
Nagyon sok relikviát őriz otthonában, és számos kitüntetés birtokosa Károly Já-

nos. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
7. oldal
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Több mint harmincéves a testvértelepülési 
kapcsolat Reichertshofennel
Nyolcfős paksi delegáció utazott július utol-
só hétvégéjén Reichertshofenbe. A kül-
döttség részt vett németországi testvérvá-
rosunk legnagyobb ünnepén, a Paarfesten, 
illetve egyéb programokat is szerveztek szá-
mukra a vendéglátók. A delegáció tagja volt 
Szántó Zoltán alpolgármester, Ulbert Sán-
dor önkormányzati képviselő, Borbás Lász-
ló, a Paks Kistérségi Szociális Központ igaz-
gatója, Feil Gábor, Feil Béla, Hirt József és 
Tresznics Károly, a Paksi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat képviseletében, a polgár-
mesteri hivatal részéről pedig Ru� Ferenc 
külkapcsolati referens és Molnár Tibor gép-
kocsivezető.
A paksi küldöttséget Michael Franken pol-
gármester fogadta, később találkoztak a he-
lyi képviselőkkel is. Másnap hivatalos fogadás 
volt a városházán, megtekintették a városköz-
pontot, melynek felújításáról beszámolót ad-
tak a vendéglátók. Jártak a városüzemeltetés 
új telephelyén, és fogadták a paksi küldöttsé-
get a pfa�enhofeni járási hivatalban. A nap 
folyamán megkoszorúzták a korábbi polgár-
mester, Johann Hammerl és a Dunakömlőd-
ről kitelepített, a testvértelepülési kapcsola-
tot megalapozó Stenger Pál sírját. A követ-
kező állomás az 51. Paarfest volt, a felvonulás 
után Szántó Zoltán alpolgármester közre-
működött az első söröshordó megcsapolá-
sában, amit közös koccintás követett. A kö-
vetkező napon látogatást tettek a paksi ven-
dégek a BMW múzeumban és kiállítótérben, 
aztán München belvárosának, történelmi he-
lyeinek látványosságait fedezték fel, majd a 
Paarfestre vitt az útjuk, ahol ott volt Szedmák 
István Sárgödör téri borász is, akinek sátrá-
ban sokan kóstolták a magyar borokat. 

– Kiemelkedően nagy élmény volt ez az út, 
amely azonban nem csupán a sörfesztiválon 
való részvételről szólt. Kifejezetten hasznos 
volt a pfa�enhofeni járási hivatalban tett lá-
togatásunk, amelynek feladatellátása sokrétű, 
számos intézményt működtetnek. Egyeztet-
tünk a két település közötti további látogatá-
sokról, jeleztük, hogy a paksi tűzoltók várják 
a reichertshofeni önkéntes tűzoltóság képvi-
selőit, akiknél nemrégiben jártak. Az ilyen 
szakmai kapcsolatokat érdemes mindinkább 
elmélyíteni – összegzett a paksi delegációt ve-
zető Szántó Zoltán alpolgármester. 
Reichertshofen és Paks 1989. december 
1-jén kötött testvérvárosi szerződést Hans 
Hammerl, akkori reichertshofeni polgármes-
ter és Jákli Péter, akkori paksi tanácselnök 
aláírásával. Már jóval a szerződés megkötése 
előtt, 1986-ban felkereste Hans Hammerl és 
a dunakömlődi származású Stenger Pál Paks 

város vezetőit azzal a kéréssel, hogy az 1946-
ban Reichertshofenbe kitelepített paksiak és 
dunakömlődiek szeretnék felvenni a kapcso-
latot hivatalosan is szülőföldjükkel. Hiszen 
akkoriban még a családok közötti kapcsolat-
tartás sem volt egyszerű. A testvérvárosi szer-
ződés aláírását többszöri tárgyalás és a két te-
lepülés lakóinak cserelátogatásai előzték meg. 
A két város polgárai, civil szervezetei, intéz-
ményei között az elmúlt évtizedek során 
máig tartó szakmai, emberi kapcsolatok ala-
kultak ki. A városok vezetői, testületei több-
ször megerősítették a szerződést, 2004-ben 
Hajdú János és Anton Westner, 2009-ben 
Hajdú János és Michael Franken, 2014-ben 
Süli János és Michael Franken, 2019-ben pe-
dig Szabó Péter és Michael Franken polgár-
mesterek látták el kézjegyükkel a megálla-
podást.

Kohl Gyöngyi

Fotó: magánarchívum
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Idén is segítik az iskolakezdést

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 védelem 
alatt vagy helyi védett területen álló ingatlanok, épületek, épületrészek vagy műtárgyak teljes fel-
újítása, korszerűsítése, külső és az ezzel összefüggő belső helyreállítása esetén a külső homlokzat 
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

Évek óta több módon nyújt segítséget az ön-
kormányzat a családoknak az iskoláztatáshoz, 
ami az új tanévben sincsen másként. 
Szociálisan rászoruló családoknak nyújtott 
támogatás a rendszeres nevelési segély. – Ez 
a támogatás általános iskolásoknak étkezé-
si térítésidíj-kedvezményként, illetve közép-
iskolásoknak, felsőoktatásban tanulóknak 
készpénzben biztosítható. A kérelmet szept-
emberben kell benyújtani a szociális csoport-
hoz. Az ellátást tanítási évre állapítják meg, 
havi mértéke gyermekenként 3–10 ezer forint 
között van. A felsőoktatásban tanulók eseté-
ben mindkét szemeszterre igényelni kell a tá-
mogatást – tájékoztatott Feketéné dr. Féhr Ni-
kolett, a Paksi Polgármesteri Hivatal szociális 
csoportjának vezetője. 
A rendkívüli települési támogatásként folyó-
sított beiskolázási segély is szociális rászorult-
ságtól függő ellátás. – A kérelem elbírálásakor 
vizsgáljuk a családban élők vagyoni helyzetét 
és jövedelmét. A támogatás mértékének meg-
állapításánál � gyelembe vesszük, hogy óvodá-
ba, általános iskolába, középiskolába vagy fel-
sőfokú oktatási intézménybe jár a gyermek – 
tájékoztatott a csoportvezető, hozzátéve, hogy 
a kérelem már beadható. 

Évek óta létező támogatási forma Pakson a 
felzárkóztatási ösztöndíj általános és középis-
kolás roma tanulóknak. Feltétel, hogy a diák-
nak legalább közepes a tanulmányi eredmé-
nye, minden tantárgyból legalább elégséges 
értékelése van, és nincsen igazolatlan hiányzá-
sa. Az ösztöndíjat tanévenként egyszer kell ké-
relmezni, összege tanulmányi átlagtól függően 
havi 3–8 ezer forint. 

A kedvezményes diákbérletet azok a paksi és a 
város közigazgatási területén tanuló általános 
és középiskolások vehetik igénybe, akik leg-
alább egy kilométerre laknak oktatási intéz-
ményüktől, vagy sport- vagy művészeti tevé-
kenység miatt utaznak helyi járattal. A kedvez-
mény a Paksra helyközi járattal utazó csámpai 
és gyapai gyerekeknek is jár. Az első bérlet le-
járta után egy hónapon belül be kell adni a 
szociális csoportnál a kérelmet, azután már 
egyéni ütemezésben, a polgármesteri hivatal 
pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek vé-
telárának nyolcvan százalékát.          
Augusztus végén aktuális a gyermekvédelmi 
törvény szerinti egyszeri pénzbeni támogatás 
az augusztus elsején rendszeres kedvezmény-
re jogosult, illetve hátrányos és halmazottan 
hátrányos helyzetű gyermekek családjainak. 
– A gyermekenként 6000, illetve 6500 forint 
támogatást összesen 169 gyermek után 99 csa-
lád veheti majd fel a polgármesteri hivatal há-
zipénztárában. Az értesítéseket már kiküldtük 
a kedvezményre jogosultaknak – mondta Fe-
keténé dr. Féhr Nikolett. 
Kérelemnyomtatványokat és további informá-
ciókat a hivatal ügyfélszolgálati irodájában le-
het kérni.                                                        Kohl Gy.

Fotó: Babai István/archív
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Felújított parkoló Dunakömlődön

Festés és felújítások az intézményekben

Építési munka zajlott Dunakömlődön, a te-
lepülésen lévő élelmiszerbolt melletti par-
kolót újították fel a közelmúltban. A ko-

rábbi feltöredezett burkolatot felszedték, 
helyére térkövet raktak le. – A parkoló a 
Béke utca alsó feléről átvezeti az esetle-

ges forgalmat, emiatt a középső rész stabi-
labb alapot kap – tájékoztatott a munká-
latok idején Spiesz József, a dunakömlődi 
településrészi önkormányzat elnöke. Hoz-
zátette, hogy régi probléma oldódik meg 
ezzel a beruházással. A területen már ta-
vasszal is dolgoztak szakemberek, akkor a 
Béke utcát és a parkolót összekötő szakasz 
újult meg, továbbá az európai uniós pá-
lyázati támogatással korábban megvalósí-
tott római kori játszótérprojektben bicik-
litárolót építettek a parkoló mellé. A par-
koló felújítása 7,2 millió forintba került, 3 
millió forintot az üzlettulajdonos biztosí-
tott, a többit a részönkormányzati keret-
ből �nanszírozták. A településen további 
fejlesztéseket is terveznek. Többek között 
kibővítenék a felújított parkolót zúzottkö-
ves megállóhelyekkel, illetve a járda bur-
kolatát is kicserélnék – tájékoztatott a kör-
zet képviselője.                            Szép Zsóka

Mintegy 83 millió forintot költ intézményei 
felújítására Paks Város Önkormányzata 
idén. Zajlik mosdók burkolatcseréje, felújí-
tása, klímák beüzemelése, valamint a szoká-
sos tisztasági festések az óvodákban, bölcső-
dében, illetve karbantartási munkálatokat 
végeznek. 

– A költségvetés összeállításakor betervez-
tük az intézményfelújítási és -karbantartási 
kereteket. Ezen belül zajlik nyáron a tisztasá-
gi festés, illetve a nagyobb karbantartásokat 
az intézmények nyári zárvatartására időzíti a 
DC Dunakom Zrt. A fejlesztések az óvodá-
kat, a bölcsődét, a könyvtárat, a múzeumot 
is érintik – tájékoztatott Szántó Zoltán alpol-
gármester. Az egyik legnagyobb beruházás a 
Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág tag-
óvodájában zajlik. Az intézményben felújít-
ják a melegítőkonyhát, átépítik az ételek szál-
lítására használt li�et, megújulnak a mosdók, 
és három klímaberendezést telepítenek az 
emeleti csoportszobákba. Az udvaron szin-
tén jelentős változások várhatók, a kinti já-
téktároló helyére újat építenek, amely mellett 
egy mosdó is helyet kap, továbbá felújítják 
a melléképület homlokzatát. – Ezúton is ké-
rem a szülők türelmét a hosszabb zárvatartás 
miatt. Jelenleg nettó ötvenmillió forintból 
egy teljesen új, modern, ipari melegítőkony-
hát alakítanak ki. Itt teljes közműcserére volt 
szükség, és a burkolatok is megújulnak – tet-

te hozzá Szántó Zoltán. Az óvodákban, a böl-
csődében, a Cseresznyéskert Erdei Iskolában, 
a Csengey Dénes Kulturális Központban és a 
sóstói gyermektáborban is tisztasági festést vé-
geznek. A Paksi Bóbita Bölcsőde I�úság úti te-
lephelyén felújítják a külső mosdót, kijavítják 
az udvar burkolatát. A Paksi Napsugár Óvo-
da Eötvös utcai tagóvodájában kicserélik a li-
nóleumot a tornaszobában, és új beltéri ajtó-
kat helyeznek be. A paksi önkormányzat eddig 
közel húszmillió forintot fordított a tisztasági 
festésre, és közel tizenhárom millió forintot a 

karbantartási munkálatokra. A munka nem 
áll meg. A tervek között szerepel a Paksi Bene-
dek Elek Óvoda Kishegyi úti tagóvodájában a 
vizesblokk felújítása. A Paksi Városi Múzeum-
ban és a Paksi Pákolitz István Városi Könyv-
tárban is lesznek beruházások. A Paksi Életfa 
Idősek Otthonában teakonyhát alakítanak ki a 
lakóknak, és bővítik a dolgozók részére fenn-
tartott helyiséget, valamint a gyapai közösségi 
ház bejáratánál az előtető felújítására és nyílás-
zárók cseréjére is sor kerül majd. 

Gyimóthy Éva

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula
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Augusztus 18-21.
TALÁLKOZZUNK MAGYARORSZÁG SZÜLETÉSNAPJÁN, 
A BUDAPESTI PROGRAMSOROZATON!

Csárdafesztivál 08.18–21.
Szent István-napi Retró Tabán 08.18–21.

Aranyvonat-kiállítás 08.19–21.
Hold-Fény-Mesék 08.19.
Időkapszulák	 08.19–21.
Magyar Ízek Utcája 08.19–21.
Mandoki	Soulmates	koncert	 08.19.
Mesterségek Ünnepe 08.19–21.
Művészkert	 08.19–21.
Operett Korzó 08.19–21.
Pannónia hajó 08.19–21.
Panorama	Classical	 08.19–21.
Szabadrét Fesztivál 08.19–20.
Utcazene	Fesztivál	és	Food	Truck	Show	 08.19–21.
Városok Sétánya 08.19–21.

Magyar Honvédség Légi Parádé 08.20.
Díszünnepség és Tisztavatás 08.20.
Szent Korona-látogatás 08.20.
Ünnepi	szentmise	és	Szent	Jobb-körmenet	
a Szent István-bazilikában  08.20.
Tűz	és	fények	játéka	 08.20.

Divat & Design Fesztivál 08.20–21.
Hősök	Útja	 08.20–21.
Kapisztrán	téri	programok	 08.20–21.
Road Movie Live 08.20–21.
Sporthősök	 08.20–21.
Varázsliget 08.20–21.

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk. A Google Play és 
a Google Play-logó a Google LLC védjegyei. Az App 
Store® és az Apple® az Apple Inc. védjegyei.

TÖLTSD LE A SZENT ISTVÁN NAP APPLIKÁCIÓT, 
HOGY KÖNNYEDÉN ELIGAZODJ A PROGRAMOK 
ÉS HELYSZÍNEK KÖZÖTT! 

AUG20_Programos_205x282_0803.indd   1 2022. 08. 04.   10:31:21



Gyakorlati ismeretekkel 
egészítik ki az elméleti tudást 

Atomerőmű

A Paks II. Zrt. minden évben 
lehetőséget biztosít egyetemis-
ták számára, hogy a cégnél vé-
gezzék szakmai gyakorlatukat. 
Sokszor ez az első lépcső ah-
hoz, hogy a hallgatók tanul-
mányaik végeztével a társaság-
nál kezdhessék el karrierjüket.

– Egy atomerőmű megépíté-
se rendkívül komplex feladat, 
már az engedélyezési munká-
hoz is rengeteg jól képzett szak-
emberre van szükség. A cég szá-
mára jelentős munkaerőforrást 
képeznek azok a hallgatók, akik 
megfelelő elméleti ismerettel és 
motivációval rendelkeznek ah-
hoz, hogy a Paks II.-nél töltsék 
szakmai gyakorlatukat – mond-
ta el Mittler István. A Paks II. 
Zrt. kommunikációs igazgató-
ja hozzátette, a gyakorlat során 
szakmai támogatást biztosítanak, 
amely segítséget nyújt a gyakor-
nokok beilleszkedésében és fej-
lődésében. A jelentkezőket első-
sorban műszaki, informatikai, 
gazdasági, HR és kommunikáci-
ós területekre várják.
A szakmai gyakorlati program-
ban a Paks II. Zrt.-nél 2018 óta 
több mint 100 fő vett részt, idén 
csaknem 20 fő teljesítette, telje-
síti szakmai gyakorlatát a cég-
nél, köztük Zagyi Dávid, aki 
már második nyarát tölti a Nuk-
leáris Osztályon. – A Műegye-
temen tanulok mesterképzés-
ben energetikai mérnöknek. 
Az osztályon végzett munka te-
hát teljesen egybevág az érdek-

lődési körömmel, és rengeteget 
ad hozzá az elméleti ismeretek-
hez – fogalmazott a Nógrád me-
gyei Dávid, aki szívesen jönne 
Paksra dolgozni, hogy az épü-
lő új blokkok megvalósításában 
részt vehessen. Mint mondta, a 
szakmai gyakorlatot követően 
jelentkezni fog a Mérnök leszek 
a Paks II.-nél programba is. 
A műszaki terület nemcsak a �-
atal egyetemistákat vonzza, ha-
nem a pályamódosító, már jelen-
tős munkatapasztalattal rendel-
kező szakembereket is. Németh 
Mária kereskedelmi alapvégzett-
ségét „cserélte” mérnöki szak-

tudásra. Először gépésztechni-
kumot végzett, majd 2019-ben 
beiratkozott a Dunaújvárosi 
Egyetem gépészmérnök képzé-
sére. Most, az utolsó félévben a 
szakmai gyakorlatot a Paks II. 
Zrt.-nél végzi. – Nagyon inno-
vatív csapat dolgozik itt, pozi-
tívak az élményeim, a feladat 
is érdekes, amelyben részt ve-
hetek: egy szivattyúház doku-
mentumainak feldolgozásában 
működöm közre az Üzemelte-
tési Felkészülési Osztályon – 
mondta. 
– Kiemelt fontosságú ez a be-
ruházás az országnak és az 

itt élőknek egyaránt. Én is 
a Paks II.-ben látom a jö-
vőt – erről már Manfredi Ri-
chárd beszélt, aki a Budapes-
ti Corvinus Egyetem gazdál-
kodási és menedzsment szakos 
hallgatójaként a Paks II. Zrt. 
Beruházástervezési és Elem-
zési Osztályán végzi szak-
mai gyakorlatát. Richárd Fad-
don nőtt fel, édesanyja ungvá-
ri, édesapja pedig olasz, mint 
mondja, tőle örökölte lokálpat-
rióta szellemiségét, így a nagy-
városból visszavágyik Faddra. 
– Kamaszkoromtól kezdve kö-
vetem ezt a helyiek számára is 
nagyon fontos beruházást. Az 
elmúlt időszakban, az egész 
országban még inkább érthe-
tővé vált a projekt jelentősége. 
A mentorom rengeteg segítsé-
get nyújt a szakmai gyakorlat 
során végzett munkámban, és 
a munkakörnyezet is nagyon 
vonzó. Én itt képzelem el a jö-
vőmet – fogalmazott Richárd.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Képünkön: Manfredi Richárd, Németh Mária, Zagyi Dávid (balról jobbra)
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Károly János karnagy, zenetanár, zeneszerző 
1944. augusztus 25-én született Csurgón. Ze-
neszeretetét meghatározták ősei. Az idősebb 
Károly János – aki orgonakísérő volt az 1938-
as budapesti eucharisztikus világkongresszu-
son – is Bárdos Lajos tanítványa volt, mint 
később a �a, aki hiába végezte el az előkészí-
tő osztályt, származása miatt nem tanulhatott 
tovább az akadémián. Helyette azt javasol-
ták, hogy menjen tanítóképzőbe. Károly Já-
nos így is tett, közben sikerrel szerepelt szám-
talan országos zenei versenyen. Dédnagyap-
ja és nagyapja nyomdokaiba lépve Csurgón 
kezdett tanítani. Emellett presszóban zongo-
rázott és templomban orgonált. Kaposváron 
ismerkedett meg paksi származású feleségé-
vel, 1966-ban összeházasodtak – ekkor kezdő-
dött Károly János paksi, illetve dunakömlődi 
életútja, hiszen a településrészen kapott állást, 
akkor még azt gondolta, ideiglenesen. – Any-
nyira jó volt a közösség, hogy tíz évig Duna-
kömlődön maradtam. Közben tanítottam a 
paksi gimnáziumban. Bézi Sándor, az akko-
ri népi együttes vezetője rábeszélt, hogy le-
gyek a zongorakísérőjük, bejártam velük fél 
Európát. Egyik nyáron nyitott ajtó mellett 
zongoráztam, amikor bekopogtatott hoz-
zám Hartmann József, a paksi zeneiskola ak-

kori igazgatója. Éppen arra járt, meghallot-
ta a zongoraszót, és kérte, hogy menjek az 
iskolába tanítani, mert kellene egy zongora-
tanár. Zongorázni szeretek, de tanítani nem, 
így egy évre vállaltam a feladatot. Húsz lett 
belőle… Károly János folyamatosan tanult. 
Elvégezte a zeneművészeti főiskolát zongo-
ra szakon, ének szakon a tanárképzőt, majd 
a felsőfokú karnagyképzőt. Pakson az akko-
ri pártbizottság énekkart szeretett volna ala-
kítani, így a konzervgyári munkástól a ka-
tonán át a zenetanárig ötven embert ver-
buváltak össze. A munkáskórus vezetését 
is egy évig vállalta Károly János, ám ebből 
is két évtized lett. Már az első évben díjaz-
ták őket, szerepeltek a Zeneakadémián, ahol 
egy versenyen annyi pénzt nyertek, hogy 
meg tudták varratni az első garnitúra öltö-
nyüket. – Édesapám nagy kottagyűjtő volt, 
neki köszönhetően például egy Puccini-mi-
serészlettel értünk el nagy sikereket. Min-
denki csodálkozott, hogy egy kis vidéki kó-
rus ilyen darabokat ad elő. Máig tartjuk a 
kapcsolatot a régi kórustagokkal, a munkás-
kórusból lett vegyeskar jubileumi koncert-
jén is körbevettek, beszélgettünk – mondta 
Károly János, akinek számtalan anekdotája 
van a régmúltból. Az egyik Teller Ede paksi 

látogatásához kapcsolódik. Zongorázni sze-
retett volna, így Károly János kivitetett neki 
egy hangszert az atomerőműbe, amit fel is 
hangolt a tudósnak. A zongora a Mozart-
kottával – amit Károly János mostani párja 
adott Tellernek – ma is ott áll a tájékozta-
tó és látogatóközpontban.  Zenét is szerzett 
Károly János. A Honvéd Együttesnek rekvi-
emet írt, a Tomkins énekegyüttesnek jubile-
umi misét, és kórusműveket is alkotott. Ma 
már nem szerez zenét, mert úgy érzi, a mos-
tani ízlésvilágnak nem tud, de nem is szeret-
ne megfelelni. Zongorahangolással foglal-
kozik, az ország több részéből felkeresik. Lá-
nyai Budapesten élnek. Katalin a kecskeméti 
színház főzeneigazgatója. Ágnes igazgató-
helyettes egy zeneiskolában, férje Szörényi 
Örs, így Károly János Szörényi Leventével és 
a régi Illés együttes többi tagjával is szoros 
kapcsolatban áll, közösen szüretelnek. Két 
unokája, Szellő és Villő gyakran látogatnak 
Paksra, abba a lakásba, ahol több száz relik-
viát őriz a papa, aki számos minisztériumi 
kitüntetés, kétszeres Pro Urbe-díj, és 2021 
óta a Magyar Ezüst Érdemkereszt birtoko-
sa. Sosem pihen, műveli a kertet, és gyakran 
utazik párjához, aki Székesfehérváron tanít.

Sólya Emma

Portré

Jó napot, mi újság?

Károly János

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.

Faltól falig újulnak meg az utcák 

Felújítás a Csengeyben

Ki örül, ki nem a vasárnapi 
zárvatartásnak

A tavasz beköszöntével elkez-
dődik a Duna utca felújítása, 
[…] a korszerűsítés kivitelező-
je a DC Dunakom Plusz K�. 
A munkálatokra úgynevezett 
in-house szerződés keretében 
kapott megbízást az önkor-
mányzati tulajdonú cég, mely 
a Duna utca után a Hattyú, 
majd az Eötvös utcát is térkö-
vezi. […] A Duna utca felújí-
tására 85 millió, a Hattyú utca 
út- és közműkorszerűsítésére 
208 millió, míg az Eötvös utca 
átépítésére 205 millió forin-
tot különített el a képviselő-
testület a városi költségvetés-
ben. Mindhárom utca térkő 
burkolatot kap, faltól falig újul 
meg, így járdaépítés, közmű-

rekonstrukció és zöldfelület-
rendezés is szerepel a tervek-
ben. […] Első ütemben […] a 
Duna és a Hattyú utcai beru-
házás elindítását tervezik, az év 
második felében vonulnak fel 
az Eötvös utcában, […] pak-
si alvállalkozókat is bevonnak 
a munkába. Idén folytatódik a 
Váci Mihály utcai tömbbelső 
2013-ban elkezdődött korsze-
rűsítési programja is. A máso-
dik ütem a tervek szerint az év 
második felében indul, ugyan-
csak a DC Dunakom Plusz 
K�. kivitelezésében. A beruhá-
zás költsége mintegy 109 mil-
lió forint. 

-dal-
 2015. március 6., 24. évf. 5. szám

Összesen mintegy 2,5 milliárd 
forintból, nagyobbrészt uniós 
pályázati forrásból fejlesztik a 
paksi kikötőt. Ez a 22 eszten-
deje működő Sygnus Kereske-
delmi K�. történetének legna-
gyobb beruházása: közel egy-
milliárd forintból száz méter 
hosszú partfalat építenek. […] 
További mintegy másfél milli-
árd forintból a jelenleg hasz-

nált két-három mellett továb-
bi hat-hét hektár területet töl-
tenek fel, hogy árvíz idején is 
a vízszint felett legyen, illetve 
kialakítják a raktározás felté-
teleit is. A fejlesztés révén 10-
20 százalékkal bővülhet a ki-
kötő forgalma, ami évi 50-
100 ezer tonnás növekmény 
[…].

 2015. június 5., 24. évf. 11. szám 

[…] Az alagsori vizesblokkok-
ban a kulturális központ átadá-
sa óta nem történt nagyobb fel-
újítás, a mellékhelyiségek veze-
tékei elöregedtek, és csak hideg 
víz folyt a csapokból. Az önkor-
mányzat a költségvetés elfoga-
dásakor határozott úgy, hogy 
idén a mosdók teljeskörű kor-
szerűsítésére ad megbízást […]. 
A március elején elkezdődött 

munkálatok során korszerű-
sítik a fűtési és világítási rend-
szert, új aljzatot, burkolato-
kat, valamint válaszfalakat épí-
tenek, kicserélik a szanitereket 
és a nyílászárókat. Bojler is ke-
rül a helyiségekbe, biztosítva a 
melegvízellátást. A beruházás 
összköltsége 10,2 millió forint 
[…]                                      -dallos- 

2015. március 20., 24. évf. 6. szám

Hamarosan jön a vasárnapi 
zárva tartás: március 15-től va-
sárnaponként nem bóklászha-
tunk a bevásárlóközpontokban 
[…]. A parlament decemberi 
döntése alapján változik a bol-
tok nyitva tartása: a hét utolsó 
napján nem lehet majd dolgoz-
tatni a kereskedelemben, kivé-
ve az adventi időszakban és az 
év egy szabadon választható 
vasárnapján. A 200 négyzetmé-
ternél kisebb üzletek azonban 
nyitva tarthatnak, de csak a tu-
lajdonos vagy annak családtag-
ja dolgozhat a hét utolsó nap-
ján. A törvény szerint vasárnap 

nyitva lehetnek az éttermek, a 
gyógyszertárak, a benzinkutak, 
a cukrászdák, a piacok, a vásá-
rok, valamint az egészségügyi 
intézmények területén a büfék 
és a boltok. A virágárusok és az 
újságosok reggel 6 és 12 óra kö-
zött tarthatnak nyitva vasárnap. 
Minden más üzlet, amely 200 
négyzetméternél nagyobb, zár-
va kell, hogy maradjon. A hét 
többi napján 6 és 22 óra között 
tarthatnak nyitva a boltok, a pé-
kek egy órával korábban is ki-
nyithatnak. […] 

Matus Dóra 
2015. március 6., 24. évf. 5. 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

Cselgáncsérmek

Fejlesztések a Vácikában Átadták a megújult tömbbelsőt

Kiépítik a közvilágítást a képtár felé

Tovább tart Bor Barna és 
Csoknyai László remek sze-
replése: Bor a bakui arany 
után a rabati World Judo Mas-
ters tornán ezüstérmet nyert, 
Csoknyai a zágrábi ezüstérem 
után bronzérmes lett Kolozs-
váron. Rabatban Barna az 
osztrák Allerstorfer, majd a ro-
mán Natea ellen is ipponnal 
nyert és jutott az elődöntő-
be, ahol a holland Roy Me-
yert jukóval verte. A döntőben 
a sportág legnagyobb csilla-
ga, a franciák olimpiai, világ- 
és Európa-bajnok klasszisa, 

Teddy Riner következett. […] 
Csoknyai a kolozsvári Euro-
pean Openen három ellenfe-
lét is idő előtt késztette meg-
adásra, ipponnal nyert a spa-
nyol Morales, a belga Bottieau 
és a holland de Wit ellen is. Az 
elődöntőben a kvali�kációs 
küzdelembe most bekapcso-
lódó, így ismeretlen kubai Sil-
va Morales ellen intéssel ma-
radt alul. Laci a bronzmeccsen 
a brit Stewart ellen intésekkel 
szerezte meg a győzelmet. 

-kj- 
2015. június 5., 24 évf. 11. szám 

Ivóvíz- és szennyvíz-gerincve-
zetéket építenek ki Vácikában. 
A 100 százalékos önkormány-
zati �nanszírozásban megva-
lósuló beruházás értéke meg-
közelíti a 193 millió forintot. 
[…] A beruházás keretében kö-
zel két és fél kilométer hosszan 
épül ivóvíz- és szennyvízhálózat 
a területen. A kivitelezés a Kö-
lesdi úti garázssor és az Ürgeme-
ző közötti területen álló, Vácika 
utcai ingatlanokat érinti, illetve 
a három, már kialakult tömbbe 
vezető utat. Ahol befejeződtek a 
telekkialakítások, ott a végleges 
beállásokat építik ki […]. A víz-

óraakna megépítése az ingatlan 
tulajdonosának feladata lesz, aki 
ezzel megbízhatja a kivitelezőt 
is. Azokon a területeken, ahol 
még nem parcelláztak építé-
si telkeket, a meglévő hálózatot 
kötik át az új gerincvezetékre, és 
változatlan formában üzemel-
nek majd tovább a közműhá-
lózatok. […] A megvalósításra 
úgynevezett in-house szerződés 
keretében a Mezőföldvíz K�. ka-
pott megbízást. A munka június 
15-én indult és a tervek szerint 
október 30-ig befejeződik. 

-dal- 
2015. június 19., 24. évf. 12. szám

Megoldódott a Rókus utcából a 
lőtér felé vezető út csapadékvíz-
elvezetése. Esőzések idején egy 
betoncsőből szabadon folyt ki a 
víz az utcára, nagy záporok ide-
jén az út teljes szélességében. A 
zárt csapadékvíz-elvezető rend-
szer kivitelezése a közelmúltban 
történt meg […]. A szakembe-
rek 30 méter hosszú területen 
dolgoztak, a beruházásnak része 
volt a bontási munka, a gázki-

váltás, a csapadékcsatorna meg-
építése és az új betonburkolat el-
készítése. A Rókus utca 2008-as 
felújításakor kiépítették a csapa-
dékvíz-elvezetést, erre a rend-
szerre csatlakoztatták most a lő-
térre vezető útét. A Rókusból to-
vább haladó rendszeren végül a 
Dunába folyik az esővíz. A be-
ruházás értéke 14,3 millió forint 
volt.                                            Kohl Gy. 

2015. június 19., 24. évf. 12. szám

A hatodik tömbbelső újult meg 
a lakótelepen a DC Dunakom 
Plusz K�. kivitelezésében. A 
munkálatok júliusban kez-
dődtek el, a műszaki átadással 
március 27-re fejeződtek be a 
Gesztenyés és Szedres utca ál-
tal határolt területen. A Szed-
res utcai parkoló térkő burko-
latot kapott csakúgy, mint a la-

kótömbök körüli területek és a 
parki sétány. Teljes körűen cse-
rélték a föld alatti közműveze-
ték-hálózatot, megújult a térvi-
lágítás, az utcabútorok és a ját-
szótér is korszerűbb lett. […] 
170 millió forintból valósult 
meg a tömbbelső felújítása.                               

-dal-
2015. április 3., 24. évf. 7. számKözvilágítási lámpatesteket tele-

pítenek a Paksi Képtárhoz veze-
tő út mellé. A 7,8 millió forintos 
önkormányzati beruházás ápri-
lis elejére fejeződik be. A szakasz 
forgalmas, a képtár rendezvé-
nyeire sok gyermek és felnőtt ér-
kezik. Azért, hogy biztonságossá 

váljon a közlekedés, kilenc lám-
patestet helyeznek el az út mel-
lett. […] A kandeláberekre kor-
szerű, energiatakarékos, éjszaka 
csökkentett teljesítménnyel mű-
ködő lámpatestek kerülnek […].

-dal-
2015. március 20., 24. évf. 6. szám
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Zsidó kereskedők a paksi főutcán 1. rész
A két háború közti Paksot Kis-
Palesztinának is hívták, mivel a 
város lakosainak tizedét zsidó 
vallású polgárok tették ki, szá-
mukat 1000-1500 főre becsülték 
a korabeli krónikák. A  főként 
kereskedelemmel foglalkozó, jó-
módú zsidó családok (Fischl, 
Freund, Goldstein, Rosenbaum, 
Steiner, Spitzer stb.) az átmenő 
forgalom miatt a Fő utca és köz-
vetlen környékén települtek le. 
A kereskedők vegyesboltjaiban a 
textíliától kezdve a csizmaszögig 
mindent lehetett kapni. A  mó-
dosabbaknak bódéjuk vagy 
boltjuk volt, a szegények a hátu-
kon hordták portékájukat ház-
ról házra. A  gazdagabbak az-
tán szakosított üzleteket hoztak 
létre: a rőfös, a gabonakereske-
dő, a fűszer-, az élelmiszer- és 
egyéb üzletek különváltak. Te-
kintve, hogy nem mezőgazda-
sággal, hanem kereskedelem-
mel foglalkoztak, a Fő utcán 
nem volt szükség nagy udvar-
ra, istállóra, az utcafronti üzlet-
ből pedig be lehetett lépni a la-
kószobákba. A  barokk korban 
épült zárt utcasori házakat gya-
korta átépítették, a klassziciz-
musban nyerték el a 20. száza-
dig fennálló arculatukat, de ak-
korra inkább már az eklektika 
jellemezte a főutcai városképet. 
Az útburkolat kockaköves volt, 
mellettük a járdák csak tégla-
burkolatosak, és az út szélén 
nyílt vízelvezető árkok utaltak 
a csatornázás hiányára. A kis-
városi hangulatot jellegzetes 
vadgesztenye-, kőris- és akác-
fasorok adták. A jellemzően L 
alakú lakóházaknál a bolt ajta-
ja az utcára nyílt, és fontos sze-
repe volt a kirakatnak is. A bolt 
és a ház közötti átjáróajtóban 
csak a család közlekedett, de 
volt kapu is a kocsik számá-
ra. (Várszegi Eszter: Paksi zsi-
dó házak egykor és most, Paksi 
Tükör, 2008.) A pezsgő keres-
kedelmi élet központja a Szent 

István térről indult. A  nyom-
dász, könyvkereskedő és papír-
írószer kereskedő Rosenbaum 
családról már volt szó soroza-
tunkban. Lejjebb a mai múze-
um előtti parkoló helyén állt 
üzletsoron volt egy másik ha-
sonló pro�lú bolt, Wiener 
Hajmanék üzlete. A  Galíciá-
ból Paksra bevándorolt Wiener 
Hajman (1873–1920) 1906-ban 
már kérvényezte, majd 1908-
ban tette le a honpolgári es-
küt, és a feleségével megnyitot-
ta papír-írószer kereskedését. 
Tagja volt a Paksi Iparos Olva-
sókörnek. 1910-ben a polgá-
ri �úiskola Szelle Múzeumának 
8 db érmét adományozott. Vi-
szonylag �atalon, 1920-ban el-
hunyt, ezt követően felesége, 
Berger Regina vitte tovább az 
üzletet, és a képeslapok is in-
nentől özv. Wiener Hajmanné 
neve alatt jelentek meg. A köze-
li Kalap utca 22. szám alatt lak-
tak, sírjuk a zsidó temetőben 
van. A Kossuth Lajos utca sar-
kán működött egy anyagi gon-
dokkal küszködő szabó, Stern 
Joachimné, majd 1907-től �a, 
Stern László (1869–1944) ru-
hakereskedő boltja, akinek a 
vásártéren deszkabódéja is volt, 
végül Auschwitzban tűnt el csa-
ládjával. 

Rubinstein Samu bőrkereske-
dő üzlete is itt, a Templom téri 
házsoron volt. Egykor a Fő utca 
7. szám alatt élt a paksi Griesz 
ruhaboltos család, róluk írta az 
Egyenlőség 1923 karácsonyán: 

Sajnos a vészkorszak utáni 
holttá nyilvánítási rovatok sze-
rint a Griesz család 9 tagja, akik 
valamennyien Pakson szület-
tek, köztük a 70 éves Griesz 
Bernát, 1944-ben Auschwitz-
ban „eltűnt". A  Fő utca 11. 
szám alatt lakott Schossberger 
Lipót fűszer- és vegyeskeres-
kedő, aki a statusquo hitköz-
ség társelnöke is volt. Fia, Zsig-
mond (1894–1943) az utolsó 
paksi holokauszt-túlélőként is-
mert Lövei néni, Deutsch Te-
réz első férje volt. Paks harma-
dik pénzintézete, a Szekszár-
di Takarékpénztár Paksi Fiókja 
itt a Schossberger-féle magán-
ház utcafrontján, a Duna utcá-
val szemben nyílt meg 1912-
ben. A Fő utca 15. szám alatt élt 
Steiner Gyula fűszerkereskedő, 
a deportálások idején a pak-
si ortodox hitközség elnöke is 
volt. Breier Lipót szabó is a fő-
utcán lakott, ő az első világhá-
borúban hősi halált halt, míg a 
Brucker testvérek, Brucker Li-
pót (1893–1944), Mór és Zsig-
mond (1892–1944) rőföske-
reskedéssel foglalkozó üzlet-
tulajdonosok voltak, szintén 
Auschwitzban végezték be éle-
tüket. (Folytatjuk!)

dr. Hanol János

„Dühös hitelező. Weil Sándor 
budapesti lakos (…) elment 
Stern László paksi lakoshoz, 
hogy követelését szép szóval be-
hajtsa és mikor látta, hogy Stern 
úr csak szép szavakkal akar �-
zetni, de nem egyszersmint 
pénzzel is, adósát és ennek any-
ját özv. Stern Joachimnét a keze 
ügyébe eső méter mértékkel úgy 
elverte, hogy pár hétig sínylik a 
keserű hitelt és ráadásul még a 
tartozást is meg kell �zetniük.” 
(Tolnavámegye, 1898.08.14., 
5.o.) 

„Árverési hirdetmény. Özv. 
Stern Joachimné, illetve Stern 
László utóda paksi lakos üz-
letéhez tartozó 4700 korona 
becsértékű fér�- és gyermek-
ruha, úgy posztóból álló áruk 
f. évi április hó 5-én délelőtt 9 
órakor Pakson, a helyszínen, 
bírói árverésen el fog adatni. 
(Tolnavármegye, 1907.03.31., 
10.o.)

„…a budapesti Griesz test-
vérek cég tulajdonosai, akik 
minden nemesre és jóra ve-
télkedve készek, állandó ér-
deklődéssel viseltetnek szülő-
városuk, Paks iránt is. Ezidén 
Sabosz-Chanukára 40 gyer-
meket ruháztak fel meleg téli 
kabáttal és sapkával. A felru-
házás édesanyjuk, özv. Griesz 
Dávidné házában ment vég-
be. Griesz Dezsőt, valamint 
édesanyját is számosan keres-
ték fel üdvözletükkel és köszö-
netet mondtak neki a felru-
házott gyermekek nevében.” 
(Egyenlőség, 1923.12.22.)

Fotó: magánarchívum

Paksi zsidó kereskedők egykori számlái
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Mozaik

Tárgy/
történet

2002 novemberében a Népszava a kerek 
évfordulót köszöntő írásának a következő 
címet adta: Két évtized az ország szolgála-
tában. Az 1. blokk párhuzamos kapcsolá-
sának 20. évfordulóját ünnepelte a Paksi 
Atomerőmű azon a kétnapos konferenci-
án, amely november 21–22-én volt a mű-
velődési központban.
A jubileumi szakmai konferenciát a tár-
saság vezérigazgatója az alábbi gondola-
tokkal nyitotta meg: „Jó érzés számunk-
ra, hogy évfordulónkkal nem állunk 
egyedül, hiszen a nukleáris tudomány, a 
kutatás, a nemzetközi összefogás is ünne-
pel.” Ugyanis 45 évvel ezelőtt hozta létre 
az ENSZ a Nemzetközi Atomenergia Ügy-
nökséget, amelynek hazánk is alapító tag-
ja. Az ügynökség november 4-től Buda-
pesten tartotta többnapos konferenciáját, 
amelyen öt kontinens 150 szakembere 83 
előadásban elemezte az atomenergia bé-
kés felhasználásának helyzetét és a jövő 
kilátásait.
Az atomerőmű által rendezett konferenci-
ára közel 400 fő kapott meghívást, köztük 
az atomerőmű megvalósításában részt vett 
szakemberek neves tagjai is. A konferen-
cián 21 előadás hangzott el, amelyekben 
több nemzetközi eseményről is megemlé-
keztek, köztük a 100 évvel ezelőtt született 
Nobel-díjas Wigner Jenőről, akinek port-
réja látható az évfordulóra megjelentetett 
emlékérem hátlapján. Kapolyi László aka-
démikus – volt ipari miniszter – előadá-
sában kiemelte: „Kevés ipari létesítmény 

bizonyítja jobban, mint Paks, hogy a ma-
gyar szellemi, tudományos életnek kö-
szönhetően hazánk versenyképes lehet a 
nemzetközi gazdaság munkamegosztásá-
ban.” Marx György akadémikus – aki �-
gyelemmel kísérte az atomerőmű építését, 
javaslatára valósult meg a Disputa emlék-
park, és az ELTE Atom�zikai Tanszéké-
nek diákjaival rendszeresen látogatta az 
üzemet – nagy szeretettel emlékezett meg 
Wigner Jenőről. Előadását megrendült �-
gyelem kísérte, mert köztudott volt, hogy 
halálos beteg, és éreztük: ez az utolsó nyil-
vános szereplése. A sejtés beigazolódott, 
mert december 2-án már a haláláról érte-
sültünk. Vajda György akadémikus a nuk-
leáris energetika kilátásait elemezve azt a 
kérdést is felvetette, hogy szükség van-e 
az atomenergiára, ám egyöntetű igen-nem 
válasz helyett – amelyet nagyon szere-
tünk alkalmazni – egymás mellé rakta az 

energiaigényt és a megtermelés lehetősé-
gét. Nem sorolom az előadókat és témái- 
kat, mert az előadások anyaga megjelent 
egy 500 példányban kiadott reprezentatív 
könyvben.
Az évforduló kapcsán november 13-án, a 
televíziózás történetében először közvetí-
tettek élő adást a paksi atomerőmű kar-
bantartó gyakorló központjából. A 20 éve 
üzemelő reaktor „születésnapi partijára” 
hívták az RTL Klub stábját, így a Reggeli és 
a Delelő műsorblokk egyaránt az atomerő-
műből jelentkezett Barabás Éva és Kovács 
Kokó István vezetésével. Jelszavuk ezen a 
napon ez volt: Fedezze fel velünk a legki-
sebb részecskét!
Visszatérve az emlékéremre, arany, ezüst 
és bronz változatban készültek, tervező-
jük Fritz Mihály szegedi szobrász, a kivi-
telező pedig Szabó Géza ötvösmester volt. 
A december 18-án rendezett vállalati ün-
nepségen aranyozott ezüst emlékérmet 
kaptak azok az erőműves munkavállalók, 
akik 1982. december 31-e előtt léptek a 
cég kötelékébe, és még ekkor is a cégnél 
dolgoztak, összesen 741 fő.
A konferencia programjához kapcsolódó-
an az Atomerőmű újság kiállítással ünne-
pelte indulásának 25. évfordulóját, ame-
lyet Komornik Ferenc, a szakújságírók 
egyesületének ügyvezető elnöke nyitott 
meg. Az egyesület Bronz toll díjat alapí-
tott, amelyet 2002-ben az Atomerőmű új-
ság szerkesztőségének ítélt oda.

Beregnyei Miklós

Fotók: AEM archívum
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A sulinai 0 pontig eveztek az emléktúrán

Nem ajánlanám másnak – így summázta rö-
viden Csipszer János azt a dunai utat, amit 
Mészáros János invitálására, vele tett meg az 
elmúlt hetekben Dunaújvárostól a románi-
ai Sulináig. – Történt, hogy úgy egy évvel ez-
előtt képet küldött nekem egy sulinai világí-
tótoronyról, azzal, hogy: „János, megnézzük 
együtt?” Akkor már tudtam arról, hogy szer-
vezi ezt az utat az édesapja és a testvére emlé-
kére, akik ezen az útvonalon hajóztak negyven 
éven át, vasércet szállítottak Dunaújvárosba. 
Azt gondoltam, hogy összejön egy kisebb csa-
pat, nekem volt kedvem hozzá, és éppen időm 
is rá, hát azt válaszoltam: „nézzük” – idéz-
te fel az előzményeket Csipszer János. A szer-
vezés és az előkészületek után – amit elsősor-
ban Mészáros János végzett –, július 3-án dél-
után tették vízre a hat méter hosszú, Váci 6-os 
elnevezésű alumínium csónakot (MAHART 
szolgálati csónak) Dunaújvárosban, és belepa-
koltak minden szükséges felszerelést, hogy jú-
lius 4-én 9 órakor elindulhassanak. Úgy kal-
kuláltak, hogy az 1579 kilométeres táv teljesí-

téséhez 21-25 napra lesz szükségük, végül 29 
napig voltak a vízen. – A magyarországi sza-
kaszon alacsony vízállás mellett lassabb sodrá-
sú a folyó, de így is tudtunk napi 80 kilomé-
tert menni. Vukovár után jött a folyónak azon 
szakasza, ahol kiszélesedik, elveszti sebességét, 
később pedig a lejjebb lévő vízierőmű duz-
zasztó hatása miatt állóvízben eveztünk. Ha-
józási térképpel a birtokunkban haladtunk 
ugyan, de az időközben megváltozott hajóút, 
helyenként a szembeszél és az általa gerjesztett 
igen erős hullámzás okozott nehéz helyzete-
ket, és lassította a haladást – mondta Csipszer 
János. Azt is elmesélte, hogy a mélypont úgy 
a nyolcadik vagy kilencedik napon volt, ami-
kor csupán 30 kilométert tudtak megtenni. – 
Akkor úgy éreztem, hogy ilyen tempóval rá-
megy az egész nyarunk, hogy befejezzük az 
utat. Éppen ebben az elkeseredett pillanat-
ban hívott a párom, hallottam a telefonban az 
otthon hangjait. Rettentően hiányzott a csa-
ládom, nagyon nehéz volt nélkülük, ugyan-
akkor ők adtak nekem erőt, az igazán nehéz 

pillanatokban az ő képük sejlett fel, és azt érez-
tem, hogy bár kilométerben még távolodom, 
de időben már közeledek feléjük – idézte fel. 
A páros mindennap máshol hajtotta álomra a 
fejét, az volt a szabály, hogy 20 óráig eveznek, 
és akkor kezdenek keresni táborhelyet. Mészá-
ros János leginkább a csónakban éjszakára ki-
alakított fekhelyen aludt, Csipszer János pe-
dig a sátrát homokzátonyra, stégre, horgászál-
lásra, lakóhajóra tette, mikor milyen lehetőség 
volt. Sokaktól kaptak segítséget kalandos út-
juk során. Történt velük, hogy amikor kikö-
töttek Zimniceaban a strandon, találkoztak 
Tiberiu Dumbrava szabadnapos rendőrrel, 
aki rövid beszélgetés után bevitte autóval a vá-
rosba Csipszer Jánost, és ráadásul ki�zette az 
összeszedett kétszatyornyi élelmiszert, mond-
ván, hogy ezt nekik ajándékozza támogatás-
ként az útjukhoz. De a Sulina-csatornában is 
érte őket kellemes fogadtatás: a helybéli ide-
genforgalomban tevékenykedő Szabó László 
az előzőleg éppen elázott evezősöket száraz tö-
rülközővel, frissen készített tojásrántottával és 
hideg sörrel fogadta, és marasztalta volna őket 
éjszakára is, amit azonban már nem fogadtak 
el. A sulinai csatornában a nappali időszakban 
nagy vízitaxi-, tengerihajó-, szárnyashajó-for-
galom miatt úgy döntöttek, hogy mivel söté-
tedéskor már csak néhány hajó jár, inkább éj-
szaka is eveznek, hogy másnap biztosan elér-
jék a végcéljukat. A 74 éves székesfehérvári 
Mészáros János, egykori ultratriatlonista, és az 
57 éves paksi Csipszer János egykori vízirend-
őr végül a 29. napon 11 órakor épségben elér-
ték a tervezett végcélt, a Duna 0 tengeri mér-
föld pontját a romániai Sulinán. Ezután vízi-
taxival elvontatták a csónakot a 65 km-re lévő 
Nofaruba, oda érkezett csónakszállító trélerrel 
Csipszer János �a, Bertalan és barátja, a kecs-
keméti Farkas Attila, és együtt hazajöttek.

Kohl Gyöngyi

Forrás: Csipszer János Facebook-oldala

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com
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Jubileumi volt az idei Tűzkakas bajnokság

Jól szerepeltek az ASE versenyzői a vébén

Sport

Huszonötödik alkalommal rendezte meg 
a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igaz-
gatóság, a Paksi Önkéntes Tűzoltó Sport- 
és Hagyományőrző Egyesület, valamint 
az Országos Katasztrófavédelmi Sport-
egyesület a Tűzkakas Országos Strand-
foci Bajnokságot. A versenynek ismét a 
paksi Ürgemezei Strand adott otthont.

Tizennyolc csapat több mint száznyolc-
van focistája lépett pályára az idei Tűzkakas 
strandfoci bajnokságon. A selejtezők után 
egyenes kieséses rendszerben zajlottak a 
mérkőzések a tornán. A nyolcaddöntőkben 
a barcsi, a miskolci, az ózdi, a paksi, a sár-
bogárdi, a jászberényi, a kiskunhalasi és a 
komlói csapat várta a sípszót. A döntőben 
a Kiskunhalasi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság és a Komlói Hivatásos Tűzoltó-pa-
rancsnokság csapata csapott össze, a küzde-
lem a Baranya megyeiek győzelmével zárult. 
Harmadik lett a Jászberényi Öreg�úk csapa-
ta, míg negyedik a Sárbogári Hivatásos Tűz-
oltó-parancsnokságé. A nyolcaddöntőkből 
tovább nem jutott Paksi, Barcsi, Miskol-
ci és Ózdi Hivatásos Tűzoltó-parancsnok-
ságok csapatai az ötödik helyen végez-
tek, számoltak be az eseményről a tolna.
katasztrofavédelem.hu honlapon.
A gólkirály Tóth István, a Jászberényi 
Öreg�úk játékosa lett 25 találattal. A leg-
jobb paksi játékosnak járó elismerés Szen-
di Flóriáné lett. A legjobb mezőnyjátékos-
nak járó díjat Bocz Gábor, a Komlói Hiva-

tásos Tűzoltó-parancsnokság csapatának 
játékosa vehette át. A legjobb kapusnak 
a kiskunhalasiak hálóőre, Borbás Roland 
bizonyult, míg a legsportszerűbb csapat-
nak a Pécsi Hivatásos Tűzoltó-parancs-
nokság együttesét választották. A legidő-
sebb aktív tűzoltónak járó elismerést Vass 
István vehette át.
A díjátadón dr. Balázs Gábor tűzoltó dan-
dártábornok, a Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság igazgatója, valamint 

Ördög István tűzoltó ezredes, az Országos 
Katasztrófavédelmi Sportegyesület ügyve-
zető elnöke is részt vettek. Az ezredes azt 
mondta, örömteli, hogy az emberek nem-
csak a káresetek helyszínén, hanem ilyen 
közösségépítő sporteseményeken is tanúi 
lehetnek a tűzoltók közötti összetartás-
nak. Az elöljárók méltatták a nagy múltú 
bajnokságot, és külön kiemelték a szerve-
zők kitartó munkáját.                                              

Kohl Gy.

A kanadai Halifax adott otthont 
a gyorsasági kajak-kenu világ-
bajnokságnak, ahol az Atomerő-
mű SE három versenyzője, Pupp 
Noémi, Hodován Dávid és Kol-
lár Kristóf is rajthoz álltak. A �a-
tal paksi sportolók egy negye-
dik, egy hatodik és egy hetedik 
hellyel járultak hozzá a magyar 
válogatott jó szerepléséhez.
Először Pupp Noémi, a női ka-
jak négyesek 500 méteres ver-
senyében volt érdekelt. Az elő-
futamukban harmadik helyen 
végeztek, így a döntőben a ket-
tes pályára kerültek. A nagyon 
�atal egység, Fojt Sára (18), 
Pupp Noémi (ASE, 24), Kő-
halmi Emese (20), Gazsó Ali-

da Dóra (22), az élbolytól nem 
sokkal lemaradva a hatodik he-
lyen ért célba. 

A kenu kettesek 1000 méteres 
távján az elődöntőben a Kiss Ba-
lázs (26) Hodován Dávid (ASE, 

21) összetételű hajó harmadik 
helyen ért célba, így ők is a ket-
tes pályára kerültek a döntőben. 
A szeles pályán a negyedik he-
lyezettől nem egészen másfél 
másodperccel lemaradva a hete-
dik helyet szerezték meg. 
A kenu négyesek 500 méteres 
döntőjében a magyar hajóban 
Kollár Kristóf képviselte az ASE 
színeit. A női K4-hez hasonlóan 
szintén �atalok alkotta kvartett, 
Zombori Dominik (22), Kocz-
kás Dávid (22), Slihoczki Ádám 
(22) és Kollár Kristóf (20) a har-
madik helyezett mögött bő két 
másodperccel lemaradva negye-
dikként evezett a célba.
                                               -joko-

Fotó: Molnár Gyula

Forrás: a Magyar Kajak-Kenu Szövetség Facebook-oldala
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Kiszli Vanda: A sok és minőségi edzésnek 
köszönhetem a jó versenyformát
Elsőként ért célba Kiszli Van-
da, az Atomerőmű SE sportoló-
ja a kajak verseny 26 kilométe-
res távján a kaposvári Deseda-
tavon április utolsó hétvégéjén 
rendezett Marathon Challenge 
első állomásán. Ezzel kijutott 
a négyévente megrendezendő 
nem olimpiai számok Világjá-
tékára. Az USA Alabama álla-
mában, Birminghamban ren-
dezett eseményen a rövidkö-
rös, 3,4 kilométeres versenyen 
15:22:46 perces idővel maga-
biztosan győzött, 12 másod-
perccel megelőzve spanyol el-
lenfelét. A klasszikus maratoni 
távon Vanda kilenc éve egyes-
ben ezüstérmes volt, de akkor 
a maratoni kajak-kenu csak be-
mutatóként szerepelt a Világ-
játékok programjában. Most 
Birminghamban a dán Raskkal 
vívott óriási csatát – folyama-
tosan együtt haladtak –, végül 
ellenfelét lesprintelve lett meg 
az arany. Nem maradt sok idő 
a pihenésre, két héttel később 
már a dániai Silkeborg adott 
otthont a maraton Európa-baj-
nokságnak. A rövidkörös, 3,4 
kilométeres távon Vanda tizen-
öt másodperccel előzte meg az 
ezüstérmes spanyol verseny-
zőt, míg a 26 kilométeres dön-
tőben 2019 és 2021 után soro-
zatban harmadszor lett Euró-
pa-bajnok. 

– A világjátékok miatt sűrűbb 
lett az idei versenynaptár. Be-
folyásolta ez a felkészülést?
– Igen. Nem feltétlenül azért, 
mert eggyel több fő versenyünk 
volt/van, hanem azért mert vi-
szonylag korán kellett csúcsfor-
mához közeli állapotba kerülni, 
hogy egyáltalán kijussak, majd a 
Világjátékokon jól tudjak szere-
pelni. Általában az őszi világbaj-
nokságra érzem azt, hogy min-
den a helyére kerül, és tényleg a 
legjobb formámat tudom hoz-
ni. De most ezt már július ele-
jén produkálni kellett. Nem volt 
könnyű, de szerintem sikerült. 
– Milyenek voltak a körülmé-
nyek Birminghamban, milyen 
volt az esemény hangulata?

– Nagyon jól éreztem magam az 
egész kintlétünk alatt. Gyönyö-
rű helyen voltunk, nagyon jókat 
ettünk, jó volt a versenyszerve-
zés, szóval tényleg nem lehetett 
panaszunk semmire. Nagyon 
családias volt a hangulat a ver-
senyünkön. Országonként egy 
versenyző indulhatott. Ismertük 
egymást, jót versenyeztünk. 
– Két hét pihenő, és máris Dá-
niában ültél hajóba, címvédés, 
biztos győzelmek. Mennyire 
voltál �tt a hosszú utazások és 
a rövid regenerálódás után?
– Az Eb előtti héten nagyon 
nem éreztem a dolgokat, na-
gyon fájt mindenem, nem 
mentek az edzések, de per-
sze nem voltam meglepve, mi-

vel sokat kivett belőlem az uta-
zás és a versenyzés Ameriká-
ban. Aztán a verseny hetén már 
jobban éreztem magam, tud-
tam, hogy a pihenés és a ver-
senyre hangolódás meghozza 
a gyümölcsét. Nagyon jól érez-
tem magam a versenyen, bár a 
rövidkörös futam nagyon fájt, 
és nagyon nem éreztem jónak, 
de hál’ Istennek sikerült, illet-
ve úgy éreztem, hogy a hosszú 
távon minden rendben volt, és 
a saját versenyemet tudtam csi-
nálni. 
– Van két hónapod a portugá-
liai vébéig. Mi a menetrend?
– Van még időnk a vébéváloga-
tóig, ami szeptember közepén 
lesz, szóval most kaptam egy 
hét pihenőt, de utána gőzerő-
vel készülünk tovább. Remél-
jük, jól sikerül majd a válogató, 
és készülhetek tovább a vébére. 
– Elnézve az időeredményeket, 
még nagyon megszorítani sem 
tudtak. Hogy érzed, minek kö-
szönhető ez a kirobbanó for-
ma?
– Valószínűleg a sok és minősé-
gi edzésnek köszönhetem, hogy 
jó formában tudtam versenyez-
ni, ami abszolút az edzőm, 
Gannoruwa Levente érdeme. 
Az is kell hozzá, hogy becsület-
tel megcsináljak mindent, amit 
előír, de nekem ezzel sosem 
volt gondom.                         -joko-

Forrás: kajakkenusport.hu/archív
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Két fordulóban négy pont a PFC mérlege
Sport

Kedvezményezett neve: 
Legyen A Duna Igazi Közügyünk Közhasznú Egyesület
Megvalósítás helyszíne: Paksi Városi Csónakház (Paks, Árvíz utca)
Projekt címe: Paksi Városi Csónakház fejlesztése
Támogató: Pénzügyminisztérium Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága
Szerződött támogatás összege: 9 412 395 Ft
Támogatás mértéke: 100% 
Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2020-00726
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.07.31.

  Projekt tartalma: 
Paks városában kiemelten fontos, hogy a Duna és kapcsolódó környezete mint közösségi tér
visszanyerje korábbi jelentőségét, valamint hogy a természeti környezethez való kötődés, annak 
védelme, a lakosok életmódjából eredő negatív természeti hatások kivédése újra előtérbe kerül-
jön, a város speciális helyzetéből adódó helyi társadalmi folyamatok kezelésre kerüljenek.
Ennek érdekében egyesületünk három fejlesztést valósít meg a városi csónakházban:
         1. free WIFI pont kialakítása: a fejlesztés során a csónakházon kerül elhelyezésre az a jeladó     
            egység, aminek feladata a csónakház teljes külső és belső területén, illetve a Duna felé    
            történő sugárzás. A beruházás célja, hogy a túloldalon strandoló, sátorozó helyi lakosok 
            számára internetelérést biztosítsunk, amivel segíteni tudjuk a vízen tartózkodásukat (pl. 
            azonnali időjárás-előrejelzés, vízállás-előrejelzés elérése), illetve információt tudunk 
            nyújtani a vízen érkező turistáknak a városról, a csónakház szolgáltatásairól.
         2. Emeleti helyiség kialakítása gerendázat fedésével: A beruházás célja az emeleti födém 
             gerendázat egy résznek borítása körben korláttal. A cél, hogy olyan plusz tároló felületet       
             nyerjünk, ahol a későbbiekben öltözőszekrények megvásárlásával a tagok saját tárolóegy-
             ségeket használhatnak mentőmellényeik, strandfelszereléseik tárolásához. Ezzel megszün-
             tethető a közösségi helyiség tároló funkciója, ami visszanyerheti eredeti szerepét.
         3. Szabadtéri rendezvényhelyszín kialakítása: A beruházás két lépcsőből áll. Egy könnyűszer-
             kezetes, de fix, 6m x 4,5m-es multifunkciós kerti kiülő/tároló megépítése teszi lehetővé,                 
             hogy az udvaron nagy létszámú rendezvények is megvalósíthatóak legyenek.
A beruházások révén a csónakház szélesebb körű szolgáltatást tud nyújtani tagjainak, illetve a 
Dunát használóknak egyaránt.

– Jó lenne végre, hosszú idő után 
győzelemmel indítani a szezont, 
ami lökést is adna az évadra – 
nyilatkozta a 2022/2023-as lab-
darúgó-bajnokság első fordu-
lóját megelőzően Szabó János, 
a Paksi FC rutinos védője. Nos, 
sikerült, miután a nyitányon a 
zöld-fehérek hazai pályán le-
győzték a Fehérvár csapatát. 

A felkészülés idején lejátszott 
edzőmérkőzések alapján okkal 
bizakodhattak a Fehérvári úton, 
hogy ezúttal megszakad a rossz 
sorozat, és győzelemnek örül-
hetnek a Videoton vendégjátéka 
után. A mérkőzésen a frissen iga-
zolt Varga Barnabás a legjobbkor, 
az első félidő hajrájában meg-
szerezte a vezetést a Paksi FC-
nek, majd a térfélcserét követő-
en a második félidő 51. percében 
Windecker József kialakította a 
végeredményt: Paksi FC – MOL 

Fehérvár FC 2:0. A jó kezdés te-
hát adott volt a második fordu-
lót megelőzően, amikor Waltner 
Róbert tanítványai a másodosz-
tályból feljutó Vasas FC-hez lá-
togattak. A 2500 néző előtt ját-
szott összecsapáson kuriózum-
nak számított, hogy csak magyar 
játékosok várták a kezdő síp-
szót. Legutóbb erre a 2012/2013-
as idényben volt példa, akkor a 
Paks–Haladás mérkőzést ren-
dezték hasonló körülmények kö-
zött. Eseménydúsan indult a ta-
lálkozó, az első perc végén a Va-
sas friss igazolása, a 16 éves 
válogatott, Holender Filip szer-
zett vezetést, szerencsére kézzel, 
így a gólt a játékvezető érvényte-
lenítette. Ezt a nyolcadik percben 
szabályos gól követte a vendégek 
révén, Szabó Bálint talált a ka-
puba. A gólgyártás folytatódott, 
csak sajnos ezúttal a vendég-
látók részéről, előbb Holender 

szerzett immár szabályos gólt, 
majd a félidő végén Radó And-
rás is betalált, kialakítva a félidei 
eredményt. A szünet után a 48. 
percben Haraszti Zsolt góljával 
2:2 lett a végeredmény. Az utol-
só percekben kialakuló tömeges 
lökdösődés és kakaskodás talán 
azt is igazolta, hogy a döntet-

lennel egyik csapat sem elége-
dett igazán. Két forduló után a 
PFC 4 ponttal a szintén 4 pontos 
Kisvárdával a legtöbb egységet 
gyűjtötte. Következik idegen-
ben az eddig pont nélküli Hon-
véd elleni mérkőzés augusztus 
14-én. 

Dallos Tibor

Fotó: Molnár Gyula
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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 TelePaks aján-
dékcsomagot nyerhet.

Mi lesz az augusztus 20-i programso-
rozat helyszíne? A  megfejtéseket au-
gusztus 19-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 já-
tékunk nyertese: Kernné Fricz Adrienn 

Fotó: Szép Zsóka/archív


