az érmek 
szépen megdobták a pontszámomat, és 
most egy olyan fázisba kerültem, hogy ál-
landóan kiemelt vagyok, általában a ver-
senyeken megúszok egy meccset. Ami 
azért nem mindegy, hogy négy vagy öt 
mérkőzés után jutok el esetleg egy döntő-
be, vagy öt-hat meccs van bennem. Szere-
tem a hosszú meccseket, pláne az arany-
pontosakat. Mióta kiemelt vagyok, van 
időm mindenre, körbenézek, megtapasz-
talom, mi merre van, megérzem a feelin-
get. Nem kell sietni, nem kell korán kel-
ni. A kapkodást nem szeretem, úgyhogy 
ez nekem könnyebbség.
– Ki az az ellenfél, akit nem szeretsz, nem 
fekszik a stílusa?
– Egyrészt a japán Abe Uta, aki az olim-
piát is megnyerte. Kellemetlen is, japán is, 
tud dzsúdózni is. Én is egy kissé japán stí-
lusban dzsúdózok, ez ellene nem annyira 
nyerő, és ilyenkor váltani kell. Az európai-
ak közül talán a francia Buchard, aki má-
sodik volt az olimpián. Kellemetlen ellen-
fél, de úgy gondolom, hogy mindenképp 
meg lehet fogni, meg is tudom szerintem. 

Ezek ellen a kellemetlen ellenfelek ellen 
pontosan, lépésről lépésre kell összerak-
ni a taktikát, az élmezőnybe bárki bárhol 
bármikor odaérhet.
– Mekkora plusz, hogy a szövetségi kapi-
tányod és az edződ egy és ugyanaz a sze-
mély?
– Óriási nagy segítség. Braun Ákos engem 
már az utánpótlásban is edzett, úgyhogy 
körülbelül tíz éve dolgozunk együtt, azóta 
járunk versenyekre, megszoktuk egymást. 
Látja, mikor kell beleszólni a dolgokba, 
sokkal könnyebb így, hogy nem kell más 
ritmusához alkalmazkodni.
– A szép eredmények mellett az ASE örö-
kös bajnoka lettél 25 évesen. Milyen ér-
zés? 
– Igazából nagyon meglepett. Nem gon-
doltam volna. Részt vettem a közgyűlésen, 
aztán amikor odaértünk, hogy Keszthelyi 
Laci bácsit választották meg örökös tag-
nak, aki az én nevelőedzőm, nagyon örül-
tem. Amikor kimondták az én nevemet, 
nagyon jó érzés volt, hogy vele együtt kap-
hattam elismerést. Nagyon nagy megtisz-
teltetés, és köszönöm szépen, hogy a klub 
rám gondolt. Úgy érzem, hogy még többet 
akarok visszaadni az ASE-nak. 

Kovács József

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Felkészülésben a Paksi FC csapata

Emlékezetes Ádám Martin gólpasszok
Magyarország labdarúgó-vá-
logatottja óriási bravúrt vég-
rehajtva, fegyelmezett és tak-
tikus játékkal 4:0-ra legyőz-
te Angliát a Nemzetek Ligája 
legutóbbi fordulójában júni-
us 14-én Wolverhamptonban. 
A mérkőzés 68. percében 0:1-
es állásnál pályára lépett a 
paksi gólvágó, Ádám Martin, 
és a történelmi sikerből remek 
játékkal és két gólpasszal vet-
te ki részét.

A magyar labdarúgó-válogatott 
a Nemzetek Ligája legfelső di-
víziójának harmadik csoport-
jában, négy fordulót követően, 
hét ponttal az élen áll. Leírni 
de egyszerű! Ellenben a pontok 
begyűjtése bombaerős kvartett-
ben annál nehezebb, hiszen az 
ellenfelek – Anglia, Németor-
szág, Olaszország – összesen 
kilenc világ- és öt Európa-baj-
noki címet birtokolnak. És ami 
nekünk, paksiaknak talán még 

értékesebbé teszi a sikereket, 
hogy ezeknek a felejthetetlen 
bravúroknak a Paksi FC csa-
tára, Ádám Martin is tevékeny 
részese. Az előző idény gólkirá-
lya (31 gól) egyre inkább élve-
zi a szövetségi kapitány, Marco 
Rossi bizalmát, amit a pályán 
töltött játékpercek is igazolnak, 
a kapitány egyre több lehető-
séget biztosít centerünknek, és 
fokozatosan építi be csapatába. 
– Rengeteg munka van ebben, 
gyerekkorom óta azért edzet-
tem, hogy ez létrejöjjön, vá-
logatott legyek, és hozzá tud-
jak tenni a nemzeti csapatunk 
szerepléséhez. Most, az ango-
lok ellen, talán tudtam javítani 
valamit a németek ellen kima-
radt két fejesemen – emelte ki 
Ádám Martin. Az immár hat-
szoros magyar válogatott csa-
tár méltán lehet büszke eddigi 
teljesítményére. – Történelmet 
írtunk, nagy eredményt értünk 
el. Évek, akár évtizedek mun-

kája, hogy ilyen meccseken 
szerepelhetünk. Ez a negyedik 
meccs volt már a szűk elitbe 
tartozó válogatottak ellen. (Ma-
gyarország–Anglia 1:0, Olasz-
ország–Magyarország 2:1, Ma-
gyarország–Németország 1:1, 
Anglia–Magyarország 0:4 – a 
szerk.) – Az NB I.-ből érkez-
ve nehéz felvenni a ritmust a 
válogatottmeccseken. Jó lenne 

hétről hétre ilyen találkozókon 
szerepelni, az a cél, hogy ide 
jussak, egy-két héten belül el is 
fog dőlni, hol folytatom – nyi-
latkozta az angolok elleni sikert 
követően Ádám Martin a Nem-
zeti Sportnak. A Nemzetek Li-
gája hátralévő két fordulóját 
ősszel játssza le a válogatott, 
minden bizonnyal a támadóval 
a soraiban.                                  -dt-

A tavalyi bajnoki szezon zá-
rófordulóját követően mindösz-
sze szűk egy hónapot pihenhet-
tek a Paksi FC játékosai. A június 
13-i első összetartásra mindenki 
megérkezett a Fehérvári úti sta-
dionba, ahol az orvosi vizsgálatot 
követően edzettek is a játékosok.  
A keret szakmai stábjában – mint 
ahogy arról már korábban be-
számoltunk – változás történt. 
Bognár György távozása után 
Waltner Róbert irányítja a Pak-
si FC felkészülését. A legutóbb 
Zalaegerszegen edzősködő tré-
ner munkáját Ferenczi István se-
gíti, aki az erőnléti felkészítésben 
vállal leginkább szerepet. A ke-
retben is beindult a mozgolódás. 
Bognár István után valószínű-
leg Ádám Martin is távozik, több 
külföldi ajánlata is van a pak-
si csatárnak. A felkészülés kez-
detén a tartalékcsapattól Budai 
Imre, Kovács László, Szekszár-
di Milán, Süvöltős Adrián, Pes-

ti Zoltán és Volter Patrik csatla-
kozott, valamint kölcsönből visz-
szatért Lorentz Márton (Siófok), 
Debreceni Ákos (Szeged) és Nyá-
ri Patrik (III. kerületi TVE). A 
2022/2023-as július 29-i bajnoki 
rajtig első körben hazai környe-
zetben izzadnak majd a játéko-
sok, a kemény munkát és mono-
tóniát több felkészülési mérkőzés 

teszi változatossá. Többek között 
hazai pályán június 25-én 11 órá-
tól a BFC Siófok (NB II.) érkezik 
vendégségbe, majd június 30-án 
a DAC (szlovák I.) ellen idegen-
ben szerepelnek Waltner Róbert 
tanítványai. Ezt követően július 
6-án a Szeged-Csanád Grosics 
Akadémia (NB II.) vizitál Pak-
son. A hazai felkészülés első kö-

rét három nappal később – szin-
tén hazai környezetben – zárja a 
PFC a III. kerületi TVE (NB III.) 
lesz az ellenfél.
A szlovéniai (Zreče) edzőtá-
borba július 10-én utazik a csa-
pat, ahol a tervek szerint meg-
mérkőzik a török Galatasaray-
jal, valamint a cseh AC Sparta 
Prahaval is. A július 16-i haza-
térést követően a �nomhango-
lást két mérkőzéssel zárja a PFC. 
Ami érdekesség, hogy július 23-
án egyidőben fogadja a PMFC 
(NB II.), valamint a Kozármis-
leny csapatát. 
A felkészülési mérkőzések ese-
tében az időpontok és az ellen-
felek még változhatnak. A PFC 
hivatalos honlapján – ahogy 
azt a szurkolók már megszok-
hatták – a felkészülés min-
den mozzanatáról, így az edző-
meccseken történtekről is fo-
lyamatosan beszámolnak.                      

Dallos Tibor

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Augusztus közepén kezdődik 
a felkészülés a bajnokságra
Az utolsó, mindent eldöntő meccsen har-
colta ki a bennmaradást a fér� kosárlab-
da NB I/A csoportjában az Atomerőmű SE 
csapata. Azóta új vezetőedzőt szerződtet-
tek Csirke Ferenc személyében, megváltak 
az összes külföldi játékostól, és a következő 
szezon csapatát építik. Gulyás Róbert szak-
osztályelnököt a tanulságokról, az alakuló 
játékoskeretről és a tervezett felkészülésről 
kérdeztük.

– Némi idő elteltével visszatekintve, hogy él-
ted meg a kiesés elleni küzdelmet?
– Most is úgy érzem még, hogy a végén ki-
hordtam lábon egypár infarktust. Az utolsó 
meccsben minden benne volt, ami az egész 
szezonunkban, olyan hullámvölgyek, ame-
lyek elképzelhetetlenek egy stabil csapat-
nál. Megvolt a nagy előny, aztán visszaen-
gedtük az ellenfelet, a végén az a játékos tu-
dott meghatározó kosarat dobni, aki az egész 
szezonban húzóember volt. Pedig voltak 
Eilingsfeldnek komoly problémái, sérülés 
miatt sokat ki kellett hagynia, ez a csapatnak 
nagy gondot jelentett. Szóval így visszagon-
dolva sorsszerű volt ez a mérkőzés.
– Mi ennek a szezonnak a tanulsága?
– Az egyik az, hogy nem szabad megenged-
ni, hogy a csapat több mint fél évig ne játsz-
szon otthon. Ez bármilyen sportágban, bár-
milyen csapatnál nagyon meghatározó tud 
lenni. Ha visszanézzük az elmúlt tíz-húsz 
évet, az összes NB I.-es csapat, amelyik nem 
az otthonában játszott, az vagy kiesett, vagy 
a kiesés ellen küzdött. A másik az, hogy sok-
kal, de sokkal jobban kell koncentrálni a 
külföldi játékosok kiválasztására. A harma-
dik pedig az, hogy sokkal jobban kell hasz-
nálni a magyar játékosokat, sokkal jobban 
kell bízni bennük.
– Az a gond, hogy a használható magyar 
játékosok kevesen vannak, és nagyon drá-
gák. Mi a megoldás?
– Így van, de a mi magyar gárdánk, amellyel 
jelenleg rendelkezünk, semmivel sem gyen-
gébb szerintem, mint a bajnoki mezőny 80 
százalékának. Természetesen a Falco vagy 
az Alba magyar magja kimagasló, de nekik 
egészen más a költségvetésük is. Nem hi-
szem, hogy a mi játékosaink kevesebbet ér-
nének, mint azoknak a csapatoknak a játé-
kosai, akik előttünk végeztek 4-5, vagy akár 
6 pozícióval is.

– Eilingsfeld és Kovács mellett 23 év feletti já-
tékos a �ad, Milán, aki sokáig sérült volt. Vele 
mi a helyzet?
– Százszázalékosan egészséges, már bejár 
egyéni képzésekre, folyamatosan edz, Jannal 
szokott együtt dolgozni délelőttönként. Au-
gusztustól, amikor a felkészülést elkezdjük, 
teljesen tökéletes állapotban tud csatlakozni a 
kerethez. Az ő szerződése egyébként lejárt, a 
napokban hosszabbítottunk vele és Pajor Dá-
viddal. Frank Áronnak, Karosi Gergőnek op-
ciós szerződése volt, amit lehívtam, és Csizma-
dia Attiláét is, rajtuk kívül még egy-két �atal-
nak adunk lehetőséget. Reményeim szerint a 
�atalok nemcsak az első félidőben léphetnek 
pályára, hanem mindenki annyit fog játszani, 
amennyit megérdemel. Nem értek egyet azzal, 
hogy csak azért játszassunk valakit, mert 23 
év alatti. Megpróbáljuk őket minél jobban ki-
használni, és nem csak a sarokban fognak áll-
ni és nézelődni. 
– Van még kilátásban olyan magyar játékos, 
akit esetleg sikerül megszerezni?
– Válogatott szintű játékost nem tudunk iga-
zolni, egyfelől azért, mert utolsók lettünk – 
így nagyon nehéz igazolni –, másfelől nagyon 
nem is akarunk ráigazolni a meglévő játéko-
sainkra. Az előző szezonban nagy problémát 
jelentett, hogy több volt azonos kaliberű já-
tékosokból, akik egymást oltották ki. Most 
nem fogok Pajor Dávid mellé hozni vala-
kit, amikor a szezon vége felé bebizonyította, 
hogy lehet rá számítani, ugyanígy nem fogok 
Eilingsfeld mellé egy hasonló típusú magyart 
hozni. De tervben van még magyar játékos 
igazolása.

– A magyar fér� 3×3-as válogatott szövetsé-
gi kapitánya Csirke Ferenc, akivel kiharcol-
ták a szeptemberi Eb-részvételt. Befolyásolja 
ez a felkészülést?
– Csirke Ferenc szeptember 9-től 11-ig Graz-
ban lesz a kosárlabda-válogatottal az Európa-
bajnokságon. Ez nem befolyásolja a felkészü-
lést, azt gondolom, hogy támogatni kell, ha a 
vezetőedzőnk kijut az Európa-bajnokságra a 
nemzeti csapattal. Örülök neki, addig majd a 
másodedző végzi a munkát. 
– Felállítottátok a kívánságlistát a külföldi 
játékosok szerződtetésénél?
– Természetesen megvan, hogy milyen posz-
tokra szeretnénk igazolni. Csirke Ferenc fel-
adata, hogy megnézze a nagy listát, annyit 
kértem tőle, hogy hozzám csak azok a ne-
vek kerüljenek, akiket szimpatikusnak, jó já-
tékosnak talált. Utána közösen megbeszéljük, 
hogy ki lenne az optimális megoldás. Úgy ké-
szülünk, hogy négy külföldivel kezdjük a baj-
nokságot, de nem zárkózunk el attól, hogy 
esetleg kell még egy ötödik. De az biztos, 
hogy ez nem októberben lesz, hacsak nem 
történik valami súlyos sérülés, mint tavaly.
– Milyen ügynökségekkel tárgyaltok?
– Feri rutinos edző, megvannak a kapcsola-
tai. Az idei évtől új ügynöktörvény van, esze-
rint külföldi ügynökkel nem tárgyalhatunk 
direktben. Minden játékosnak kell, hogy le-
gyen magyarországi ügynöke. Jelenleg – ha 
jól tudom – hazánkban hat FIBA licenszes 
magyar ügynök van. A klub semmilyen jogi 
kapcsolatban nem lehet az ügynökkel, csak a 
játékossal köthetünk szerződést, a játékosnak 
kell az ügynökkel szerződni.
– Mikor kezdődik a felkészülés?
– Augusztus 15-én kezdünk, de július utol-
só és augusztus első hetében már lesz edzés 
a �ataloknak. A múlt héten a meglévő játéko-
sainknak tartottunk �zikai felmérőt, ez alap-
ján kapnak egyéni edzéstervet, amit kőkemé-
nyen behajtok rajtuk. Szerencsére olyan játé-
kosaink vannak, akik közül sokan még most 
is bejárnak délelőttönként, és dolgoznak. Na-
gyon hosszú a szünet, a felkészülésünk hét-
hetes lesz, október első hétvégéjén indul a 
bajnokság. Már tervezzük az edzőmérkőzé-
seket, tornákat, most alakítjuk ki a felkészü-
lési menetrendet. A Morgen Ferdinánd-em-
léktornát mindenképpen szeretnénk megtar-
tani, emlékét őrizni kell!

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Jó teljesítmények a kajak-kenu sportban
Beindult az élet az Atomerő-
mű SE kajak-kenu szakosz-
tályában, egymást érik a ver-
senyek, Eb- és vb-válogatók. 
A  maratonisták Győrben az 
országos bajnokságon vettek 
részt május végén, míg júni-
us elején Szegeden a síkvízi 
felnőtt- és U23-as válogatón, 
és i�úsági rangsoroló verse-
nyen ültek és térdeltek hajó-
ba a versenyzők. Fadd-Dom-
boriban sorra rendezik a Ma-
gyar Kupa versenyeket, ahol 
a gyermek-, kölyök- és serdü-
lőkorosztályokban versenyez-
nek a sportolók a június végi 
döntőbe kerülésért. 

Bedecs Ferenc szakosztályve-
zető elmondta, hogy Győrben 
a Kadler Gusztáv Maraton Ma-
gyar Bajnokságon mintegy 30 
versenyzővel indultak, az után-
pótlás-korosztálynak a maraton 
tulajdonképpen a felkészülé-
sük része. – Kiszli Vanda má-
jusban megnyerte a kaposvá-
ri Marathon Challenge váloga-
tóversenyt, most Győrben egy 
ezüstérmet szerzett. Mivel ta-
valy világbajnok volt, így meg-
szerezte a kvótát a világjátékok-
ra, és ő is indul majd. Vandán kí-
vül még egy női kajakos, Csikós 
Zsóka utazik, a Világjátékok az 
USA-ban, az alabamai Birmin-
ghamben lesz július 11-től 12-ig. 
Az utánpótlás-korosztályokban 
a gyerekek nyertek két aranyat, 
két ezüstöt és további jó helye-

zést szereztek. Az eredmények-
kel elégedett vagyok, látszik a pi-
ciknél is a fejlődés, már körvo-
nalazódik, hogy kik azok, akik 
fel tudnak csatlakozni a mosta-
ni élvonal mögé. Jelenleg 100 fő 
fölött van a létszámunk, 85 ver-
senyengedély van kiváltva, de ha 
menet közben lesz olyan, akiért 
érdemes kiváltani az engedélyt, 
akkor többen is lesznek. A ma-
gyar bajnokságokat később ren-
dezik – összegzett. 
Arról is beszámolt a szakosztály-
vezető, hogy a maraton után két 
héttel Szegeden volt az i�úsági 
rangsoroló és a felnőtt és U23-as 
válogatóverseny, amin a világbaj-
nokságon való indulásért küz-
döttek a sportolóik. – Pupp No-
émi, Vajda Bence, Kollár Kristóf, 
Hodován Dávid, Juhász István, 
Kertész Gréta, Stróbl Adél, Be-
senyei Ádám, Koleszár Zoltán 
ültek és térdeltek hajóba. Kollár 

Kristóf a dunaújvárosi Slihoczki 
Ádámmal megnyerte az 1000 
méter párost, ami már egy fél vb-
indulást jelent a felnőtteknél és az 
U23 ban is. Az U23-as világbaj-
nokságot Szegeden, a felnőtt-vi-
lágbajnokságot pedig a kanadai 
Halifaxben rendezik augusztus 
3. és 7. között. Pupp Noémi ver-
senyzett még nagyot, 500 egyes-
ben és 5000 méteren egyesben 
egyaránt második lett, az 1000 
méter egyest pedig megnyerte. 
Az olimpiai bajnokokat és Ga-
zsó Dorkát leszámítva minden-
ki ott volt, aki számít, így Noé-
minek nagy esélye van, hogy az 
500 méteres távon tagja legyen a 
négyeshajónak, és ha 1000 egyes-
ben megint nyerni tud, akkor ab-
ban is tud indulni a világbajnok-
ságon. Szóval most nagyon jó 
úton halad. Az i�úsági rangsoro-
ló kenu egyes 500 méteres távját 
Juhász István nyerte, 1000 egyes-

ben pedig nagyon jó versenyzés-
sel másodikként ért célba. Azok, 
akik ezen a versenyen elindultak, 
jól teljesítettek, és saját maguk-
hoz mérten is jó eredményeket 
értek el. Most hétvégén volt az i� 
válogató, ahol Juhász István 1000 
méteren párosban harmadik lett 
Szilágyi Balázzsal, és negyedi-
kek lettek 500 párosban. Kertész 
Gréta hatodik helyen ért célba 
500 méteren, és hetedikként 200 
méteren egyaránt egyeshajóban. 
Ők a belgrádi Európa-bajnok-
ságra és a szegedi világbajnok-
ságra szeretnék kvali�kálni ma-
gukat. A következő válogatóju-
kat július végén rendezik, ami 
egyben a magyar bajnokság is 
lesz – összegzett Bedecs Ferenc, 
aki arról is tájékoztatott, hogy a 
Magyar Kupának Fadd-Dom-
bori ad otthont, ami tulajdon-
képpen azért lett kitalálva, mert 
már nincs kajak-kenuban diák-
olimpia, helyette ez az országos 
versenyzési lehetőség van a �-
ataloknak. Június elején a Csaj 
Renáta akadémia (Győr és kör-
nyéke) és a Kammerer Zoltán 
akadémia (amely a mi régiónk) 
két selejtezőjét rendeztük, az or-
szágos döntőre, a Magyar Kupá-
ra június végén szintén Dombo-
riban kerül sor. Ezen a soroza-
ton körülbelül 60 versenyzőnk 
indul az i�kkel együtt, de a dön-
tőben csak a gyerek-, a kölyök- 
és a serdülőkorosztályok verse-
nyeznek – mondta. 

-joko-

Fotó: magánarchívum
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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 önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

Ki lesz a sztárfellépő a negyedik Ko-
molyzenei koncerten? A  megfejtéseket 
július 1-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. A  név 
mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese:  Venczel Gyöngyi

Fotó: Babai István/archív




