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Rendkívüli ülést tartottak

Hat témát tárgyalt Paks képviselő-testüle-
te rendkívüli ülésen. Napirenden volt töb-
bek között a vásárokról és a piacokról szó-
ló rendelet módosítása, közműfejlesztési 
pályázat jóváhagyása és településrendezé-
si eszközök módosítása.

A grémium módosította a piacokról és vásá-
rokról szóló rendeletet. A döntés értelmében 
valamelyest változnak a helyhasználati díjak a 
paksi piacon. Az üzemeltető javasolta a mint-
egy 100 forint emelést szeptember 1-től, te-
kintettel arra, hogy az elmúlt évek alatt meg-
növekedtek a közüzemi díjak, valamint a tisz-
títószerek és a rágcsálóirtás ára is.
A Paksi Életfa Idősek Otthonában biztosított 
személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért, 
a gyermekétkeztetésért, továbbá a gyerme-
kek napközbeni ellátásáért �zetendő intéz-
ményi térítési díjakról szóló rendeletek mó-
dosítását is megszavazta a képviselő-testület. 
Szabó Péter polgármester arról tájékoztatott, 

hogy a bölcsőde esetében továbbra sem kell 
térítési díjat �zetni, a gyermekétkeztetés ese-
tében minimálisan emelkednek az összegek, 
az idősek otthonában pedig 3850-ről 4450 fo-
rintra emelkedik az intézményi térítési díj.
A rendkívüli ülésen közműfejlesztési pályá-
zatot is jóváhagyott a grémium. A Kőris köz-
ben nyolc ingatlant érint a döntés, az ivóvíz- 
és szennyvízhálózat, valamint a közvilágítási 
rendszer kiépítésének költségeihez megköze-
lítőleg 33,5 millió forint támogatást ad Paks 
Város Önkormányzata. A város 2022. évi 
költségvetési rendelete egyébként idén bruttó 
50 millió forintot biztosít az ilyen típusú pá-
lyázatok támogatására.
A grémium döntött településrendezési esz-
közök módosításáról, környezeti vizsgálat le-
folytatásának mellőzéséről, valamint Paks vá-
rosát érintő utak megvalósításához szükséges 
pótkisajátításról is. Valamennyi határozati ja-
vaslatot egyhangúlag fogadta el a testület.                                

Lovász Krisztián

Újra nyitva a 
táborozóknak
Befejeződött a Cseresznyéskert Erdei Isko-
la állapotjavítása, jelenleg táboroztatások 
zajlanak az intézményben. Az erdei iskola 
március óta zárva volt a nyilvánosság előtt, 
mivel menedékként szolgált az Ukrajnából 
érkezőknek. Szabó Péter polgármester el-
mondta, hogy az épületet az önkormány-
zat még tavasszal felajánlotta – ilyen kötele-
zettsége volt is – a menekültek elhelyezésére. 
Az intézmény június végéig a Tolna megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság gondozása 
és felügyelete alatt állt, ez az önkormányzat 
számára nem járt költséggel. A katasztrófa-
védelem az elmúlt hónap végén felajánlotta, 
hogy szabaddá teszi az épületet, amennyi-
ben az önkormányzat igényt tart rá. Mivel a 
Csengey Dénes Kulturális Központhoz tar-
tozó intézmény rendszeresen nyári táborok 
és különböző rendezvények helyszíne, az 
önkormányzat úgy döntött, él a lehetőség-
gel. Szabó Péter hozzátette, hogy a menekül-
tek sorsa a továbbiakban is megnyugtatóan 
alakult, máshol szállásolták el őket. Mivel 
több hónapon át nem táborként használták 
az épületet, hanem folyamatosan igénybe 
vették, nem volt lehetőség kisebb javítások-
ra, nagytakarításra. A polgármesteri hiva-
tal műszaki osztálya felmérte az épület álla-
potát, majd a DC Dunakom Zrt. elvégezte 
a szükséges munkálatokat, festést, karban-
tartást, a mosdók javítását, közel négymil-
lió forint értékben, önkormányzati forrás-
ból. Azóta már rendeztek az erdei iskolá-
nál családi napot színes programokkal, az 
Alma együttes fellépésével. Az iskolák szá-
mára is lesz program, ősszel és télen pedig 
túrákra is várják az érdeklődőket Cseresz-
nyésbe.                                                                -se-
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A Kálvária utca átadásával zárult a projekt

Újra rendezvényhelyszín lehet a plébánia
Korszerűsítették  a plébánia épületét Du-
nakömlődön. A projekt mintegy hétmil-
lió forintból valósult meg. Az összeg egy 
részét a Pécsi Egyházmegye biztosította, 
a másik részét pedig Spiesz József aján-
lotta fel képviselői keretéből.

Hónapokon keresztül dolgoztak a szakem-
berek a dunakömlődi plébánia épületén és 
annak környezetében, megújult a homlok-
zat és a lábazat, készült féltetőrendszer, va-
lamint a projekt részeként támfal is épült. 
– A beruházás mintegy hétmillió forintból 
valósult meg, amelyet adományként kapott 
a plébánia – tájékoztatott Fitt Szabolcs, a 
Paks-Dunakömlődi Római Katolikus Egy-
házközség akolitusa, hozzátéve, hogy a for-
rás egy részét Felföldi László pécsi me-
gyéspüspök, a fennmaradó összeget pedig 
a körzet képviselője, Spiesz József ajánlot-
ta fel. A felújítás fő célja az volt, hogy visz-
szakapja az udvar az eredeti funkcióját. Fitt 

Szabolcs kiemelte, hogy eddig életveszé-
lyes volt a terület, így ott nem tarthattak 
rendezvényt, a felújításnak köszönhetően 

azonban már megtehetik. A tervek szerint 
az adventi programokat már a plébánián 
rendezik meg.                                              -szzs-

Befejeződött a Kálvária utca felújítása is, 
ezzel lezárult a Paks belterületi utak és jár-
dák felújítása elnevezésű projekt, amely 
tartalmazta még a Gábor Áron utca, va-
lamint a Kápolna utca körforgó és Zsíros 
köz közötti szakaszának rekonstrukcióját. 
A beruházási csomag megvalósítására ön-
kormányzati útfelújítás jogcímen kapott 
kormányzati támogatást Paks. 

Márciusban írták alá az önkormányzat és 
a kivitelező képviselői a Kálvária és a Gá-
bor Áron utcák, valamint a Kápolna utca 
körforgó és Zsíros köz közötti szakaszá-
nak felújításáról szóló szerződést. A Gábor 
Áron utcában megújult az út- és járdabur-
kolat, előbbi aszfaltburkolatot kapott, utób-
bi és a kapubejárók térkő burkolatot. A Ká-
polna utcában megújult szakaszon az utat 
aszfaltozták, és térkő burkolatúvá építet-
ték át a bölcsőde felőli oldalon lévő járdát. 
Mindhárom területen határidőre fejező-
dött be a kivitelezés, utolsóként a Kálvária 
utcában, ahol a műszaki átadás június 27-
én kezdődött el. Balassa Zoltán, a kivitelező 
SÉD-Gép K�. ügyvezetője úgy tájékoztatott, 
hogy a Kálvária utcában, illetve az Öreghegy 
utca 2–10. szám közötti szakaszon felújítot-
ták az útfelületet, a járdákat, a temető mel-
letti parkolót, valamint kicserélték az ivóvíz-
gerincvezetéket és házi bekötéseket, illetve a 

Vas közben térkő burkolatot kapott a közle-
kedési felület. Szántó Zoltán alpolgármester 
azt mondta, hogy a Kálvária utca a Malom-
hegy belépője, így igen forgalmas területről 
van szó, ami nagyon rossz állapotban volt, 
megérett a felújításra. Pálmai Klára, a kör-
zet önkormányzati képviselője kitért arra, 
hogy a körzetben megújult Szentháromság 
tér, Kömlődi utca és Anna utca után öröm-
mel érkezett egy újabb megújított utca mű-
szaki átadására. Hozzátette, hogy szeretné 
a képviselői keretét a Könyök utca felújítá-

sának terveztetésére fordítani. Köszönetet 
mondott az érintett lakosságnak, hogy tü-
relmesen viselték a munkálatokkal együtt 
járó kellemetlenségeket. A Kálvária és a Gá-
bor Áron utcák, valamint a Kápolna utca 
körforgó és Zsíros köz közötti szakaszának 
felújítása összesen közel 294 millió 746 ezer 
forintba került, a munkálatok kormányzati 
támogatással valósultak meg. A felújítások 
eredményeként kényelmesebbé és biztonsá-
gosabbá válik a közlekedés.

Kohl Gyöngyi
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Pakson járt a virágosítási verseny zsűrije

Nyitott Paks – átvették az okleveleket

Idén is nevezett Paks a Virágos Magyaror-
szág környezetszépítő versenyre. A közel-
múltban két zsűritag érkezett a városba, akik 
Szántó Zoltán alpolgármesterrel, Klézl Teré-
zia főkertésszel, Domonkos Tamással, a DC 
Dunakom Zrt. vezérigazgatójával, Seregély 
Erzsébettel, a cég parkfenntartási részlegének 
vezetőjével, valamint az önkormányzat más 
szakembereivel együtt megtekintették a köz-
tereket. Többek között a Gárdonyi-kilátót, 
Lussoniumot, a Sárgödör teret, az Atom te-
ret, az Ürgemezőt, valamint az Erzsébet Nagy 
Szálloda környékét járták be.
Szántó Zoltán kiemelte, az önkormányzat 
arra törekszik, hogy a város ne csak zöld, ha-
nem klímabarát is legyen, ezt szolgálják egye-
bek között az energiamegtakarítást célzó pá-
lyázatok és az elektromos helyi tömegközle-
kedés. 
Dr. Csemez Attila egyetemi tanár tizenhat éve 
zsűrizi a versenyben részt vevő településeket. 
Azt mondta, hogy Paks jellegzetes, gömbko-
ronájú kőris karakterrel rendelkezik, az utcák 
többsége rendkívül rendezett. Kellemesnek 
találta a Sárgödör teret, amelyhez hasonlóval 
még nem találkozott, elnyerték tetszését a fásí-
tott terek, közparkok és az Ürgemező is.

A közel száz zsűritag közül Megyesi Éva ér-
kezett még Paksra, aki eddig csak átutazóban 
járt itt. Szembetűnőnek találta az egynyári ki-
ültetést a magyar nemesítésű virágfajtákkal, 
amelyek nagyon jól mutatnak. Érdekesség-
nek találta a lussoniumi rendezvényeket és a 
levendulanapot. 

Az, hogy a zsűri által adott pontszám elég 
lesz-e ahhoz, hogy megismétlődjék a 2001-
es siker, amikor a városok kategóriájában 
első helyezett lett Paks a Virágos Magyaror-
szág versenyen, az ősszel tartandó ünnepé-
lyes eredményhirdetésen derül ki.

Sólya Emma

Több mint kétszázan vettek 
részt a Nyitott Paks elnevezé-
sű projektben megvalósuló in-
gyenes nyelvoktatás első tan-
folyamain. A jelentkezők ki-
lencven százaléka teljesítette 
a követelményeket. Az oktatás 
ősszel folytatódik, várják a je-
lentkezőket.

A paksi polgármesteri hivatal-
ban működő Migrációs Ügyfél-
pontnál vették át a sikeres vizs-
gát igazoló okleveleket azok, 
akik részt vettek a Nyitott Paks 
elnevezésű projektben megva-
lósuló ingyenes nyelvi képzések 
első moduljaiban. Az angol és 
orosz nyelvet tanuló magyaror-
szági szakemberek, valamint a 
magyar nyelvet tanuló harma-
dik országból érkezett állam-
polgárok több mint kilencven 
százaléka tett sikeres vizsgát a 
60 órás képzési modulok végén. 
A kurzusok online zajlottak. 

Az angol oktatáson részt vett 
dr. Hanol János, a polgármes-
teri hivatal turisztikai, város-
marketing és kommunikációs 
csoportjának vezetője is, aki el-
mondta, hogy az órák interak-
tívak voltak, és a beszédre he-
lyezték a hangsúlyt.
A tanfolyamok során fontos volt 
az adott idegen nyelvi anyag 

készségszintű elsajátítása a szak-
emberek munkavégzéséhez és a 
mindennapok kommunikáció-
jához. – A program első részé-
ben 106-an angol, 67-en orosz, 
40-en pedig magyar mint idegen 
nyelv képzéseken vettek részt – 
tájékoztatott Dohár Péter, a Do-
ver Nyelvi Centrum Oktatási és 
Szolgáltató K�. ügyvezetője.

A képzés célcsoportját elsősor-
ban Paks és a környék közin-
tézményeinek szakemberei, az 
atomerőmű magyar dolgozói, 
valamint a térségben munkavál-
lalás céljából tartózkodó, har-
madik országból érkezett állam-
polgárok alkották. 
Szabó Péter, Paks polgármes-
tere szerint nemcsak a harma-
dik országból érkező állampol-
gároknak volt hasznos a képzés, 
hanem a paksiaknak is. Hozzá-
tette, hogy az oktatás eredmé-
nyeként megszűnhetnek a nyel-
vi akadályok. A kurzusok ősszel 
folytatódnak, várják a jelentke-
zőket.
Az idegennyelvi kurzusok a Bel-
ügyminisztérium és az Euró-
pai Unió által társ�nanszírozott 
MMIA-2.2.16/7-2019-00001 
azonosítójú, „Nyitott Paks” el-
nevezésű projektben valósulnak 
meg.

Szép Zsóka
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Az ürgemezei pihenőparkban 
tartják az idei Szent István Na-
pok kulturális programjait au-
gusztus 19–20–21-én. A rész-
letekről Szabó Péter, Paks pol-
gármestere és Márkus Zalán, 
a Csengey Dénes Kulturális 
Központ igazgatója tájékoz-
tattak a helyszínen. A polgár-
mester kiemelte, hogy a prog-
ramsorozat tervezését, szerve-
zését már tavaly megkezdték. 
– Magas színvonalú, tartalmas 
programkínálatot állított ösz-
sze a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központ, amelyben min-
den korosztály megtalálhatja 
a kedvére valót – fogalmazott 
Szabó Péter. A sajtótájékoz-
tatón elhangzott, hogy az au-
gusztus 20-i városi ünnepség 
helyszíne a Bazársor tetején 
lesz. A megemlékezés 10 óra-
kor kezdődik, beszédet mond 
Szabó Péter polgármester. Köz-
reműködik Feil Gréta (vers) és 

Racskó Eszter (ének). Az ün-
nepség végén megáldják az új 
kenyeret. Márkus Zalán az ür-
gemezei programok vendégfel-
lépőivel kapcsolatban kiemelte, 
hogy az első napon a Csókkirály 
című koncert lesz a fő műsor-

szám Szulák Andrea, Csonka 
András, Feke Pál, Zséda, Veréb 
Tamás, Heincz Gábor Biga, hat-
tagú női tánckar és a kilencta-
gú Crescendo Music Orchestra 
közreműködésével. A második 
napon a Carson Coma adja az 

esti koncertet, 21-én pedig a 
Follow the Flow. Fellépnek még 
a három nap alatt a Tompeti és 
Barátai, László Attila, a Kolom-
pos Együttes, a Tűzvirág Tánc-
együttes, Alee, a Csurgó Zene-
kar, az ORIGAMiES, a Shisha 
Cafe, érkeznek a Vaga Banda 
gólyalábasok és a SzKíTon pro-
dukció. Arról is tájékoztatott, 
hogy a tűzijáték helyett idén 
is lézershow lesz. Kísérőprog-
ramokkal is várják az érdeklő-
dőket, sok játéklehetőséggel a 
gyerekeket, többek között lég-
várakkal, VR-sátorral, pedálos 
gokarttal, ügyességi játékok-
kal, tulipános parasztudvarral. 
Vásár-teret is nyitnak majd, ahol 
többféle harapnivalót kínálnak 
az árusok, valamint édességek 
és termelői termékek is lesznek 
a palettán. A részletes progra-
mot hamarosan minden ház-
tartásba eljuttatják.

Kohl Gy.

Közélet

Fotó: Szép Zsóka

H I R D E T M É N Y
Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Városépítő Bizottsága értesíti a lakosságot, 
hogy közzétette a Védett értékek fennmaradását és felújítását támogató 2022. év II. félévi pá-
lyázati felhívását a Paks Város közigazgatási területén a műemléki védelem, helyi egyedi véde-
lem alatt vagy helyi védett területen álló ingatlanok, épületek, épületrészek vagy műtárgyak teljes 
felújítása, korszerűsítése, külső és az ezzel összefüggő belső helyreállítása esetén a külső homlok-
zat domináns elemeinek leginkább megfelelő állapot szerinti helyreállításának költségeihez. 
A pályázat 2022. október 31-ig nyújtható be, elbírálása – hiánytalan kérelem esetén – 2022. 
november 15-ig történik meg. A részletes pályázati felhívás megtekinthető a www.paks.hu honla-
pon a Lakossági pályázatok címszó alatt. A pályázattal kapcsolatosan érdeklődni lehet Petz Ildikó 
városfejlesztési referensnél a petz.ildiko@paks.hu emailcímen és a 75/830-698-as telefonszámon.

Paks, 2022. július 29.
             Szabó Péter
                      polgármester

Ez lesz a program a Szent István Napokon
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Házhoz megy az információ 
a Paks II. projektről

Atomerőmű

Negyedik éve járja a térséget a 
Paks II. Zrt. információs sát-
ra. A tájékoztatás ezen plat-
formja lehetőséget ad arra, 
hogy egy-egy népesebb ren-
dezvény résztvevői közvetle-
nül jussanak információhoz a 
Paks II. projektről. Idén nyá-
ron van olyan hétvége, amikor 
három helyszínen találkoz-
hatnak az érdeklődők a két új 
blokk építéséért felelős társa-
ság kommunikációs munka-
társaival.

Pakson, a Város napján debü-
tált 2019 májusában az infor-
mációs sátor. Azóta több mint 
tucatnyi településen megfor-
dult, az idei nyár pedig talán 
a korábbiaknál is pezsgőbb, 
szinte nincs olyan hétvége, 
hogy ne bukkanna fel vala-
melyik környékbeli rendezvé-
nyen a sátor és vele együtt az 
erőmű-beruházást megvaló-
sító cég munkatársai. Mittler 
István kommunikációs igazga-
tó arról számolt be, hogy sok 
meghívás érkezik a környező 
településekről, de munkatársai 
maguk is keresik a lehetőséget, 
hogy olyan programokra, ren-
dezvényekre települjenek ki az 
információs sátorral, ahol so-
kan megfordulnak, így sokak 
számára nyílik meg a lehető-
ség arra, hogy tájékozódjanak 
a projekttel kapcsolatban. 
– Önmagában a sátor is infor-
mációs célokat szolgál. Hat-
szög alakúra terveztük, mint 

az atomerőművek fűtőanyaga. 
Az oldalfalak nagyon informa-
tívak, sok mindent meg lehet 
tudni az ott elhelyezett ábrák, 
feliratok, látványtervek jóvol-
tából – mondta Mittler Ist-
ván. Mint hozzátette: az újon-
nan szerzett információkat 
lehetőség van azonnal alkal-
mazni is, hiszen a látogatókat 
kvízzel várják. Nem csupán a 
beruházás részletei iránt ér-
deklődő felnőttek tölthetik az 
időt hasznosan a sátornál, ha-

nem a gyerekek is. Ezt kira-
kók, színezők, játékok szolgál-
ják, többségük témájában kap-
csolódik a projekthez.
– Meghívást kaptunk Bölcské-
re majálisra, Kalocsára moto-
rostalálkozóra, a pusztahencsei 
Boszorkányszombatra, a nagy-
dorogi, németkéri és ordasi fa-
lunapokra, de bekerült az idei 
naptárunkba a huszadik Tar-
ka Fesztivál, a Tolna megyei ér-
tékek napja és Fadd-Dombori-
ban a SporTolna Triatlon Fesz-

tivál, amelynek lassan négy 
évtizedes múltja van – sorol-
ta Mittler István. Tájékoztatá-
sa szerint augusztus közepén 
például egy hétvégén Uszó-
don, Madocsán és Bonyhádon 
is megjelennek a társaság kom-
munikációs szakemberei, egy 
héttel később ismét Pakson ál-
lítják fel az információs sátrat, 
hogy az augusztus 20-i rendez-
vényre érkezőknek is lehetősé-
ge legyen tájékozódni.
– Munkatársaim arról számol-
tak be, hogy az energiaválság 
hatása markánsan nyomot ha-
gyott az emberek hozzáállásán. 
Egyre többen adnak hangot an-
nak a véleménynek, hogy na-
gyon nagy szükség van hazai 
erőművekre, és konkrétan az új 
atomerőművi blokkokra – fo-
galmazott Mittler István kom-
munikációs igazgató.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Egy lány, aki rajongásig sze-
reti a Dunát, mondhatnánk 
Appelsho�er Regináról. Igaz 
volna, de mégsem. Esetében 
ugyanis sokkal többről van 
szó: neki nemcsak a Duna 
szívügye, hanem az egész vá-
ros, sőt inkább a térség. Nehéz 
megmondani, hogy tevékeny 
vagy inkább nyughatatlan, de 
tény, hogy a pandémia alatt 
például kitanulta a pék szak-
mát és vitorlásvezetői jogosít-
ványt szerzett. 

Természetesen a Duna Pakssal 
szembeni partján, Appelsho�er 
Regina törzshelyén ülünk le be-
szélgetni, miután a LaDIK csó-
nakházából egy kajakot víz-
re tettünk. Itt szokott sátorozni 
– akár egyedül is –, de ha lehe-
tősége van rá, akár munkaidő 
után is átevez egy-két órácská-
ra. Újabban van másik vízsze-
relem is, de a Duna és Paks he-
lye a szívében örök és kitörölhe-
tetlen. Lelkes lokálpatrióta a szó 
legnemesebb értelmében. Kül-
detésének érzi, hogy az ország 

különböző szegleteiből érkező 
vendégeinek minél többet meg-
mutasson a város és a környék 
értékeiből. Ez az értékrend szol-
gál alapul a munkájában és a ci-
vil vállalásaiban is. 
Regina majd' százszázalékban 
paksi felmenőkkel rendelke-
zik. Igen �atalon elkerült Paks-
ról, és legmeghatározóbb éve-
it máshol töltötte, de kötődé-
se a városhoz nagyon erős. 
– Minden hétvégén rongyol-
tam haza – fogalmaz. A gyönki 
kéttannyelvű gimnáziumban, 
majd Budapesten, a Kereske-
delmi, Vendéglátóipari és Ide-
genforgalmi Főiskola turizmus 
szakán tanult szabadidőprog-
ram-szervezőnek. Közgazdász 
diplomáját a Kodolányin terü-
letfejlesztési szakirányon szerez-
te. 2005-ben végzett, egy évvel 
az EU-csatlakozás után, így az 
elsők között volt, aki uniós pá-
lyázatokkal foglalkozott. Paksra 
visszatérve egy pályázatíró cég-
nél kezdett dolgozni, 2014 óta 
pedig a Jövőnk Energiája Tér-
ségfejlesztési Alapítvány titká-

ra. Az alapítványi munka – mint 
mondja – térségszeretetéből fa-
kad, számára arról szól, hogy 
mit tud előmozdítani, hozzá 
tud-e tenni, hogy jobb, népsze-
rűbb, élhetőbb legyen.
A gyermekéveket felidézve elke-
rülhetetlen téma a néptánc. Az 
első táncos ő volt a családban, 
viszont öccsének lett a hivatá-
sa. – Óvodás voltam, amikor be-
írattak RSG-re. Mindennap volt 
edzés, este értem haza. Meg-
esett, hogy az anyukámat kellett 
megkérnem, mutassa meg, hogy 
kell írni az i betűt, annyira fáradt 
voltam. Ezért döntöttek úgy 
a szüleim, hogy inkább men-
jek néptáncra – meséli. Tizen-
nyolc éven át a Tűzvirág Tánc-
együttesben, öt évig pedig test-
vére, Janó együttesében táncolt. 
A rengeteg próba, illetve a fellé-
pések előtti alsószoknya-vasa-
lás nem hiányzik neki, de ha élő 
népzenét hall, ma is hevesebben 
ver a szíve, mert – mint mond-
ja – abban a zenében és táncban 
éli át, érti meg az ember igazán a 
kultúrkört, ahová tartozik. 

Ha a tánc már nem is, rengeteg 
egyéb dolog belefér az életébe. Az 
egyik a már említett Duna, és az 
általa életre hívott LaDIK egye-
sület, amelyben titkárként ren-
geteg feladatot vállal. Itt is visz-
szaköszön eredeti szakterülete, a 
turizmus, hiszen céljuk, hogy mi-
nél többek számára tegyék von-
zóvá, elérhetővé a Dunát. A leg-
nagyobb siker kétségkívül a csó-
nakház létrehozása volt, de Regi 
a most futó pályázati projektje-
ikre is büszke. Nagyon jó elő-
adásokat tartottak hol halásszal, 
hol íróval, remek �lmet készítet-
tek, és a létesítmény is bővül. – A 
pandémia nagyon sokat kivett 
belőlünk, egyre kevésbé �gye-
lünk egymásra, beszűkült a világ. 
Öröm volt a rendezvénysorozat, 
ki lehetett mozdítani az embere-
ket – sorolja a tapasztalatokat. Rá 
egyébként egészen másképpen 
hatott a járványhelyzet. Egyrészt 
megszerezte a vitorláshajó-veze-
tői jogosítványt, amivel már rég-
óta „tartozott magának”. – Kajak-
ban ülni felszabadító érzés, de a 
vitorlás igazi szabadságot jelent. 
Óriási élmény, ahogy harcolsz az 
elemekkel, igazi kihívás, igazi ka-
land – mondja új szenvedélyéről. 
Másrészt a korábbi otthoni ková-
szos kenyér sütögetés öröme, va-
lamint a bezártságkényszer hatá-
sára kitanulta a pékmesterséget. 
Heti negyven-ötven kenyeret süt, 
megesik, hogy hajnali négykor. 
A csodálkozó tekintetemre rea-
gálva nevetve elárulja, hogy néha 
maga is elgondolkodik, hogy nor-
mális-e. Komolyra fordítva a szót 
azt mondja, ha valaki csak a köte-
lezőt hozza, nem megy előrébb a 
világ. Szükség van arra, hogy az 
ember visszaadjon valamit a nagy 
egészbe. A motiváció persze min-
denkinél más. Reginában mun-
kál a vágy, hogy bizonyítsa, tud te-
remteni, talán valamiféle nyomot 
is hagyni maga után, ha már neki 
nem adatott meg, hogy családja 
legyen. – Amiket csinálok, azok 
az én „gyerekeim”, a kis dédelge-
tett szívügyeim. Ha sok munká-
val, néha lemondással is jár, na-
gyon szeretem mindegyiket csi-
nálni. Ezek jelentik az itt létem 
értelmét – fogalmaz.                         

Szabó Vanda

Portré

Jó napot, mi újság?

Appelshoffer Regina

Fotó: magánarchívum
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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.

Szennyvíztelep: elindult a próbaüzem 

Európa-bajnoki bronzérmes 
Pupp Réka 

Állami cég lesz Paks II.

A betegellátást segíti az új eszköz Kiszli Vanda világbajnok 
Pupp Noémi ezüstérmes 

Augusztus 21-ével indult el a 
próbaüzem a szennyvíztisztí-
tó telepen, néhány napja pedig 
már Paks összes szennyvize az 
új tisztítóműre kerül, így leállít-
ható a régi. A beüzemeléssel le-
zárult a beruházás első üteme. 
[…] A második szakaszban a 
kiegyenlítő építése, a komposz-
táló, valamint a kiszolgáló épü-
let építésének befejezése vár fel-
adatként a kivitelező Strabag 

MML-re, ezek várhatóan egy 
hónap alatt készülnek el. Ezt kö-
vetően az udvartéren dolgoznak 
még a kivitelező szakemberei az 
utak, a növényzet rendberaká-
sán. A próbaüzem hat hónapig 
tart, a telep 2015. március elejé-
től működik majd hivatalosan, 
miután véglegesen lezárult min-
den műszaki átadás. […]

 Dallos Sz. 
2014. szeptember 19., 23. évf. 18. szám

Bukarestben rendezték a junior 
dzsúdó Eb-t, ahol Pupp Réka, az 
ASE 48 kilogrammos verseny-
zője a dobogó harmadik fokára 
állhatott fel. Erőnyerőként kez-
dett, majd az osztrák Kra� el-
len vazarival győzött. A negyed-
döntőben a későbbi győztes tö-
rök Lokmanhekim ipponnal 
nyert ellene, így Réka a vigasz-
ágon folytatta. Aranypontos csa-
tában, vazarival verte a francia 
Lhenry-t, majd a bronzmérkő-
zésen a moldovai Budescu ellen 
leszorítással nyert. […]         -joko-

2014. október 3., 23. évf. 19. szám

Közvetlen állami tulajdonba 
kerül Paks II. Az MVM Zrt. 
közgyűlése október 15-én ho-
zott döntést az MVM Paks II. 
Atomerőmű Fejlesztő Zrt. rész-
vényeinek a magyar állam ré-
szére történő átruházásáról, a 
Magyar Nemzeti Vagyonke-
zelő Zrt. útján. Közleményük-
ben azt írták, hogy két nagy, 
elismert könyvvizsgáló és ta-
nácsadó cég független vagyon-
értékelése alapján a vételárat 
10,157 milliárd forintban álla-

pították meg. A társaságot az 
MVM Zrt. 2012 nyarán 9 mil-
liárd forintos alaptőkével hozta 
létre, hogy az új atomerőművi 
blokkokhoz kapcsolódó elem-
ző, tervező, döntés-előkészítő 
és engedélyeztetési munkákat 
megkezdje. A közleményben 
az áll, hogy az MVM Csoport a 
21. század legnagyobb magyar 
beruházásának megvalósulása 
érdekében továbbra is együtt-
működik a társasággal. […]

2014. október 31., 23. évf. 21. szám

Kardiológiai ultrahang-diag-
nosztikai készülék beszerzésé-
ről írt alá szerződést Süli János, 
Paks polgármestere és Tóth 
Péterné, a MED-EN TRADE 
Orvosi Műszer K�. ügyvezető-
je. A Pakson jelenleg használt 
készülékkel több mint tíz éve 
dolgoznak, így időszerűvé vált 
az új eszköz beszerzése. […] 
A modern kardiológiai ultra-
hang-diagnosztikai készülék-
nek méreténél fogva alacsony 
az energiafogyasztása, adott idő 
alatt több páciens vizsgálható 

vele, és kiváló a diagnosztikai 
biztonsága. Ma már alapvető 
követelmény a hasonló készülé-
kekkel szemben az információ-
tároló képesség, amellyel ez az 
eszköz is rendelkezik, emellett 
rákapcsolható a rendelőintézet 
digitális központi archiválási 
rendszerére is. Ennek eredmé-
nyeként magasabb színvonalú, 
gyorsabb betegellátás válik le-
hetővé. […] A beruházás értéke 
nettó 15,6 millió forint. 

Kohl Gyöngyi                        
2014. november 28., 23. évf. 23. szám

Kiszli Vanda, az Atomerő-
mű SE kajakosa az oklahomai 
maraton világbajnokságon az 
U23-as korosztály K1 22,5 km-
es versenyszámában állhatott 
fel a dobogó tetejére. A táv vé-
gén izgalmas hajrá következett, 
[…] egy öttagú boly az utolsó 
métereken döntött a dobogós 

helyekről. Vanda jól lépett el a 
végén, és magabiztosan előzte 
le brit, dél-afrikai, olasz és ma-
gyar ellenfelét. A női i�úsági-
ak K2 18,75 km-es versenyében 
Pupp Noémi, az ASE verseny-
zője a győri Takács Tamarával 
ezüstérmet nyert.

 2014. október 3., 23. évf. 19. szám
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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

Négyszázmilliós uniós támogatás  
az Alvég belvízvédelmére 

Százesztendős a város  legidősebb polgára 

Korszerűsödik a katolikus iskola 

Napokon belül elindul az a be-
ruházás, amelynek köszönhe-
tően várhatóan teljesen meg-
szűnik a belvízi veszélyezte-
tettség az Alvégen. A mintegy 
500 millió forintos költségű 
program 90 százalékos eu-
rópai uniós pályázati támo-
gatással valósul meg. Jó pár 
évvel ezelőtt nagyobb eső-
zés idején még úszott az Al-
vég. Az azóta megvalósult 
fejlesztéseknek köszönhető-
en a probléma már jelentő-
sen csökkent, a most elindí-
tott újabb beruházással pedig 
nagy az esély arra, hogy szin-
te teljesen megszűnik a belvízi 
veszélyeztetettség a területen. 
[…] A programnak két nagy 
eleme van. Az első a Páli-árok 
felső szakaszán található zá-
portározó átépítése, fejleszté-
se. A közel 30 ezer köbméte-
res záportározó több évtizede 
részben elkészült, de nem fe-
jezték be. Ennek kismértékű 
átalakításával, azaz egy új zsi-

liptábla beépítésével a külte-
rületekről lezúduló csapadé-
kot meg tudják fogni és sza-
bályozottan le tudják vezetni, 
ha a Páli-árok teljes hosszán 
levonultak a belterületen ösz-
szegyülekező vizek, csökkent-
ve a belterület leterheltségét. 
A projekt másik fontos eleme 
a Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
umtól a Dunáig tartó 535 mé-
ter hosszú csapadékcsatorna 
kiépítése, ami a meglévő Pá-
li-árok tehermentesítő szaka-
sza lesz. Ehhez egyebek mel-
lett zsilipműtárgy, szivattyúk 
telepítése is tartozik, amiket 
a 6-os főút alatti töltés védett 
oldalán alakítanak ki, hogy 
amennyiben a folyó magas 
vízállása szükségessé teszi a 
zsiliptáblák leengedését, a bel-
vizet át tudják emelni a folyó-
ba. Az új zsilipbe két darab 
1,6 m3/s teljesítményű szivaty-
tyú kerül. […]                    

 Dallos Szilvia 
2014. október 17., 23. évf. 20. szám

Kerek százesztendős volt mi-
nap a város legidősebb polgára, 
Koch József. Szepi bácsi nagyon 
jól emlékszik még arra az időre, 
amikor Paks utcáin nem autók 
száguldottak, hanem lovak, ök-
rök poroszkáltak. Maga is sokat 
foglalkozott állatokkal a téesz-
ben is, a katonaságnál is, otthon, 
a háztájiban is. 1914-ben szüle-
tett a család első gyermekeként, 
két i�abb lánytestvére már nem 
él. Tizenévesen kezdett dolgozni 
a család földjein. ’39-ben meg-
nősült, első gyermekük még ab-

ban az évben, a második ’42 au-
gusztusában született, csakhogy 
ő közben katona lett. 22 éves 
volt, amikor besorozták. A tol-
nai tüzéreknél szolgált tizedes-
ként. ’42 májusától egy évig az 
orosz fronton volt, megjárta a 
Don-kanyart. […] A katona-
ság után a saját földeken foly-
tatta a munkát a téeszek meg-
alakulásáig. […] Az Ezüstkalász 
Szövetkezet sertéstelepén volt 
brigádvezető, meg egy ideig té-
eszelnök-helyettes. […]       -vt-

2014. október 31., 23. évf. 21. szám

Megújul a Paksi Balogh An-
tal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium épülete. A korsze-
rűsítést uniós pályázat révén va-
lósítja meg a Pécsi Egyházme-
gye. A beruházás elkezdődött, 
a tervezett befejezési határidő 
2015 áprilisa. Az energiataka-
rékos korszerűsítésre 67,5 mil-
liós uniós forrást nyert az intéz-
ményt működtető Pécsi Egy-
házmegye, az osztálytermek, 

folyosók és vizesblokkok felújí-
tását saját keretből biztosítják. 
A beruházás összköltsége 135 
millió forint. […] A Templom 
tér 6. szám alatti iskolaépület he-
lyi védelem alatt áll, így erede-
ti állapotában építik újjá. Azzal, 
hogy kicserélik a nyílászárókat 
és szigetelést kap a létesítmény, 
gazdaságosabban működtethető 
az iskola. […]          Dallos Szilvia 

2014. december 12., 23 évf. 24. szám
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Ámulatba ejtették a közönsé-
get a komolyzenei esten
Elvarázsolta hangjával a közönséget paksi 
koncertjén Pitti Katalin operaénekes, Liszt 
Ferenc-díjas, érdemes és kiváló művész, aki 
Berkes János operaénekes, érdemes művész-
szel lépett színpadra a IV. Komolyzenei kon-
certesten. A Szent István tér szinte megtelt, 
az érdeklődés a komolyzenei koncertsorozat 
történetében is kimagasló volt.

Verssel, valamint a Siller Nótakör dalcsokrá-
val köszöntötték a Paksra érkező Pitti Katalint, 
aki a IV. Komolyzenei koncertest sztárfellépő-
je volt. Az érdemes és kiváló művészt Szántó 
Zoltán fogadta az Erzsébet Nagy Szálloda te-
raszán. Paks alpolgármestere szerint a találko-
zó és a koncert kiemelt helyen szerepel a város 
kulturális életében.
A köszöntést követően négylovas hintóval vit-
ték városnézésre a művésznőt, akit dr. Hanol 
János, az önkormányzat turisztikai, város-
marketing és kommunikációs csoportjának 
vezetője kalauzolt. A körút egyik állomása a 
Makovecz-templom volt, ahol egy turistacso-
portnak rögtönzött minikoncertet tartott Pitti 
Katalin. 
A Bunkóczi András szervezésében és a pak-
si önkormányzat támogatásával megvalósult 
IV. Komolyzenei koncertest színpadi prog-
ramja a Pro Artis Alapfokú Művészeti Iskola 
tanárainak és növendékeinek harmonikakon-
certjével indult, majd a Paksi Városi Múzeum 
munkatársainak Bach-korabeli divatbemuta-
tóját láthatta a közönség. Az ezt követő ünne-
pélyes megnyitó után Ijjas Noémi operaéne-
kes, Tóth Emese korrepetitor, valamint Szabó 

Péter trombitaművész adtak koncertet, majd 
Pitti Katalin és Berkes János operaénekesek 
Opera gála című áriakoncertje következett, az 
utolsó darabot a szálloda erkélyén énekelte el 
Pitti Katalin. 
Pitti Katalin elmondta, hogy régóta kiváló 
szakmai összhang van közte és Berkes János 
között. Már sok darabban énekeltek, koncer-
teken mindig a legnagyobb együttérzéssel és 
jó lelkületű együttműködéssel dolgoznak. Bár 
Berkes János a lazább, jókedélyű, vidámabb 
énekeket kedveli, Pitti Katalin elmondta, hogy 
a szerepeik javát úgy írták, hogy kevés az olyan 

darab, ami nem tragédiával végződik. Kevés a 
happy end, de úgy látja, hogy a bánatból, a fáj-
dalomból lehet igazán nagy dolgokat alkotni. 
A koncert végén Süli János, a Külgazdasági és 
Külügyminisztérium paksi beruházásért fe-
lelős államtitkára köszöntötte a művésznőt. 
A program látványos tűzijátékkal zárult.
A koncertestről bővebben olvashatnak a 
telepaks.net oldalon, valamit �gyelmükbe 
ajánljuk a TelePaks Közélet Közelről című ma-
gazinját, és a teljes koncertfelvételt is, ame-
lyek ugyanezen a felületen elérhetők.

Lovász Krisztián

Fotók: Szép Zsóka
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Megnyílt a KisCiCa a Csengey központnál

Térerő-Erőtér a Csengeyben kint és bent

Új közösségi térrel bővült a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont. A KisCiCa elnevezésű te-
ret július 7-én nyitották meg. 
Az Atom téren található új he-
lyen hideg italokkal, mediterrán 
hangulattal és időről időre zenei 
programokkal várják az érdek-
lődőket a nyáron.

Az új közösségi tér a KisCiCa ne-
vet viseli, ami egy mozaikszó, a 
Cinema Cafét, azaz a CiCa-t üze-
meltető cég nevéből alkották. Az 
új közösségi teret azért hozták lét-
re a kulturális központtal karöltve, 
hogy bővítsék a városban elérhe-
tő kulturális, szórakozási lehető-
ségeket, illetve hogy teret adjanak 
a paksi zenekaroknak. – Úgy ter-

vezzük, hogy kéthetente lesznek 
koncertek. Az intézmény termei-
ben egy tucat zenekar vagy egyé-
ni előadó próbál rendszeresen, 
akiknek a KisCiCa kiváló lehe-
tőség a bemutatkozásra – mond-

ta Márkus Zalán, a kulturális köz-
pont igazgatója. Július 7-én töb-
ben kifejezetten a teret megnyitó 
koncertekre érkeztek, mások séta 
közben csatlakoztak, és próbál-
ták ki a mediterrán hangulatú kö-

zösségi tér függőszékeit, vagy ép-
pen foglaltak helyet a földre el-
helyezett párnákon. Miközben 
érkeztek a hűtött italok, kokté-
lok, a Weisz Brothers különleges 
dzsesszkoncertjét lehetett hall-
gatni, a zenekar többnyire saját 
kompozícióit játszotta el. Utá-
nuk az Underground Hippies 
következett. A zenekar többek 
között rockot és funkyt játszik. 
A megnyitóhoz kapcsolódva cica-
szépségversenyt is tartottak. Egész 
nyáron várják zenei programok-
kal az érdeklődőket a KisCiCa té-
ren, amelynek nyitvatartási rend-
je igazodik a kulturális közpon-
téhoz, vagyis 22.30-ig fogadják a 
hűsölni, kikapcsolódni vágyókat.                                         

-gyé-

A nyers erőé volt a főszerep a Strongman 
Premium Liga paksi, harmadik forduló-
jában. A Térerő-Erőtér elnevezésű ren-
dezvényen, ahol tíz résztvevő öt verseny-
számban mérte össze erejét, színes kísé-
rőprogramokkal is várta az érdeklődőket 
a szervező Csengey Dénes Kulturális 
Központ.

Egy 18 tonnás elektromos kukásautó elhú-
zása, függőemelés és súlycipelés is szerepelt 
a Pakson megrendezett Strongman Premi-
um Liga harmadik fordulójának próbái kö-
zött. Az országos erősember versenysorozat 
újabb állomásán tíz résztvevő öt verseny-
számban mérte össze erejét. A megméret-
tetésen Véró Alex nyert, másodikként Mol-
nár Zsoltot köszöntötték, a harmadik he-
lyen Mészáros Dávid végzett. Boda Gábor, a 
Prémium Rendezvényszervező Zrt. vezetője 
úgy tájékoztatott, hogy a prémium liga ver-
senyein jellemzően van egy különleges ver-
senyszám is, általában ez a kamionhúzás, de 
például Pakson tavaly egy elektromos buszt 
húztak a versenyzők, idén pedig a már emlí-
tett elektromos kukásautót. Az időjárás most 
nem kedvezett a résztvevőknek, ugyanis a 
rendezvény napja volt eddig az év legmele-
gebb napja, a hőmérő negyven Celsius-fok-
nál is melegebbet mutatott. Véró Alex súly-
emelő így is a legjobb teljesítményét nyúj-
totta, és hazavihette az első helyezésért járó 
kupát. – Nem számítottam rá, igazából azzal 

a céllal jöttem, hogy az első háromban ben-
ne legyek. Láttam, hogy néhány verseny-
szám fekszik nekem, és próbáltam ezt ki-
használni. A hőség miatt leginkább fejben 
készültem, hogy tudjak koncentrálni. A sú-
lyok nem voltak ismeretlenek, de ez a meleg 
nagyon megnehezítette a versenyt – nyilat-
kozta a legeredményesebb versenyző. A ta-
valyi győztes, a bölcskei súlyemelő Molnár 
Zsolt idén második helyezést ért el. – Na-
gyon erős a mezőny, én �atalokkal verseny-
zek master korban, 42 éves vagyok, ők 25-30 
évesek. Örülök az eredménynek, és úgy ér-
zem, a �atalokat tudom oktatni – mondta a 

verseny után Molnár Zsolt.  A Térerő-Erőtér 
elnevezésű programon az Atomenergetikai 
Múzeum is kínált látnivalókat, Többet ésszel, 
mint erővel címmel látványos bemutatókat 
tartottak. A szervező Csengey Dénes Kultu-
rális Központban dr. Neszmélyi Emil hegy-
mászó motivációs előadását hallgathatták 
meg az érdeklődők Tibet felől a világ tetején. 
Az első sikeres magyar északi Everest-mászás 
története címmel. Volt habparty, és koncer-
tet adott az Anima Sound System. A Csen-
gey központ parkolójában tartott programot 
látványos motoros kaszkadőrshow zárta.

Dallos Szilvia

Fotó: TelePaks

Fotó: Szép Zsóka
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Nosztalgiatalálkozót tartottak Csámpán

A legjobb fotó Leidl Viktoré Idén is van 
életfaakció

Tizennyolcadszor rendeztek nosztalgiatalál-
kozót Csámpán. A közösségi ház udvarán fel-
fújható csúszdával és ugrálóvárakkal várták a 
gyerekeket, volt lovaglás és lovaskocsikázás, 
valamint kiállítás régi mezőgazdasági eszkö-
zökből és motorokból. Volt tragacsverseny is, 
és színpadi program a Pusztahencsei Vadvi-
rág Népi Táncegyüttessel, a MásKÉP Zene-
karral és a Csámpai Country Road Clubbal. 
A találkozó bállal zárult, a zenét a Medinai 
Tamburazenekar, valamint Atkári Lajos és 
társa szolgáltatták.
Feil József, a csámpai részönkormányzat kép-
viselője szerint mára már az is nosztalgia, ha 
a rendezvény kezdetére emlékeznek. Vélemé-
nye szerint a legelső program volt a legmeg-
hatóbb, akkor ugyanis olyan emberek talál-
koztak, akik negyven éve nem látták egymást. 
A közönség egyébként évről évre gyarapszik, 
volt olyan alkalom, amikor ezren látogattak el 
Csámpára.                                                          -lk-

Az ÖKO Munkacsoport Alapít-
vány idén is meghirdeti életfa-
akcióját. A projekttel egy régi ha-
gyományt élesztettek újjá, ami-
nek lényege, hogy ha kisgyermek 
született, életfát ültetett a család. 
A programban tehát azoknak a 
családoknak a jelentkezését vár-
ják, akik szeretnének gyerme-
kük születésének örömére idén 
novemberben facsemetét ültet-
ni, és vállalják, hogy gondozzák a 
fát, hogy az együtt cseperedjen a 
gyermekükkel, valamint később 
évente fotót küldenek róluk. A 
program révén az életfatulajdonos 
gyerekek megtanulják, hogy a fák, 
a természet, a növények értéket 
jelentenek, és vigyázni fognak a 
természeti kincsekre. Az alapít-
vány az eletfa2022@gmail.com 
emailcímre várja a jelentkezése-
ket 2022. augusztus 20-ig. Az ak-
ciót Paks Város Önkormányzata, 
a DC Dunakom Zrt. és azon adó-
zók támogatják, akik az adójuk 
egy százalékát az ÖKO Munka-
csoport Alapítványnak ajánlották 
fel. Először 2006-ban adott át élet-
fákat a szervezet.                       -kgy-

Kihirdették Az én Atomcitym 
című fotópályázat eredményét. 
A megmérettetésre 168 fény-
kép érkezett. A legjobb 20 fotó 
készítője ajándékcsomagot ka-
pott, míg a fődíj egy okostelefon 
volt Szabó Péter polgármester 
jóvoltából.

Július 22-én zárult Az én Atom- 
citym fotópályázat. A kiállítás-
megnyitóval egybekötött ered-
ményhirdetésen egyesével szó-
lították a nevezőket a Csengey 
Dénes Kulturális Központ elő-
terében. A legjobb 20 kép ké-
szítői egy-egy ajándékcsomagot 
vehettek át. 
Mindegyik fotó egy-egy városi 
hangulatot, paksi érzést ragad 
meg és tükröz vissza. Asztalos 
Norbert szervező szerint a meg-
mérettetés beváltotta a hozzá fű-
zött reményeket.
Szabó Péter polgármester jóvol-
tából egy okostelefonnal térhetett 
haza Leidl Viktor, aki egy éjszakai 
képpel nevezett a pályázatra, és 
meg is nyerte a fődíjat. Azt mond-
ta, hogy szereti az asztrofotózást, 
mindig keresi azokat a helyeket, 
ahol a legjobb a csillagok állása, 

és most a Szárcsa bárkára esett a 
választása. A Gastroblues Feszti-
vál idején kattintott a Duna-par-
ton, az utómunkát követően pe-
dig el is küldte a képet, amivel dia-
dalmaskodni tudott.
Az eredeti elképzelés egyébként 
az volt, hogy a top 20 fotó készí-
tői hazavihetik a saját kinagyí-
tott képüket. A szervezők azon-
ban már más sorsot szánnak a 
fényképeknek. Úgy döntöttek, 
hogy a legjobbakat elárvere-
zik, a befolyt összegből pedig az 

Angyalkommandót támogatják. 
Aki tehát a jövőben licitál a fo-
tókra, rászoruló gyermekek tan-
szereinek beszerzéséhez járulhat 
hozzá.
A legjobb 20 képből összeállított 
tárlat megnyitóján Szabó Péter 
polgármester azt mondta, azért 
volt fontos a pályázat, mert erő-
síti a lokálpatriotizmust. 
Az én Atomcitym fotópályázatot 
2017-ben szervezték meg először, 
és egy kisebb szünet után hirdet-
ték meg újra.                                     -lk-

Mozaik

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Babai István
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Az eltűnt városkép nyomában
Fejezetek a zsidó hitközség történetéből 2. rész

A rabbik mindig nemzetközi levelezésbe fog-
tak, amikor olyan vallási téma került napi-
rendre, ami a szokások megváltoztatására 
irányult. Ilyen volt Gries haber Izsák (1745–
1823) paksi rabbi esete, aki tiltottnak minő-
sítette a kecsegét, mivel előírás szerint hal-
nak az számított, melynek a pikkelye kívül 
leválasztható. A rabbi megpróbálta késsel le-
szedni, de a pikkely nem pattant úgy le, mint 
más halnál, s így a konzervatív elv érvénye-
sült: nem engedélyezte a kecsege fogyasz-
tását. Ezzel szemben a prágai és a temesvá-
ri rabbik megvizsgálták a kecsegét, és kóser-
nek nyilvánították. Az ortodoxok elvetették 
a haladók legkisebb változtatási szándékát 
is. A zsinagógába reggelente egy kopogtató 
(Schulklopfer) hívta az embereket, ezt az ál-
lást a neológok meg akarták szüntetni, de az 
ortodoxok aztán tovább �zették a kopogta-
tót, ám így már csak őket hívta reggeli imá-
ra (Bencze Barnabás: A paksi zsidóság törté-
nete). A szombati pihenő szent nap péntek 
estétől szombat estig tartó, Istennek szentelt 
áhítattal telt napja volt a zsidóknak, amelyen 
munkavégzéssel, világi dolgokkal nem foglal-
koztak. Rendszerint a pénteki piacon besze-
rezték a szükséges élelmiszereket, libát, halat, 
gyümölcsöt. Találkoztam ma élő paksival, 
akit gyermekként behívtak a főutcáról zsidó 
családok, hogy gyújtsa meg helyettük a sábe-
szi gyertyát. Híres volt a Pakson megtartott 
első magyar rabbigyűlés, melyen 1844. au-
gusztus 20–21-én huszonöt hazai rabbi tar-
tott tanácskozást. Célul a magyar zsidóság 
haladó (neológ) és konzervatív (ortodox) tá-
bora közötti ellentétek tisztázását tűzték ki. 

Egyesek az ortodoxok, mások a neológok ol-
dalára álltak, számos hitközség egyszerűen 
kettévált. Hamarosan megjelent egy harma-
dik csoport, amely sem egyik, sem másik ol-
dalon nem kötelezte el magát: az ún. statusquo 
ante hitközségek. Ezzel a magyar zsidóság há-
rom részre szakadt. Pakson Ungár rabbi az el-
lentéteket még egyensúlyban tudta tartani, de 
halála után megtörtént a szakadás. A többség 
Szófer rabbival az ortodox vonulathoz csat-
lakozott. Egy 80 főnyi töredék ekkor, 1886-
ban kivált az ortodox anyahitközségből, és 
mint statusquo hitközség Ungár Joel koráb-
bi segédrabbiját, Adler Sándort (1846–1894) 
választotta rabbinak. Haladóbb vonalat kép-
viseltek, nem ragaszkodtak mereven a kon-
zervatív szokásokhoz, jobban beilleszkedtek 
a város társadalmi, gazdasági életébe. 

A statusquo tagok építettek maguknak egy 
szerényebb, tornácos zsinagógát. Németh 
Imre szerint 1886. november 29-én nyitotta 
meg a paksi statusquo zsidó hitközség Vörös-
marty utcai zsinagógáját a 7-es számú ház-
ban, mely azonban ma már nem áll. Felette 
állt az iskolájuk a 11. sz. alatt. Ez a szép klasz-
szicista homlokzatú épület ma is a város egyik 

mutatós, műemlék jellegű objektuma, ben-
ne óvoda működik. 1910-ben hírt adtak ar-
ról, hogy Pakson a statusquo elemi népisko-
lákat a fenntartó hatóság beszüntette. Hajdan 
az ő imaházukban volt, később pedig a teme-
tőbe került az első világháborús zsidó hősök 
emléktáblája, ami jelenleg restaurálás alatt áll. 
Szintén az eltűnt városkép része az a négy da-
rab tölgyfa, amelyeket 1896. április 27-én ül-
tettek az ortodox zsidó iskolában. A tölgyfákat 
a millennium tiszteletére Árpádról, Ferenc Jó-
zsefről, báró Eötvös Józsefről és Tihanyi Do-
monkos megyei tanfelügyelőről nevezték el. 
A piac Villany utcába költözése során sajnos 
valamennyit kivágták. Megvan viszont még 
a zsinagóga udvarán lévő artézi kút, melyhez 
sokan jártak vízért.  Az I/35. vízikönyvi szá-
mú artézi kút a hitközség udvarán állt, és taka-
rékcsappal látták el. 1910 óta működik, nem-
csak a zsidó fürdőházat látta el vízzel, de en-
gedélyokiratában kikötötték, hogy felesleges 
vízmennyiségének harmadik fél részére törté-
nő engedélyezésére a községi hatóság jogosult. 
A legforgalmasabb artézi kút jó és bő vizével 
a századelőn szinte egyedül látta el a közsé-
get ivóvízzel, öntöző- és tűzoltóvízzel. (Mono-
grá�a, 171.o.) A kórház a Villany utcában az 
aggok házaként ismert épületben volt, mely 
1910-ben a Deutsch testvérek és Steiner Sala-
mon támogatásából épült, de ahogy a fürdő és 
a sakter lakása, ez is áldozatul esett a város fej-
lődésének. A Polgári Olvasókörből 1891-ben 
jött létre a Kereskedelmi Csarnok, székhelye a 
Virág és Jámbor Pál utcák sarkán álló épület-
ben volt, amelynek elnöke Grünfeld Adolf lett, 
míg Kohn Gáborné vezetésével Paksi Izraelita 
Nőegylet alakult. A zsidó-keresztény együtt-
élésre jó példa volt a polgári �úiskola, melynek 
gondnokságában az első világháborúig min-
dig volt zsidó polgár (kereskedő, rabbi). Egy 
paksi zsidó visszaemlékezése: 

dr. Hanol János

Fotó: Rosenbaum Ignác kiadása, kb. 1911

„Tudvalevő, hogy a paksi izr. hitközség ket-
tészakadt, az egyik (orthodox) az elhalt fő-
rabbi vejét Szófer Suszmant óhajtotta lel-
késznek, a második pedig mindenkit csak őt 
nem. Evvel ki lett adva a jelszó az ellenséges-
kedésre. Az első párt az orthodox volt, a má-
sik status quo akart lenni és lett is.” (Egyenlő-
ség, 1886.06.13., 4.o.)

„Gyermekkorom legboldogabb emlékei még-
is Pakshoz fűződnek. Míg Budapest a bezárt 
falakat, az iskolát, azaz a munkát jelentet-
te számomra, addig Paks a virágzó réteket, 
a zöld gesztenyefákat, azaz a szabadságot. 
Oda jártunk nyaralni, ott töltöttük a peszach 
és szukot ünnepeket, és ami talán a legfonto-
sabb, nagyszüleim és rokonaim odaadó sze-
retetét kaptam, amely végigkísért egész élete-
men.” (Új Kelet, 1973.03.16.) 
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Fotó: Paksi Városi Múzeum

Manapság, a GPS-ek és az automata segély-
hívók korszakában már kevesebb jelentősé-
get tulajdonítunk a kilométerköveknek és 
a települések távolságát jelző tábláknak, de 
nem is olyan régen még meghatározó szere-
pük volt egy-egy utazás során. Általuk tud-
tuk, hogy mikor fogunk megérkezni, érde-
mes-e még megállni valahol a cél előtt, ha 
túlságosan éhesek vagy szomjasak voltunk, 
esetleg elég-e az üzemanyag stb. Kevesen 
gondolnák, de ezeket a távolságjelző táblá-
kat nem a KRESZ megalkotói vagy az autó- 
pálya üzemeltetői találták fel, az eredetük 
egészen a római korig nyúlik vissza. 
Mérföldköveket a rómaiak már a köztár-
sasági időszakban is állítottak, de haszná-
latuk Krisztus születése körül, Augustus 
császár uralkodásának időszakától kezd-
ve terjedt el igazán a birodalomban. Ren-
deltetésük a maihoz hasonló volt már az 
ókorban is, a távolságok megjelölésére 
használták ezeket az utak mentén, így eme 
mérföldkövek (latin nevükön milliaria 
vagy lapides) a római útrendszer szerves 
részét képezték. (A mérföldkő vagy kilo-
méterkő elnevezés jóval későbbről, 1746-
ből származik, Angliából.) A római mér-
földet (mille passum) ezer lépésben mérték, 
mindegyik lépés öt római láb volt. Ezért egy 
római mérföld ötezer lábnak vagyis körül-
belül 1480 méternek felel meg a mai méré-
sek szerint.
Ezek a hosszú, henger alakú oszlopok ké-
szülhettek márványból, gránitból, de leg-
gyakrabban mészkőből faragták ki őket, és 
sok helyen még ma is láthatók, viharvert, de 
még olvasható felirataikkal. Sok mérföldkö-
vet mára azonban már kimozdítottak erede-
ti helyéről, hogy múzeumokban helyezzék 
el, helyettük másolatokat raktak ki, hogy a 
látogatók továbbra is megcsodálhassák eze-
ket eredeti környezetükben. A rajtuk lévő 
feliratok miatt rendkívül fontosak a régé-
szeti kutatások számára is. Nem csupán a 
távolságadatok miatt, a rájuk írt egyéb szö-
vegek is nagyon fontos információt hordoz-
tak. Bizony, a propaganda a római időszak-
ban kiemelt szerepet játszott a mindennapi 
életben, az uralkodók minden eszközt meg-
ragadtak uralkodásuk és tetteik népszerűsí-
tésére. 
Mit írtak a mérföldkövekre? A korai itáliai 
darabokon sok esetben még csak egy szám 
volt, ami a kő Rómától való távolságát je-
lölte, de a császárok korában a vésett vagy 
festett felirat több sorosra duzzadt. Igaz 
ugyan, hogy a legfontosabb az út kiindu-
lópontjától vagy „fejétől” (caput viae) lévő 
távolság kijelzése volt, ennek ellenére ez 
az információ a mérföldkövek feliratának 
utolsó eleme volt, ami jól jelzi a propagan-

da elsőbbségét ezen a téren is. A mérföld-
kövek feliratozása meghatározott szabá-
lyok szerint történt, a felirat elemei kötött 
sorrendben követték egymást. Első helyen 
állt annak a személynek a neve, aki a kö-
vet állította, majd megnevezték azt a hiva-
talt, aminek jogkörében az illető a feliratál-

lítást végezte. Ezután került sor a megépí-
tett szakasz megnevezésére, majd az építés 
vagy javítás okára. Végül, mint már emlí-
tettem, a távolságadat zárta a feliratot. Leg-
több esetben a mérföldadat mellett feltün-
tették a kiindulópontot is, amely általá-
ban az a helynév volt, ahonnét a távolságot 
mérték a mérföldkő felállítási helyéig. Ez 
a kiindulópont lehetett az út kezdete, az 
utolsó nagyobb helység vagy a következő 
legnagyobb helység is. 
A Paksi Városi Múzeum régészeti kiállítá-
sában is látható egy ilyen mérföldkő. Igaz, 
hogy ütött-kopott, az eredetinek csak egy 
része, és a felirata is már annyira leko-
pott, hogy csak nagyon nehezen olvasha-
tó, mégis ebben a töredékes formájában is 
elénk tárja régi pompáját és fenségességét, 
mellyel egykor útba igazította a Duna mel-
lett közlekedő több tíz- vagy akár százezer-
nyi utazót.                                    Szabó Antal

Mozaik

Tárgy/
történet
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Sport

A felkészülés finisében a Paksi FC

Két aranyat szer-
zett Kiszli Vanda 

Világbajnoki ara-
nyat nyert Pupp Réka 

A maratoni kajakosok rövidkö-
rös versenyében az Atomerőmű 
SE kajakosa, Kiszli Vanda az első 
helyen ért célba a rövidkörös, 3,4 
kilométeres versenyen, és 21 kilo-
méteres távon is a dobogó legfel-
ső fokára állhatott az USA Alaba-
ma államában, Birminghamban 
rendezett világjátékokon, ahol a 
nem olimpiai sportágak verseny-
zői vesznek részt. A rövidkörös 
versenyben Vanda az előfuta-
mok során saját futamát nyerve 
jutott a döntőbe, ahol 15:22:46 
perces idővel magabiztosan 
győzött, 12 másodperccel meg-
előzve a spanyol Eva Barriost, 
és a harmadik helyen beérkező – 
a spanyol lány mögött 19 század 
másodperccel lemaradó – ma-

gyar Csikós Zsókát. A klasszikus 
hosszútávú versenyen is druk-
kolhattunk Kiszli Vanda sikeré-
ért. Az Atomerőmű SE kajak-
klasszisa, a hatszoros világbaj-
nok rövidkörös győzelme után 
a 21 kilométeres távon is meg-
állíthatatlan volt Birmingham-
ben. Ebben a versenyszámban 
1:32:40:76 alatt ért célba, mint-
egy 16 másodperccel megelőz-
ve a dán Cathrine Rasket. A me-
zőny másik magyar versenyzője, 
Csikós Zsóka negyedikként vég-
zett. Kiszli Vanda a TelePaksnak 
azt nyilatkozta, hogy az idei év-
ben a Világjátékokra fókuszált, és 
a hétvégén rajtoló Eb-n a jó sze-
replés csak bónusz lenne.                                  

-kj-

Már a �nomhangolásnál tartanak a Pak-
si FC labdarúgói a Fehérvári úton. Lassan 
lezárul a felkészülési időszak, ami kemény 
munkával és kilenc edzőmérkőzéssel igen-
csak tartalmas volt. Július 31-én az OTP 
Bank Liga első fordulójában a MOL Fehér-
vár FC együttesét fogadják Waltner Róbert 
tanítványai. 

Igazán sikeresnek mondható az alapozási idő-
szak a Paksi FC 17. NB I.-es idényének rajtja 
előtt, ha a lejátszott edzőmérkőzések türké-
ben vizsgáljuk a történteket, hiszen a kilenc 
meccsből hetet megnyertek, és kettőn osztoz-
tak a pontokon a zöld-fehérek. Soha rosszabb 
mérleget, kívánhatjuk a bajnoki rajt előtt, ami 
a Paksnak hazai pályán a Fehérvár vendég-
játékát jelenti. A mérkőzés július 31-én 18 
órakor kezdődik. Jegyek és bérletek váltha-
tók a Fehérvári úton, részletes információk a 
paksifc.hu oldalon. Az előző bajnoki szezon 
zárása után várható volt, hogy az edzőcserét 
követően jelentős játékosmozgások lesznek a 
keretben. Waltner Róbert többek között nem 
számíthat a gólkirály Ádám Martinra, aki 
Dél-Koreában folytatja, Medgyes Sinanra, 
aki Budapesten, Pethő Bencére, aki Győr-
ben, valamint a kölcsönből visszatérő Bog-
nár Istvánra, aki szintén Budapesten. Viszont 
az érkezési oldal is „ütősnek” tűnik, jött Bőle 

Lukács a Budapest Honvédtól, a Gyirmót FC 
Győrtől Varga Barnabás, az előző bajnokság 
második legeredményesebb magyar játéko-
sa, és a hosszú idegenlégióskodást követő-
en Újpest átszállással Paksra igazolt a 2016-
os Eb-n kiválóan játszó Kádár Tamás. Persze 
ahogy a mondás tartja, a puding próbája az 
evés. Reméljük, az érkezők, valamint a csa-
patba kerülő �atalok pótolni tudják a távozó 
játékosokat, és ezt már az első fordulóban bi-

zonyítják az edzői stábnak és a szurkolóknak. 
És ahogy a rutinos Szabó János fogalmazott a 
Fehérvár vendégjátéka előtt: „Jó lenne végre 
hosszú idő után győzelemmel indítani a sze-
zont, ami egy lökést is adna az évadra, ez biz-
tos. Nem lesz könnyű dolgunk, de mindent 
megteszünk majd, hiszen hazai pályán, saját 
közönségünk előtt mindig extrán szeretnénk 
teljesíteni.” Ez a lényeg, a többi majd a pályán 
dől el.                                                        Dallos T.

Az idei Budapest Grand Slam 
dzsúdóversenyre 61 ország 406 
versenyzője, köztük olimpiai és 
világbajnokok sora nevezett. Az 
Atomerőmű SE színeiben az 52 
kilogrammos súlycsoportban a 
világranglista második helyén 
álló Pupp Réka már az első na-
pon felállhatott a dobogó tetejé-
re. Réka a jó világranglista helye-
zésnek köszönhetően az első kör-
ben erőnyerő volt, a másodikban 
a kanadai Deguchi Kelly ellen lé-
pett tatamira. Nem adta könnyen 
magát a világranglistán 52. helyen 
álló Kelly, végül egy lábdobással 
sikerült győzni ellene. A negyed-
döntőben a kínai Liu Ben várt rá, 
őt egy vazarival küldte a vigasz-
ágra Réka. A döntőbe jutásért a 

2021-ben Budapesten az U23-as 
Európa-bajnokságon ezüstére-
mig jutó Mascha Ballhaus kö-
vetkezett, ám a német verseny-
ző sem tudta megállítani, Réka 
ellene is győzött. A döntőbe a 
másik ágon a tavalyi junior vi-
lágbajnokság ezüstérmese, a 17 
éves olasz Giulia Carna jutott, az 
amerikai Angelica Delgado el-
leni győzelmével. Az összecsa-
pás elején egy vazarival szerzett 
előnyt a paksi lány, majd bő egy 
perccel később egy ipponnal le-
zárta a mérkőzést. Pupp Réka ez-
zel a Grand Slam aranyéremmel 
500 ponttal gyarapította a 2024-
es párizsi olimpiára kvali�káló 
pontjainak számát.

-joko-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Sport

Olimpiai siker – 30 éve történt
Harminc évvel ezelőtt, 1992. július 28-án 
Barcelonában a nyári olimpiai játékokon 
egy paksi �atalember Magyarország első 
és azóta is egyetlen dzsúdó olimpiai arany-
érmét nyerte. Kovács Antal 95 kg-os súly-
csoportban nem talált legyőzőre a Palau 
Blaugrana csarnokban, és húszévesen feláll-
hatott a dobogó tetejére.  
                                                                   
– Mondhatjuk, hogy Barcelona a kedvenc vá-
rosod?
– Azóta is a Barcelonának drukkolok. Kis túl-
zással az olimpia előtt azt se tudtam, hogy hol 
van, de most már mindig megmelengeti a szí-
vem, amikor eszembe jut a város. Azóta egy-
szer voltam ott egy nyaralás alkalmával, de 
jó barátok, ismerősök szoktak fotózkodni a 
Blaugrana előtt, ha ott vannak, és elküldik a 
képeket. Gondoltam, hogy csinálunk valami 
összejövetelt, megünnepelni a harmincadik 
évfordulót, de nagyon sűrű a program, most 
éppen szakdolgozat-leadás előtt állok.
– Nagyon gyorsan elmúlt ez a harminc év?
– Az egész élet gyorsan telik, most voltam 50 
éves. Vannak az ember életében mérföldkö-
vek, amikor valami fontos változás történik, 
és ahhoz szoktunk viszonyítani. Nekem a leg-
hosszabbnak a gimnáziumi időszak tűnt, any-
nyira tartalmas volt, annyira sok minden tör-
tént. Ha belegondolok, hogy az olimpiai cik-
lusnak megfelelő négy évek hogy szaladtak 
el az életemben, akkor azt látom, hogy a vi-
lág gyorsul. S ahogy a gyerekeim nőttek, és el-
kezdtek iskolába járni, ismétlődnek a ciklu-
sok, amit szeptembertől júniusig menedzselni 
kell. Nem számoltam az éveket, és most jöttem 
rá, hogy eltelt harminc. Ha azt veszem, sokkal 
több idő telt már el, amióta olimpiát nyertem, 
mint előtte, szinte észre sem vettem, hogy így 
elszaladt.

– Milyen érzés volt, hogy egyik pillanatról a 
másikra berobbantál a köztudatba?
– Eleve a dzsúdó nem az a sportág volt 1992-
ben, amiben aranyérmet várt Magyarország. 
Maga a sportág sem kapott akkora �gyel-
met, előtte 1980-ban Moszkvában nyert ér-
met Kincses Tibor és Ozsvár András. Miután 
nyertem, nyilván változott a helyzet, a dzsú-
dó kicsit jobban a középpontba került, elin-
dult az ismertség felé, és egy jól megbecsült, 
jó presztízsű sportággá vált.
– Hirtelen te lettél az Atom Anti, a sportág 
első magyar olimpiai aranyérmese. Gondol-
tad, hogy harminc év múlva még mindig az 
egyedüli leszel?
– Mint mindenhez, a sporthoz is kell sze-
rencse. 2008-ban a pekingi olimpián Ungvá-
ri Miklós volt a legjobb a világon. Egy ártat-
lan helyzetben, három másodperccel a vége 
előtt kapott egy intést, és ezzel kiesett, nem 

ment tovább. Szerintem akkor ott neki nyerni 
kellett volna. Annak idején Bor Barna is kö-
zel volt az éremhez. Braun Ákos is volt a vi-
lág legjobbja, csak nem pont abban az évben, 
amikor az olimpiát rendezték. Most a �atalok 
között Tóth Krisztián az, akiben benne van a 
lehetőség. Az, hogy én vagyok még mindig az 
egyetlen? Nagyon szurkolok, hogy ez már ne 
sokáig legyen így!
– Pupp Réka?
– Pupp Réka máris klasszis, olyan szinten 
van, hogy akármi összejöhet. Nagyon erős, 
és fejben is nagyon jó, megtalálták az össz-
hangot trénerével, Braun Ákossal. Ahogy 
növekszik a vele, illetve az önmagával szem-
beni elvárás, arra is �gyelnie kell, hogy ezt 
megfelelően tudja kezelni, ez erőt adjon 
neki, és ne pedig lenyomja. Azt gondolom, 
hogy éremesélyesként megy majd a párizsi 
olimpiára.                                                           Ü

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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Ü – Mondhatjuk, hogy az olimpiai arany-
nyal indult be a sportpályafutásod?
– Szinte akkor kezdődött a karrierem, utá-
na nyertem világbajnoki aranyat, ezüstöt, 
Eb-ezüstöt, bronzokat, sok magyar baj-
noki aranyat, 2008-ban magyar bajnokok 
voltunk csapatban. 2005-ig versenyeztem, 
2001-ben vb-döntőt vívtam, 2004-ben Eb-
döntőt, és 2005-ben úgy vonultam visz-
sza, hogy nyertem világkupát. Sőt, ami-
kor 2005-ben elkezdtem dolgozni a Paksi 
Atomerőműben, még edzettem, és 2007-
ben megvertem a 2008-as olimpiai baj-
nok mongol srácot, és az olimpiai ötödiket 
is legyőztem. Munka és család mellett ki-
sebb versenyeken indultam még levezetés-
képpen, szóval sikerült akkor is skalpokat 
gyűjteni.
– Mennyire viselt meg �zikailag az élsport?
– A csípőproblémámnak biztos, hogy van 
köze a belső combdobáshoz, de hát édes-
anyámtól is örököltem ezt, szóval gyári hi-
bás vagyok, de ezt már orvosolták egy csí-
pőprotézissel. Egyéb szempontból viszont, 
mint például a terhelhetőség, a vérnyomás 
és a többi alapján nem hiszem, hogy sok 
ötvenéves van nálam jobb állapotban. Azt 
gondolom, ésszel lehet csinálni az élspor-

tot. Hangyási Laci bácsi mindig �gyelt arra, 
hogy az egészségünk rendben és védve le-
gyen. A súlyzózást is elég későn kezdtem el, 
pont azért, hogy ne terhelje a fejlődésben 
lévő szervezetemet.
– Szoktál álmodni az olimpiai döntőről?
– Arról nem, de a dzsúdóról igen. És ér-
dekes, hogy a jelenlegi koromban történ-
nek a dolgok, tehát mintha újra versenyez-
nék, és készülök Inouéra (Kōsei Inoue, 
Sydney olimpiai bajnoka). Az is előfor-
dul, hogy a második vb-döntőmről álmo-
dok, amit elveszítettem vezető pozícióból 
a japán Inoue ellen, azt próbálom kijavíta-
ni. Hát ilyen apróságok vannak. Eleinte he-
tente háromszor álmodtam a dzsúdóval, 
most már azért ritkán. Amikor van egy vi-
lágverseny, akkor szinte mindig álmodom 
a sportággal, de az olimpiai döntővel nem, 
lehet, hogy az egy olyan felfoghatatlan va-
lami. Valószínűleg még most se tudom tel-
jesen a helyére tenni. 
– Van hiányérzeted, vagy így volt jó a 
sportpályafutásod, ahogy volt?
– Ennyi idő után már látom, hogy meny-
nyi minden kell ahhoz, hogy az embernek 
összejöjjenek az eredmények. Aki egy ilyen 
pályafutással elégedetlen, az nem érdem-

li meg. Európa-bajnokságot nem sikerült 
nyerni, de van hét érmem ezekről a ver-
senyekről. Ha valakinek nagyon sok (akár 
Eb) aranya is van, valószínű elcserélné egy 
olimpiai aranyért.
– Még mindig lejársz az edzőterembe?
– Igen, amikor Cirjenics Miklós nincs itthon, 
akkor Bor Barnával, Kanczler Istvánnal, 
Braun Ákossal elsősorban földharcolunk. 
Meg a �atalokkal, van egy jó i� csapat, akik 
már a korosztályos ob-ken vitézkednek, 80-
90 kilogrammos srácok, reggelenként 6.15-
kor van kezdés az iskola miatt. Egy héten 
egyszer-kétszer kondizom vagy futok, és 
kétszer a szőnyegen küzdünk.
– A �atalok tudják, hogy ki vagy, esetleg a 
történelmi időkből származó valaki vagy?
– Hát igen, Julius Caesar és Mátyás király 
között valahol ott vagyok az idővonalon. A 
mostani válogatottakkal már nem nagyon 
találkozom, nem küzdök velük. A 2016-os 
riói olimpia előtt még beálltam a csapathoz 
gyakorolni, annak a korosztálynak még 
van érzése, emléke arról, hogyan is szedem 
a fogást, meg hogy állunk egymással szem-
ben, de a mostani �ataloknak már tényleg 
csak régről vagyok valaki.                                            

Kovács József

 Paksi Hírnök, 2022. július 29. n 19



JAVASLAT SODRÁS

HAMISAN
JÁTSZIK

JÁR A 
BABA

ZENIT
FÉRFINÉV

KUTRICA
VILÁGŰR

ELŐ-
LÉPTET

VERSDÍSZ

NORVÉG
AUTÓJEL

MADRIDI
NAPILAP BŰBÁJ

OPERAI
DALBETÉT

HOLT
NYELV
CSONT

LATINUL

NEW ...
ÚJSÁG
BÖLCS

KIRÁLY V.

EMLÉK-
KÖNYV

ÉSZ

NOBILIS

LÓ-
CSEMEGE

SZINTÉN

JANUÁR-
BAN

NÖVÉNY
RÉSZE

KÚT
JELZŐJE

MATAT
TÁJSZÓVAL

ETIÓP
HERCEG

MOSZAT

GÖRÖG
BETŰ

NÉVELŐ

BERN
FOLYÓJA

JELFOGÓ

ELŐTAG:
KETTŐ

RÓMAI 1

ÓKORI
FELSŐRUHA

PEREC
JELZŐJE

FOGOLY

ANNYI
MINT RÖV.

VULKÁNI
KŐZET
... ÉS

EMBEREK

OMSZK
FOLYÓJA

DUNÁNTÚLI
VÁROS

NÉMET
FAGYI

RÁBAKÖZI
HELYSÉG

MINŐSÉG-
ELLENŐR
SPORT-
ESZKÖZ

TOXIN

REND-
FOKOZAT

ZÜMMÖGŐ

NŐI NÉV

ERRE-
FELE!

DIÓDA-
FAJTA
UTCA
VÉGE!

IZOMKÖTŐ

NÉMA
SÓGOR!

ARZÉN
VEGYJELE

HALKAN 
MOND

JAPÁN
DRÁMAI
MŰFAJ

TÜZELŐ

BECÉZETT
NŐI NÉV

ERDŐ
KÖZEPE!

KÜZDŐTÉR

LÁTTAM
ELEGE

VAN

LELÁTÓ
ÖRÖME

DEKA-
GRAMM

RÖVIDEN

IZMOS

EME

KÖNYÖRÖG

SECUNDUM

IGÁS
KOCSI

R1

2

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 TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

A megfejtés egy új gyermekprogram-
sorozat neve. A  megfejtéseket augusz-
tus 5-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. A  név 
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