
Ferenczi Ildikó, a Paksi Életfa Idősek Otthona vezetője az egészségügyből érkezett 

a szociális szférába, lételeme a gondoskodás. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó na-

pot, mi újság?
11. oldal
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Közélet

Szent István-napi megemlé-
kezés és kulturális programok

– Ünnepeljük az államfér�t, aki több mint 
ezer évvel ezelőtt közel négy évtizedes ural-
kodása alatt vérrel-verejtékkel, rengeteg ál-
dozattal országot, nemzetet épített, mely 
ma is fennáll, fejlődik és büszkén vállalja a 
Szent Istvántól kapott örökségét – mondta 
beszédében Szabó Péter, Paks polgármeste-
re a Szent István-napi városi ünnepségen, a 
Jézus Szíve templomban. 
Azzal folytatta, hogy bő évtizede már, hogy 
egy magát progresszívnek és liberálisnak 
valló gondolkodó Szent István ünnepén a 
következőket mondta: „hagyjuk már ezt az 
ezeréves múltat, kezdjünk valami egészen 
újat”. – Milyen jó, hogy az elmúlt bő egy év-
tizedben a magyar nemzet többször is ki-
mondta, hogy Szent István öröksége nem 
felejthető, olyan szikla, melyre nemzetünk 
épül, levert zászló, melyhez mindig vissza 
lehet fordulni, melyből erőt, irányt és re-
ményt lehet meríteni – mondta, majd Se-
necát idézte, miszerint: „Egyetlen szél sem 
jó annak, aki nem tudja, melyik kikötőbe 
tart.”
Mint mondta, hiszi, hogy ma is viharos 
időket élünk, ahol szükségünk van a hasz-
nos és a haszontalan szelek megkülönböz-
tetésére, és arra is, hogy tisztán és világosan 
lássuk az igaz célokat, melyek jövőt, fejlő-
dést és biztonságot adnak nemzetünknek. 
– Különösen a mai időkben, amikor napról 
napra egyre nehezebb időket élünk. Hiszen 
még le sem ráztuk magunkról a járvány 
terhét, kirobbant a szomszédunkban a há-

ború, mely értelmetlen pusztulást, szenve-
dést hoz az áldozatoknak, és bizonytalan-
ná és kiszolgáltatottá teszi az egész konti-
nens életét. Egyre biztosabban látszik, hogy 
olyan időket élünk, amelyek egy új korsza-
kot nyitnak a világ rendjében. Minden bi-
zonnyal új idők jönnek, melyek eddig talán 
nem tapasztalt áldozatot, bölcsességet kí-
vánnak az embertől – fogalmazott.
Arról is beszélt, hogy a mai időkben élhet-
jük meg igazán, hogy mit is adhat nem-
zetünknek Szent István öröksége. – Min-
denekelőtt az igaz célok kitűzését. S ma 
nincs igazabb cél, melyet kormányunk is 
képvisel, hogy keressük és szolgáljuk a bé-
két, maradjunk ki a háborúból, és a lehe-
tőséghez mérten őrizzük meg a biztonsá-
gos, kiszámítható, emberhez méltó életet. 
De azt sem felejthetjük, hogy Szent István 
testamentuma keresztény alapokon nyug-
szik. Mely mindig is több volt, mint pusz-
tán egy valláshoz tartozni. A keresztény 
alapok hordozzák a krisztusi ember- és vi-
lágképet. A szeretet, a szellem és lélek fej-
lődésének, az egymásra �gyelésnek, a ja-
vak szétosztásának és igazságos elosztásá-
nak igaz megélését is. Melytől talán mára 
elkanyarodott a világ. De a nehéz idők ké-
pesek visszafordítani az embert önmaga 
igaz gyökereihez – húzta alá Szabó Péter. 
Kiemelte, hogy Szent István életében, ne-
künk adott kincseiben talán a legfényesebb 
kő a remény. A remény, melyben az em-
ber megéli a túltekintés képességét. Azt az 

erőt, mely nem engedi, hogy a holnapot és 
a jövőt pusztán a ma nehézségéből, fájdal-
mából, kilátástalanságából, félelméből élje 
meg. – Minderre az ország felajánlása mu-
tatja a legjobb példát, hiszen Szent István – 
miután minden trónörökös-jelölt gyerme-
két elveszítette, és saját emberi ereje végén 
járt – nem a kudarctól és kilátástalanságtól 
elkeseredve sietett valamelyik szomszédos 
király kegyeit keresni, hanem Mária oltal-
mába ajánlotta országa és nemzete akkori 
jelenét és mindenkori jövőjét – mutatott rá 
a polgármester.
Azzal zárta ünnepi beszédét, hogy orszá-
gunk születésnapján kívánja nemzetünk-
nek, hogy tisztelje és tevékenyen őriz-
ze Szent István örökségét azzal, hogy igaz 
célok szolgálatában él, hogy munkával, a 
családok gyarapodásával, egymásra gon-
dot fordítva munkálja saját jelenét és jövő-
jét. – Kívánom, hogy a kereszténység ková-
sza tartson együtt minket békében, öröm-
ben és a nehéz időkben sem fogyatkozó 
reményben – mondta.
A városi ünnepségen Zuschlag-Nepp Éva 
evangélikus lelkész, Lenkey István refor-
mátus lelkész, Kutas Attila római katolikus 
plébános és D. Nagy Tamás, a  Paksi Pün-
kösdi Gyülekezet lelkipásztora megszen-
telték az új kenyeret, amelyből a megem-
lékezés végén – a hagyományt követve – 
megkínálták a jelenlevőket. Az ünnepségen 
közreműködött Feil Gréta (vers) és Racskó 
Eszter (ének). A megemlékezés előtt ünne-
pi szentmise volt a Jézus Szíve templomban.
Az államalapítás ünnepe alkalmából há-
romnapos kulturális kavalkád is volt Pak-
son. A kedvezőtlen időjárás miatt az ürge-
mezei szabadidőparkba meghirdetett kon-
certek és színpadi produkciók egy része 
elmaradt, ezek pótlására megkezdődtek az 
egyeztetések a fellépőkkel. Szerveztek kí-
sérő- és gyermekprogramokat is, utóbbi-
ak egy részét szintén nem tudták megtar-
tani. A Vásár-tér folyamatosan nyitva állt. 
A Csengey Dénes Kulturális Központ ál-
tal szervezett programsorozatot lézershow 
zárta. 
A városi ünnepséget a TelePaks televízió rög-
zítette, a felvétel megtalálható a telepaks.net 
oldalon, ahol a kulturális programokról ké-
szített Paletta magazin is visszanézhető.                           

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szép Zsóka, Babai István
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Pályázati támogatásokról is döntöttek
Antóni Józsefné lett a humánpolitikai bi-
zottság új elnöke, változnak intézményi 
térítési díjak, és 74 ingatlan energiataka-
rékos felújítását támogatja idén az önkor-
mányzat – többek között ezekről döntött a 
képviselő-testület rendkívüli ülésen. 

Új helyi rendeletet alkotott a településfej-
lesztéssel, településrendezéssel és település-
kép-érvényesítéssel összefüggő helyi part-
nerségi egyeztetésről a képviselő-testület. 
– Paks Város Önkormányzatának szándé-
kában áll a teljes körű nyilvánosság, a véle-
ményezési lehetőség biztosítása a település-
tervek, a kézikönyv és a településképi rende-
let készítésénél vagy módosításánál. Ehhez 
volt szükséges az új partnerségi egyeztetés-
ről szóló önkormányzati rendelet megalko-
tása. Az új rendelet elengedhetetlen az új 
atomerőművi blokkok építésével kapcsola-
tos további beruházások okán zajló egyez-
tető eljárások lefolytatásához – tájékoztatott 
Szabó Péter polgármester.
A képviselő-testület elfogadta az idősek 
otthonában biztosított személyes gondos-
kodást nyújtó ellátásokért, a gyermekét-
keztetésért, továbbá a gyermekek nap-
közbeni ellátásáért �zetendő intézményi 
térítési díjakról szóló önkormányzati ren-
delet módosítását. Az intézményi térítési 
díjak emelése a törvényi szabályozás sze-
rint 2022. június 30-ig nem volt megenge-
dett, így annak ellenére, hogy az alapjául 
szolgáló kiadások folyamatosan emelked-
tek, nem volt lehetősége az önkormányzat-
nak ezt a díjakban is érvényesíteni. A gyer-
mekétkeztetés intézményi térítési díjának 
alapja az élelmezés nyersanyagköltségé-
nek egy ellátottra jutó napi összege. A gaz-
dasági bizottság az intézményi gyermekét-
keztetés zavartalan biztosítása érdekében 

az élelmezési nyersanyagnorma emelésé-
ről döntött. A Paksi Bóbita Bölcsődében a 
gyermekek napközbeni ellátásáért tovább-
ra sem kell térítési díjat �zetni.  
A Paksi Életfa Idősek Otthonában 4450 fo-
rint lesz a napi intézményi térítési díj, tavaly 
ez az összeg 3850 forint volt. A gondozottak 
személyi térítési díjként a jövedelmük legfel-
jebb nyolcvan százalékát �zethetik. Ameny-
nyiben az ellátott jövedelme nem fedezi az 
ellátás költségét, úgy vizsgálni kell a tartásra 
köteles hozzátartozók tartási képességét. Ha 
az intézményi térítési díjat a gondozott így 
sem tudja meg�zetni, úgy a jogszabályok 
alapján megállapítható térítési díjért kell a 
szolgáltatást biztosítani.
Nyolcvankét pályázat érkezett idén a ha-
gyományos és az iparosított technológiával 
épült lakások tulajdonosai, tulajdonosi kö-
zösségei energiamegtakarítást eredményező 
beruházásainak önkormányzati támogatá-
sára kiírt pályázatra. Ebből 80 hagyományos 
és 2 panel épület felújítására igényeltek tá-
mogatást. A hiánypótlások lezárását követő-

en 72 hagyományos és 2 iparosított techno-
lógiájú épületingatlan pályázatát támogatja 
az önkormányzat – erről tájékoztatott Paks 
polgármestere a rendkívüli ülésen. Azt is el-
mondta, hogy a pályázatra biztosított keret-
összeg a 2022. évi költségvetésben 45 millió 
forint. A befogadott pályázatok teljes támo-
gatásához ebből az összegből valamivel több 
mint 44 millió forintot használtak fel. 
Antóni Józsefnét választotta a humánpoli-
tikai bizottság elnökévé a testület, miután 
a korábbi elnök, Ulbert Sándor lemondott 
tisztségéről, úgy, hogy a jövőben a bizottság 
tagjaként kívánja folytatni a munkát. 
A DC Dunakom Zrt., a Paksi Fejlesztési és 
Vagyongazdálkodási Zrt., a Paksi Közleke-
dési K�. és a Paksi Közművelődési Non-
pro�t K�. felügyelőbizottságai is átalakul-
tak. A személyi változásokról, valamint a 
testületi ülésen meghozott döntésekről a 
paks.hu honlapon, az önkormányzat fül 
alatt, a testületi anyagok menüpontban tá-
jékozódhatnak.

Lovász Krisztián

Fotó: Szép Zsóka
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Öt témát tárgyalt 
a városvezetés

Közélet

Öt témát tárgyalt Paks képvise-
lő-testülete augusztus 23-i rend-
kívüli ülésén. Többek között a 
víziközmű-szolgáltatók előzetes 
integrációs szándéka, új cégve-
zető kinevezése, valamint ingat-
lan tulajdonszerzése voltak terí-
téken. 

Az ügyfélelégedettség megőrzé-
se, magas színvonalú szolgáltatás 
és a rendszer folyamatos fejleszté-
se. Többek között ezen célok miatt 
tervezi a kormány a jövőben a ví-
ziközmű-szolgáltatás állami átvé-
telét. A koncepció érinti a Mező-
földi Regionális Víziközmű K�.-t 
is. A témáról Paks képviselő-tes-
tülete rendkívüli ülésen tárgyalt.
Szabó Péter polgármester azt 
mondta, hogy ha átadják a va-
gyont, azzal a szolgáltatás fele-
lősségét is átruházzák az államra, 
és így a városnak nem kell éven-
te több száz millió forintot költe-
ni a víziközműrendszer működ-
tetésére. A polgármester hozzá-
tette, hogy az így felszabaduló 
pénzt másra is lehet majd fordí-
tani. A városvezető azon az állás-
ponton van, hogy nagyon jó tulaj-
donos, nagyon jó működtető tud 
lenni az állam a jövőben.
A testület az integráció előzetes 
szándékáról határozott az ülé-
sen. Az ellenzék szerint az átvé-
telről szóló koncepció aggályos. 
Heringes Anita, a Paksi Deák Fe-
renc Egyesület (PDF) képviselő-
je azt mondta, hogy semmilyen 
tény nem áll rendelkezésre az-

zal kapcsolatban, hogy mit ad el 
az önkormányzat, és a meglévő 
rendszert hogyan, ki fogja üze-
meltetni. Az eladás szerinte egy 
ingyenes átadás, aminek az ötlete 
a pártközpontból jött.
A téma kapcsán Barnabás Ist-
ván PDF-es képviselő azt mond-
ta, hogy most az állam gya-
korlatilag ingyen megszerzi a 
teljes víziközművagyont, és sze-
rinte félő, hogy majd, amikor 
már nem rezsicsökkentett, ha-
nem piaci árak lesznek, akkor 
kiadják vagyonkezelésbe oligar-
chának, ahogy ezt megtették az 
autópályákkal harminc évre.
Szabó Péter polgármester úgy re-
agált, hogy az ellenzék politikai 
csatározásra használta az ülést. 
– Szép hosszú monológot, poli-
tikai lózungot hallhattunk az el-
lenzéktől, pedig nem ez lenne a 
dolguk, hanem az, hogy dolgoz-
zanak is, és alternatívákat vázol-
janak fel, de még ez sem történt 
meg. A kritikák elhangzottak, a 
politikai lózungok elhangzottak, 
de alternatív javaslattal nem élt 
az ellenzék – összegzett a város-
vezető.
A képviselő-testület Tavi Tamást 
választotta meg a Protheus Hol-
ding Zrt. vezérigazgatójának, va-
lamint döntött ingatlan-tulajdon-
szerzésről, ami a tehermentesí-
tő feltáróút és a Györkönyi utca 
korszerűsítéséhez kapcsolódik. A 
Duna-parti ingatlanok értékesí-
téséről szóló napirendről a testü-
let később tárgyal.                      -lk-

Újabb Solaris buszt 
teszteltek Pakson

Évek óta biztosít tűzifa-támogatást szociálisan rászoruló családok-
nak Paks Város Önkormányzata, ami ebben az esztendőben sincs 
másként. Tavaly 157 háztartás kapott ilyen támogatást. A szociális 
tűzifa-támogatás iránti kérelmet 2022. szeptember 1. és október 15. 
között lehet benyújtani a Paksi Polgármesteri Hivatal Humán Osz-
tályának Szociális Csoportjához. Kérelmet háztartásonként egy fő, 
évente egy alkalommal adhat be. A kérelem elbírálásakor vizsgálják 
a háztartásban élők vagyoni helyzetét és jövedelmét. A támogatás 
mértéke háromfős háztartás esetén tizenöt, ennél nagyobb létszá-
mú háztartás esetén pedig húsz mázsa fa rendkívüli települési tá-
mogatásként. Bővebb információt a szociális csoporttól kérhetnek 
az érintettek. Fotó: pixabay.com/illusztráció

Tizenöt méter hosszú, három-
tengelyes elektromos buszt 
tesztelt nemrégiben a Paksi 
Közlekedési K�. A cég készül 
az atomerőmű-bővítés kap-
csán megnövekvő feladatokra, 
ezzel összefüggésben végezték 
el a Solaris 15 LE electric teszt-
üzemét. A járatra a lakosok in-
gyen szállhattak fel.

A Solaris 15 LE electric augusz-
tus 17-én érkezett a városba. A 
lengyel gyártmányú, nulla káros-
anyag-kibocsátású buszt a Pak-
si Közlekedési K�. tesztelte. A 15 
méter hosszú járművet 300 kW 
teljesítményű aszinkron elektro-
motorral és 616 kWh névleges 
kapacitású lítiumion-akkumulá-
torral szerelte fel a gyártó. A tesz-
tek szerint egy teletöltéssel több 
mint 400 kilométert lehet meg-
tenni vele. Férőhelyek tekinteté-
ben is jól teljesít a Solaris 15 LE 
electric, ugyanis 53-an ülhetnek 

le, az állóhelyeket is �gyelem-
be véve pedig akár összesen 100-
an felférnek rá. Külön gyerekülé-
sek is vannak rajta, több ponton 
rögzítő biztonsági övvel. A Pak-
si Közlekedési K�.-nél készül-
nek az atomerőmű-bővítés kap-
csán előrejelzett növekvő igényre 
az utasszállításban, útvonalszám-
ban és munkásszállításban. Több 
ízben teszteltek már teljesen elekt-
romos meghajtású járműveket. 
A mostani  tesztüzem célja is az 
volt, hogy a város igényeit leg-
jobban kiszolgáló modell kivá-
lasztásához minél több ismeret 
és tapasztalat álljon rendelkezés-
re. A tesztjárművet néhány napig 
közlekedtette a Paksi Közlekedé-
si K�. a város útjain, előbb pró-
bautakon, majd az 1-es vonalon. 
Erre a buszra egyébként menet-
jegy váltása vagy bérlet felmuta-
tása nélkül szállhattak fel az uta-
sok.

Lovász K.

Fotó: Szép Zsóka
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Biztonságosabbá tennék az átkelést

Újabb okoszebra készült el Pakson

Sebességmérő berendezésekkel 
növelheti a közlekedésbizton-
ságot Paks Város Önkormány-
zata Gyapán. A településrészen 
régóta gondot okoz a buszmeg-
állókhoz való biztonságos elju-
tás a nagy forgalom miatt. A le-
hetőségekről szakértők egyez-
tettek.

Paks Város Önkormányzatának 
illetékesei, a Magyar Közút Non-
pro�t Zrt. és a Paksi Rendőrka-
pitányság munkatársai tartottak 
egyeztetést Gyapa buszmegálló-
iban. A kezdeményező önkor-
mányzat választása  nem vélet-
lenül esett ezekre a helyszínekre,  
ugyanis a reggeli, valamint a dél-
utáni órákban a nagy forgalom 
miatt nehézkes, esetenként ve-
szélyes átkelni az úttesten, ami-
re szeretnének megoldást találni.
Heizler Zoltán településrészi 
képviselő szerint megközelítő-

leg 100-120 család él Gyapán. 
– A forgalmas úttesten való át-
kelés körülbelül 50-70 gyerme-
ket érint. Naponta utaznak a di-
ákok iskolába Paksra, így reg-
gel és délután át kell menniük 
az úttesten. Ebben az időszak-

ban van a legnagyobb forgalom, 
ezért valamilyen módon el kel-
lene érni, hogy ezeken a szaka-
szokon lassabban közlekedjenek 
az autósok – összegzett.
Spiesz József, a külső város-
részek településrészi önkor-

mányzatának vezetője elmond-
ta, hogy a lakosság régi igénye a 
gyerekek biztonsága érdekében 
a probléma megoldása.
Számos ötlet felmerült az egyez-
tetésen, így gyalogátkelő kiala-
kítása és más forgalomlassító 
eszköz alkalmazása. 
Az egyeztetésen részt vett Sza-
bó Péter, Paks polgármeste-
re is. A városvezető példaként 
említette az úgynevezett tra�-
pax boxot, amit a buszmegállók 
elé szerelnének fel. A berende-
zés méri a járművek sebességét, 
így egy-egy ilyen gép arra kész-
teti majd a gyorshajtókat, hogy 
lassítsanak. Szabó Péter hangsú-
lyozta, hogy a jövőben bármi-
lyen forgalomcsillapító eszköz 
beszerzését támogatja az önkor-
mányzat, nem lehet anyagi aka-
dálya a közlekedésbiztonság nö-
velésének.                               

Lovász K.

Két ütemben tervezi tovább-
növelni a közlekedésbiztonsá-
got Paks Város Önkormány-
zata okos-gyalogátkelők ki-
építésével. A jövőben összesen 
nyolc keresztez majd forgal-
masabb utakat a városban.

Biztonságosan sétálhatnak át a 
gyalogosok az új zebrán a Szent-
háromság téren. A felfestés már 
korábban elkészült, most LED-
ekkel és érzékelőkkel bővült 
az átkelő. Azóta élesítették a 
rendszert, így fények villog-
nak, amikor gyalogos közelít a 
zebrához, amelynek közelében 
iskola van.
Nagyon régóta várták már egy 
zebra kialakítását a Paksi Beze-
rédj Általános Iskola szomszéd-
ságában, mondta az intézmény-
vezető-helyettes. Juhász Andrea 
hozzátette, hogy a tanév teljes 
időszakában hatalmas a forga-
lom reggel fél nyolc környékén 
és a délutáni órákban. Mint fo-
galmazott, az iskola munkatár-

sai nagyon örülnek, hogy elké-
szült az okoszebra.
Szabó Péter polgármester azt 
mondta, a legfőbb cél az volt, 
hogy javuljon a közlekedésbiz-
tonság. Sajtótájékoztatón arról is 
beszélt, hogy a jövőben továb-
bi hat okoszebra épül, forgalmas 
helyeken, elsősorban nevelési-
oktatási intézmények környeze-
tében.
A városvezető úgy tájékoztatott, 
hogy az első ütemben a Geszte-
nyés utca–Kandó Kálmán utca 
kereszteződésénél a Paksi Bene-
dek Elek Óvoda Mesevár tagóvo-
dája előtt, a Kishegyi úton az Ár-
nyas és Fenyves utcák között a 
Paksi Benedek Elek Óvoda Kis-
hegyi úti tagóvodájánál, vala-
mint a Táncsics utcában a Paksi 
Gyógyászati Központ szomszéd-
ságában készülnek még intelli-
gens-gyalogátkelők az új tanév 
kezdetéig.
A második ütem is szinte már ké-
szen áll a megvalósítás megkez-
désére. Okoszebra-kiépítési mun-

kálatok kezdődnek hamarosan a 
Tolnai út és Liget utca kereszte-
ződésében, a Dózsa György úton 
a Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
előtt, valamint a Paksi Rendőrka-
pitányság és a városháza között. 
Az első okoszebrát idén március-
ban adták át a Gagarin utcában, 
az Atom teret és a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskolát ösz-
szekötő gyalogos-átkelőhely lett 
okoszebra.

Szabó Péter elmondta, hogy a fő-
utca felújításának tervezése jelen-
leg is folyamatban van. Úgy tájé-
koztatott, hogy a Kereszt utcától a 
6-os út becsatlakozásáig tartó sza-
kaszon minden gyalogátkelőhe-
lyet okoszebrává alakítanak majd. 
Egy kimutatás szerint, ahol villo-
gófényes átkelőt építettek ki, ott 
43-ról 76 százalékra növekedett 
az autósok megállási hajlandó-
sága.                                                  -lk-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szép Zsóka
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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 folytattuk az új évfo-
lyamban, ízelítőt adtunk abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban, ám most zárjuk a sorozatot. A Paksi Hírnök a kez-
detektől fogva nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma.

Megszépül az Eötvös utca Látogatóközpont nyílt Bátaapátiban

Megújul a ravatalozó Dunakömlődön 

Már csak a növényekre vár 
a Duna utca

Gyorsabban érkezik a mentő

Megkezdődött az Eötvös utca 
felújítása […]. Az eltávolított 
növényzet helyett új fákat, cser-
jéket fognak telepíteni az építé-
si munkák végeztével. A követ-
kező lépés a beton útburkolat 
felbontása […], majd a villany, 
a távközlés és a kábeltévé veze-
tékeit leviszik a föld alá, meg-
újítják a vízvezetékrendszert, 
kicserélik a házi bekötéseket. 
Azután a járdák felújítása és a 

szegélyépítés következik, majd 
az új útburkolat kialakítása. 
Megújul a közvilágítás, kicse-
rélik a csatornafedlapokat, a 
csapadékvíz elvezetése pedig 
új folyókák segítségével való-
sul meg. […] Az Eötvös utca 
teljes felújítása nettó 144 mil-
lió forintba kerül, amit az ön-
kormányzat a költségvetéséből 
biztosít. […]         Kohl Gyöngyi

 2015. augusztus 7., 24. évf. 15. szám

Látogatóközponttal bővült a 
radioaktívhulladék-kezelés-
sel kapcsolatos lakossági tá-
jékoztatás eszköztára. Az új, 
modern, interaktív bemuta-
tóterem júliusban nyílt meg 
Bátaapátiban, a Nemzeti Ra-
dioaktívhulladék-tároló telep-
helyén. […] Mostanáig nyolc-
vanezren jártak a bátaapáti 
telephelyen, a látogatóköz-
ponttól azt várják, hogy az ér-

deklődés növekedjen. […] Az 
ünnepségre összegyűlteknek 
Honti Gabriella, a Radioak-
tív Hulladékokat Kezelő Non-
pro�t K�. kommunikációs ve-
zetője mutatta be a bátaapáti 
tároló telephelyén kialakított 
modern központot, amely a 
hulladékkezelés múltját, jele-
nét és jövőbeni feladatait vil-
lantja fel.                                     -vt-         

 2015. augusztus 7., 24. évf. 15. szám

Mintegy hatmillió forintot 
fordít a ravatalozó felújításá-
ra a tulajdonos önkormány-
zat Dunakömlődön. […] Az 
idei költségvetésben külön ke-
retet biztosítanak nagykarban-
tartására: a temetőgondno-
ki feladatokkal megbízott DC 
Dunakom Plusz K�. munka-
társai az elszórtan heverő krip-
takeretek és az összetöredezett 

sírfedlapok elszállítása mellett 
a kereszt felújításán is dolgoz-
nak, mely köré új térkő bur-
kolat készül. […] A ravatalozó 
környezetét is megszépítik, és a 
beruházás keretében fedett bú-
csúztatótér is készül. Emellett a 
temető kerítésének teljes körű 
megújítása is szerepel a tervek-
ben.                                           -dal-                                    
  2015. szeptember 25., 24 évf. 18. szám

Elkészült a Duna utca út- és 
közműfelújítása, már csak a 
kertészeti munka van hát-
ra. Az óvárosi utca felújítását 
az útburkolat, a vízvezetékek 
rossz állapota indokolta. […] 
Az új térkő burkolatú járda és 
út megépítése, valamint az ivó-
vízhálózat felújítása az erede-
ti, szeptember 1-jei határidő-
re elkészült, és föld alá került 
minden légkábel is. Az utolsó 

simításokat, vagyis a kertésze-
ti munkát a növényültetésnek 
kedvező időben, várhatóan ok-
tóber végén, november elején 
végzik el, a kivitelezés határ-
ideje ennek megfelelően no-
vember 15-re módosult. […] 
A felújítás értéke nettó 62 mil-
lió forint, amit költségvetésé-
ből biztosított az önkormány-
zat.                                               -kgy-                                     

2015. szeptember 11., 24. évf. 17. szám

Átadták a napokban tartott 
ünnepélyes avatáson a felújí-
tott paksi mentőállomás kul-
csát Rauth István állomásve-
zető mentőtisztnek. A beruhá-
zás az Országos Mentőszolgálat 
európai uniós projektjében va-
lósult meg […]. A közel 11 mil-
liárd forintos keretből a paksi 
mentőállomás korszerűsítésé-
re 38 millió forintot fordítottak. 
Motorizált garázskapukat épí-
tettek be, új mosó- és fertőtle-
nítő blokkot alakítottak ki, és 
megoldották, hogy a kimenő és 
beérkező járművek mozgása el-
különüljön. Felújították az öl-
tözőket, szén-monoxid-elszívó 

rendszert építettek ki, és az át-
alakításban érintett helyiségek 
új burkolatot kaptak. A projekt-
ben az energiahatékonyság nö-
velése, ezzel pedig az üzemel-
tetési költségek csökkentése 
is szempont volt, ezért részle-
ges nyílászárócserét, illetve hő-
szigetelést is végzett a kivitele-
ző, és immáron napkollektort 
használnak a fűtéshez, illetve a 
melegvíz-ellátáshoz. A dinami-
zált állomások új orvostechni-
kai eszközöket, valamint új jár-
műveket is kaptak, a paksi ket-
tőt. […]                         

Kohl Gyöngyi 
2015. november 20., 24. évf. 22. 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

Világbajnokként tértek haza

Egy hétvége, két testvér, 
három Eb-arany 

Deák-ház: indulhat a költözés Kivilágítják az erdei futópályát 

A győri maratoni kajak-kenu 
világbajnokságon három pak-
si sportoló is a dobogó tetejé-
re állhatott fel. Kiszli Vanda az 
U23-as korosztály kajak egyes 
versenyében megvédte világ-
bajnoki címét, a felnőtt me-
zőnyben a hatodik helyen ért 
célba. Az i�úsági kajak párosok 

között Fritz Anett Jeszenszky 
Petrával egy hajóban nem ta-
lált legyőzőre. Koleszár Zoltán 
az i� kenusok egyes versenyé-
ben ezüstérmet, majd Moldo-
ván Milánnal párosban arany-
érmet nyert. […] 

Kovács József 
2015. szeptember 25., 24. évf. 18. szám

Aranyos hétvégéje volt a Pupp 
testvéreknek: Réka az ausztri-
ai Oberwartban rendezett juni-
or dzsúdó Európa-bajnokságon 
nyert aranyérmet, míg Noémi a 
romániai Bascovban megrende-

zett utánpótlás Európa-bajnok-
ságon, az i�úságiak mezőnyé-
ben a kajak egyesek 500 és 1000 
m-es versenye után állhatott a 
dobogó tetejére. […]             -joko- 

2015. szeptember 25., 24. évf. 18. szám

A műszaki átadással lezá-
rult a Deák-ház-projekt ki-
vitelezési szakasza. A beru-
házás egy év alatt készült el 
nagyjából 900 millió forint-
ból. A megvalósításra mint-
egy 400 millió forint uniós 
támogatást nyert Paks. A De-
ák-ház felújításáról 2014 ok-
tóberében írt alá szerződést 
az önkormányzat az Aktív 
K�.-vel, az új klímatörténeti 
múzeum építése két hónap-
pal később, az év végén kez-
dődött el az Unikorn Épker 
K�. kivitelezésében. Az egy-
kori Szeniczey-kúria és a volt 
postamesteri épület épület-
gépészeti, épületvillamossá-
gi és építészeti szempontból 
is megújult, mindkettő tető-
terét be is építették. A léte-
sítmény korszerű tűz- és va-
gyonvédelmi rendszert is ka-

pott […]. Az épületegyüttes 
korszerűsítésének műszaki át-
adás-átvételi eljárása október 
elsején kezdődött el, a kisebb 
hibák javítását követően 15-
én le is zárult. Az új szárny, a 
klímatörténeti múzeum épü-
letének műszaki átadása is 
folyamatban van. […] Régi-
ségtár és Emléktér néven az 
egykori Szeniczey-kúriában 
állandó kiállításban, a volt 
postamesteri épületben idő-
szaki tárlatokon jelenik majd 
meg a régi Paks, a kúriák vi-
lága, a Deák-kori nemesi csa-
ládok története. A főépület 
emeletén […] a Dunához kap-
csolódó tevékenységeket és a 
város folyóhoz való történe-
ti kötődését ismerhetik majd 
meg a látogatók […].            

Dallos Szilvia                                                                                    
2015. október 22., 24. évf. 20. szám

[…] Lakossági kezdeménye-
zésre döntött az önkormányzat 
a beruházásról, sokan használ-
ják ugyanis az erdei pályát, de 
mivel a város szélén van és tá-
vol esik a lakott területektől, 
sötétedés után csak megvilá-
gítva használható biztonságo-
san […]. A kábelek föld alá 

fektetése megtörtént, és amint 
megérkeznek a megrendelt 
költségtakarékos, ledes világí-
tótestek, felállítják az oszlopo-
kat is. A szerződés szerint még 
idén működni fog a rendszer. 
A 29 milliós beruházást a vá-
ros �nanszírozza […].                                                                                     

2015. november 20., 24. évf. 22. szám 

Megkezdődött a Hattyú utca 
műszaki átadása. A májusban 
elindított felújítás során meg-
valósult az ivóvízvezeték re-
konstrukciója, a házi bekötések 
cseréje, a légkábelek föld alá ke-
rültek, és térkővel burkolták az 

utat, illetve a járdákat. A DC 
Dunakom Plusz K�. kivitele-
zésében elkészült beruházás ér-
téke több mint nettó 135 mil-
lió forint, amit az önkormány-
zat költségvetéséből biztosított.                                          

2015. november 20., 24. évf. 22. szám 
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Az Európai Parlament is fenn-
tarthatónak minősítette a nuk-
leáris energiatermelést.

Történelmi jelentőségű az Euró-
pai Parlament júliusi dönté-
se, amely fenntartható energia-
termelési módnak ismerte el 
az atomenergiát – jelentette ki 
Hárfás Zsolt a Paks FM stúdió-
jában. Az atomenergetikai szak-
értő felidézte: az Európai Bizott-
ság tudományos szolgálataként 
működő Közös Kutatóközpont 
már tavaly márciusi jelentésé-
ben kimutatta, hogy az atom-
energia a megújuló erőforrá-
sokhoz hasonlóan klímabarát 
és fenntartható. Ezt erősítet-
te meg az ENSZ Európai Gaz-
dasági Bizottságának jelentése 
is, amely szerint az atomener-
gia a nap- és szélenergiánál 
is zöldebb az erőművek átla-
gos kibocsátási értékét a teljes 
életciklusban vizsgálva. – Ez 
a tudomány és a józan ész di-
adala – kommentálta az Euró-
pai Parlament döntését Hárfás 
Zsolt a Szakértő a stúdióban 
című műsorban.
Súlyos energiakrízis uralkodik 
egész Európában, ennek kö-
zepette minden állam arra tö-
rekszik, hogy garantálni tud-
ja az áramellátás biztonságát, a 
versenyképes árú energiát a la-
kosság és az ipar számára, vala-
mint a klímavédelmi célok el-
érését. A megoldás egyértelmű-
en az atomenergia – a kialakult 
helyzet kontinensszerte felgyor-

síthatja egyrészt az atomerőmű-
építéseket, másrészt többek közt 
az üzemanyagciklus zárását cél-
zó kutatás-fejlesztési programo-
kat vagy épp a negyedik generá-
ciós reaktorok fejlesztését, húzta 
alá Hárfás Zsolt. 
Az atomenergia szerepe évről 
évre felértékelődik, egyre több 
ország látja be azt, hogy a klíma-
védelmi, ellátásbiztonsági és ver-
senyképességi céloknak meg-
felelve villamos energiát nagy 
mennyiségben csakis atomerő-

művekben lehet előállítani. Egyre 
több ország dönt tehát új atom-
erőművek építése és a meglévő 
blokkok üzemidő-hosszabbítá-
sa mellett. A szakértő elmondta: 
jelenleg világszerte mintegy 440 
blokk üzemel. Európát tekint-
ve 2021-ben az áramtermelés 
mintegy 25 százalékát biztosítot-
ta a nukleáris ipar. Ez azt is jelen-
ti, hogy tavaly az atomerőművek 
voltak a földrész klímabajnokai, 
hiszen a legtöbb klímabarát ára-
mot ők adták. 

– Európának a jövőben még 
inkább támaszkodnia kell az 
atomenergiára annak érdeké-
ben, hogy a célkitűzéseket el-
érhesse – jelentette ki Hárfás 
Zsolt, aki az energiakrízis követ-
kezményeként „nukleáris vál- 
tóállítást” is el tud képzelni Né-
metországban. – A németek 
már nem zárkóznak el ideoló-
giai alapon attól, hogy atom-
erőműveket üzemeltessenek, és 
a földgázfüggőség csökkentése 
érdekében szóba került a jelen-
leg még működő három blokk-
juk üzemidejének meghosz-
szabbítása. A szakértő szerint a 
nukleáris alapú energiaterme-
lés valóban megoldás lehet erre, 
kalkulációi alapján például Paks 
II. új blokkjai révén évi négy és 
fél milliárd köbméter földgáz 
lesz megtakarítható Magyaror-
szágon.                                             

(X)

Az atomenergia lehet a 
megoldás az energiakrízisre

Atomerőmű

Forrás: Paks II. Zrt.
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– Ismerem Paksot, és ezer szál-
lal kötődöm hozzá, de a paksi-
ak nem ismernek engem, pe-
dig ez fontos lehet, hiszen ránk 
bízzák a szeretteiket – indo-
kolja megkeresésünkre adott 
igenlő válaszát Ferenczi Ildikó. 
Másfél éve vezeti a Paksi Élet-
fa Idősek Otthonát, ahol igyek-
szik nyugodt, kiegyensúlyo-
zott körülményeket teremteni 
a lakóknak, dolgozóknak egy-
aránt. Az egészségügyből érke-
zett a szociális szférába, létele-
me a gondoskodás.

– Az érzékenyítés a legsürge-
tőbb feladat. Ez most a nyári di-
ákmunka kapcsán került fel-
színre. A �atalok többsége nem 
tud mit kezdeni az öregséggel, 
betegséggel, elmúlással – kez-
di szinte kérdés nélkül fejte-
getni hivatásának legaktuáli-
sabb problémáját Ferenczi Ildi-
kó. Nála ez már gyerekkorában 
elkezdődött azzal, hogy édesap-
ja elvárta, hogy ugyanúgy bán-
janak a neki dolgozó segédmun-
kásokkal, mint a családtagokkal. 
– Az elfogadás tekintetében Pál-

fa, ahol felnőttem, speciális hely, 
annak köszönhetően, hogy ott 
egy fogyatékkal élőket ellátó ott-
hon működik. Az édesanyám 
éveken át dolgozott ott, mindig 
nagy szeretettel mesélt a mun-
kájáról – utal a kezdetekre. Ab-
ban, hogy egészségügyi szakkö-
zépiskolába jelentkezett, a szü-
leié a kulcsszerep, részben azért 
terelgették erre a pályára, mert 
tudták, hogy fogékony az embe-
ri sorsokra, gondoskodó, lelki-
ismeretes, másrészt azon prak-
tikus okból, hogy betegek min-
dig lesznek…
Ildikó húsz éven át Pálfán dol-
gozott háziorvos mellett körze-
ti ápolóként, közben folyama-
tosan képezte magát, és vállalt 
olyan feladatokat, ahol a segít-
ségnyújtásé volt a főszerep. Mint 
meséli, beszélgetésünk napján 
véradás van Pálfán, ami eszé-
be juttatta aktív vöröskeresztes 
időszakát, számtalan véradást 
szervezett, illetve sokszor kislá-
nyával, a Trabantjukat megrak-
va vitték az adományokat a rá-
szorulóknak. Gyerekei, a 32 esz-
tendős Gábor, vagy ahogyan 

mindenki szólítja, Gaga és a 24 
éves Virág is beleszülettek ebbe 
a miliőbe, amit jól példáz az is, 
hogy a szélesebb értelemben 
vett családban többen is hivatá-
sos gondnokként segítenek több 
tucatnyi korlátozottan cselekvő-
képes embert. Ezzel a tevékeny-
séggel Ildikó akkor sem hagyott 
fel, amikor Kávási Brigitta távo-
zása után átvette a Paksi Életfa 
Idősek Otthona vezetését 2021 
elején. Ezt megelőzően már hat 
évet dolgozott az intézmény-
ben, sőt korábban Dunaújváros-
ban is eltöltött kilenc évet egy 
idősek otthonában gondozónő-
ként 12 órás műszakban. – Húsz 
év után váltottam. Tudatos dön-
tés volt, hogy a szociális szférá-
ban fogok dolgozni – idézi fel. 
Ezen tapasztalatok birtokában 
csak olyan hozzáállást, munka-
végzést vár el munkatársaitól, 
amit ő maga is elvégzett, meg-
tett. Bár folyamatosan tanult, ve-
zetői ambíciói nem voltak. Ám 
amikor megüresedett az igaz-
gatói szék, úgy gondolta, any-
nyit tanult elődjétől és olyan sok 
energiát áldozott az otthonra, 

amit szeretett volna továbbvin-
ni. Az intézmény vezetőjeként 
nem kerget megvalósíthatatlan 
álmokat. Az elmúlt években sok-
sok fejlesztés, innováció történt, 
ezek eredményeit szeretné meg-
őrizni. Egyébként pedig célja az, 
hogy állandóságot, nyugalmat 
biztosítson az otthon lakóinak, 
és ugyanilyen jelzőkkel leírha-
tó munkakörülményeket a dol-
gozóknak, illetve saját magának. 
Naponta ingázik Paks és Pál-
fa között, ahova egy éve költö-
zött vissza a szülői házba. Ha 
kevés ideje engedi, a lakást csi-
nosítja – még a bútorfestést is 
kipróbálta –, és újabban a kert-
jében is nagy örömét leli. Lá-
nya a férjével Budapesten él, és 
a kereskedelemben találta meg 
hivatását, amiben nagyszerű-
en helytáll. Fia a vidéki életet 
választotta, Pálfán maradt, és 
ahogy édesanyja büszkén meg-
állapítja, igazán sokoldalú lett, 
villanyt szerel, dolgozik a csalá-
di mezőgazdasági vállalkozás-
ban, borászkodik. 
– Együtt élek az otthonnal, már 
munkába menet, a 30-40 per-
ces úton azon töröm a fejem, 
hogy mivel tehetném könnyeb-
bé, szebbé a lakók életét, min-
dennapjait – meséli. Mint hoz-
záfűzi, a segítő szakma nagyon 
nehéz, legyen szó családsegítés-
ről, házi segítségnyújtásról vagy 
éppen idősgondozásról. Elisme-
ri, hogy az ő hivatásában nehéz 
látványos eredményeket produ-
kálni, nem épít házat, nem töl-
ti meg terménnyel a magtárakat, 
mint aki az építőiparban vagy 
éppen a mezőgazdaságban dol-
gozik, ahogy egykor az édesapja. 
Nekik apró napi örömökkel kell 
beérniük, ami sokszor többet ér 
a külsőségeknél – egy hálás hoz-
zátartozó, a lakók arcán elége-
dett mosoly… – Célom, hogy 
munkatársaimmal együttmű-
ködve megvalósítsuk azt, amire 
az idős ember és a hozzátarto-
zója vágyhat: nyugalmat és in-
tézményi keretek között létre-
hozható igazi otthont, hogy az 
idős emberek utolsó éveikben 
minél magasabb színvonalú el-
látásban részesüljenek.

Szabó Vanda

Fotó: magánarchívum

Portré

Jó napot, mi újság?

Ferenczi Ildikó
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Az eltűnt városkép nyomában
Zsidó kereskedők a paksi főutcán 2. rész
A péntek volt a hét legmozgal-
masabb napja, a főtéri nagy he-
tipiacon rengeteg barom�t, ha-
lat és gyümölcsöt árultak. Vit-
ték is a gazdagabb zsidók a nagy 
halakat, a kövér libákat. Délután 
már minden szombattartó üzlet 
bezárt. A szombat délelőtt isten-
tisztelettel, a délután sétával telt, a 
hajóállomás és a korzó volt a leg-
kedveltebb sétahely. Idézzük fel 
további paksi kereskedőcsaládok 
emlékét. A Behr testvérek, Jakab 
és Ármin a 19. század második 
felében Paks jómódú, gabona- és 
borkereskedelemmel foglalkozó 
vállalkozói voltak. Gyermekeik 
közül országosan ismert lett Ár-
min �a, Berényi (Behr) László új-
ságíró, a Pesti Hírlap, majd a Bu-
dapesti Hírlap alapító munka-
társa. Ismert volt még Ármin 
lányának, Behr Reginának férje 
is, dr. Kohn Gábor orvos, 1848-as 
szabadságharcos. Irodalmi mun-
kássága révén Behr Jakab (1827–
1915) lánya, Rosenákné Behr 
Blanka (1881–1965) írónő emel-
hető ki. A Behr család sírboltja a 
zsidótemetőben van: 

Szintén gabona- és lisztnagyke-
reskedő volt a Kereszt utca sar-
kán a Fő utca 29. számú impo-
záns házban lakó Weisz család. 
Weisz Gerzson (1848–1916) jó-
tékonyságáról volt ismeretes, és 
éveken keresztül elnöke volt a 
paksi izraelita szent egyletnek. 
A cégét �ai vitték tovább, Weisz 
Salamon, Weisz Sámuel hitköz-
ségi elnök és Weisz Joachim 
(1887–1944), aki  bár az első vi-
lágháborúban szerzett hősi ér-
demeket, de végül családjával 
együtt Auschwitzban lelte halá-
lát. Fischl Bernátot (1844–1893) 
1876-tól jegyzik, mint liszt-, 
vegyes- és gabonakereskedőt, 
majd 1882-ben alapította ecet-
szeszgyárát, amit borkereske-
déssel is bővített. Gyermekei vit-
ték tovább a családi vállalkozást, 
a Fischl Bernát Fia céget Fischl 
Viktor működtette a Fő utca 19. 
szám alatt, itt működhetett az 
ecetgyár, hordó- és borkereske-
désük. 1908 nyarán szerepeltek 
a madocsai tűzkárosultak javá-
ra adományozók listáján, akik-
nek 57 liter ecetesszenciát küld-
tek. Másik �a, Fischl Joachim 
(1876–1944) is borkereskedő, 
ecetgyáros volt, a Vörösmarty 
utcában lakott, az 1140. népsor-
szám alatt. 1944-ben családjával 

együtt Auschwitzba deportálták. 
A Kramer Mór és Társa gyapjú-
fonó-, kötő-, szövő- és festőgyár 
a Fő utca 88. szám alatt műkö-
dött, és készített harisnyakötés-
hez és szőnyegekhez való fona-
lat. Ez az üzem az 1910-es évek-
ben épült ki, és kb. 35 munkást 
foglalkoztatott. Práger Sámuel 
bőrkereskedő az Árok utca 10. 
szám alatt lakott. A hírek sze-
rint Fő utcai üzletébe 1936-ban 
betörtek: 

A Fő utca 32. szám alatt műkö-
dött Ausch Dávid (1857–1933) 
üveges, képkeretező üzlete. Mel-
lette a Fő utca 34. szám alatt, a 
Keskeny utcával szemközt épült 

fel 1902-ben a Rosner testvérek 
építkezési, kőfaragó üzlete és sír-
emlékraktára. Rosner Mór és 
Rosner Ármin kőfaragók a szá-
zadelőn alapították vállalkozásu-
kat, a polgári iskola támogatói is 
voltak, melynek évkönyve szerint 
elkészítették az iskola 1912-ben 
alakult Jámbor Pál önképzőkö-
re számára a költő gipszöntvényű 
mellszobrát. A cég az 1930-as 
évekig működött, majd Rosner 
Ármin Uruguayba kivándorolt, 
1932-ben már a Délamerikai 
Magyarság című lapban hirdette 
mesterségét az ottani magyarok-
nak. A paksi temetőkben sok-
szor találkozhatunk régi sírkö-
vek lábán a Rosner felirattal, 
mely az egykori sírköves mes-
terekre emlékeztet. A Spitzer 
család nevével már a 19. szá-
zad elején lehet találkozni. A Fő 
utca 48. szám alatt Spitzer Sán-
dornak volt üzlete. A Spitzer 
Testvérek kereskedőcéget 1899-
ben jegyezte be Spitzer Vilmos 
és Illés, majd a századfordu-
ló után Illés vitte tovább. Fű-
szer- és gyarmatáru-kereske-
dő cég volt, de festéküzletük is 
volt.  Gyarmatárunak hívták a 
tengerentúli kereskedelem út-
ján behozott terményeket, mint 
pl. kávé, tea, kakaó és a fűsze-
rek. Illés a zsinagóga templom-
gondnoka is volt egy időben. A 
Templom utca sarkán, majd a 
Kossuth Lajos utca 1. szám alatt 
vegyeskereskedésük és kocs-
májuk működött. 

A Kossuth Lajos utca sarki üz-
letüket 1924-től végül Kóth Mór 
kereskedő vette át. 

dr. Hanol János

„Pakson f. hó 18-án az orth. és 
statusquo hitközségek általá-
nos nagy részvéte mellett temet-
ték a 87 éves korában elhunyt, 
köztisztelt Behr Jakabot. Ne-
mes, közhasznú munkában el-
töltött élet után szólította el az 
Úr. Évtizedeken át volt előbb az 
orthodox, majd a különválás 
után a statusquo hitközség el-
nöke. Megteremtője volt az is-
kolának, az izr. nőegyletnek, de 
a hitközség ügyein kívül is min-
den társadalmi munkából ki-
vette részét. Ritka szellemessége, 
mellyel embertársait minden-
kor szórakoztatni iparkodott, 
egész Tolnamegye közkedvelt 
»Behr bácsi«-jává avatta. Vele 
a paksi zsidó hitközség egy da-
rab élő története szállt sírba.” 
(Egyenlőség, 1915.08.29., 10.o.)

„Folyó hó 22-ére virradó éj-
jel betörők jártak Práger Sá-
muel paksi bőrkereskedő üzle-
tében és onnan kb. 600 pengő 
értéket legnagyobbrészt �nom 
bőrárut vittek el. A betörők a 
Fő utcán levő üzletbe az Üz-
lettel szomszédos héber isko-
lából falbontással jutottak be, 
s a helyi viszonyokat jól isme-
rő és a bőrszakmában jártas 
egyének lehettek. A csendőrség 
azonnal megindította a nyo-
mozást”. (Tolnamegyei Újság, 
1936.04.25., 5.o.) 

„Jómenetelű üzlet, mely 46 év 
óta fennáll, fűszer, engros és 
detail, ötszobás lakással elköl-
tözés miatt 10 évi szerződéssel 
átadó. Bővebbet Spitzer Test-
véreknél Pakson.” (Egyenlő-
ség, 1923.) 

Fotó: magánarchívum

A Spitzer testvérek üzlete a Kossuth L. és Templom utca sarkán 
(képeslaprészlet, Wiener Hajman kiadása, kb. 1901)
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Tárgy/
történet

A 2019-es játékkiállítás kapcsán közzétett 
adományozási felhívás nyomán jelentős szá-
mú, a huszadik század második feléből szár-
mazó tárggyal gyarapodott a városi múze-
um történeti gyűjteménye. Ezek zöme – a 
felkérésnek megfelelően – különböző játék 
vagy gyerekekhez kapcsolódó tárgy volt, 
de az adományok között akadtak másfélék 
is. Egy nagyobb adomány részeként a mú-
zeum egy 97 darabos jelvénygyűjteményt is 
kapott, melyek legnagyobb része az 1960–
1980-as évekből származott. A jelvények 
zöme a korra jellemző tematikát tükröz: 
szocialista i�úsági szervezetek és progra-
mok (úttörő, KISZ) jelvényei, tanulmányi és 
munkajelvények, pártgyűlésekhez, a szocia-
lista néphadsereghez kapcsolódó jelvények, 
szocialista propagandajelvények, a környe-
ző KGST államok és i�úsági mozgalmaik-
hoz kapcsolódó jelvények, a turizmushoz, 
túrázáshoz kötődő kitűzők.  
A gyűjtemény érdekes csoportja a szovjet 
(és a szocialista tömb) repüléshez és űr-
programhoz kötődő daraboké. Ezek kö-
zül mutatunk be az e havi tárgytörténetben 
kettőt. A szovjet tábor egyik legfontosabb 
propagandatémája a kétség kívül látvá-
nyos és valós eredményeket hozó űrprog-
ram volt. A kezdeti szovjet sikerek tagad-
hatatlanok voltak: az első műhold (1957), 
az első Föld körüli pályát elérő állat (1957 
novemberében), az első emberes űrrepülés 
(1961), az első női űrhajós (1963), az első 
emberi űrséta (1965) mind-mind a keleti 
blokk elsőségét jelentette az űrversenyben. 
Ezen eredmények elérése hatalmas gazda-
sági és társadalmi áron történt, azt a hamis 
képet mutatva, mintha legalábbis a szocia-
lista tábor gazdasági és technológiai téren 
versenyképes lenne a Nyugattal, ami alapve-
tően nem volt igaz. A klasszikus űrverseny 
a hidegháború egyik látványos és feleme-
lő eredményeket hozó szakasza volt 1957–
1975 között, mely mindkét felet hihetetlen 

mértékben megterhelte és a teljesítőképes-
ség határára vitte. Hosszú távon a hihetetlen 
költségek miatt fenntarthatatlan volt, köz-
vetlen és rövid távú katonai vagy gazdasá-
gi haszna a propaganda és presztízs eredmé-
nyeken kívül kevés volt. Ugyanakkor a fel-
gyorsított technikai és kutatási eredmények 
felmérhetetlen hatást váltottak ki hosszabb 
távon, és az egyetemes emberi történelem 
leglátványosabb és legemlékezetesebb addi-
gi eredményeit produkálták. 
A képen látható három jelvényből kettő a 
Vosztok- és egy a Venyera-programnak ál-
lít emléket. A hosszúkás alakú jelvényeken 
felül kis vörös sematikus rakétaábrázolás 
látható, alul aranyszínű földgömb CCCP 
felirattal. Alatta „BOCTOK” cirill betűs 
(orosz) felirat. A Vosztok („Kelet”) a szov-
jet űrprogram egyig legnagyobb teljesítmé-
nye volt 1958–1964 között. Az első emberes 
űrrepülés e program keretében történt 1961. 
április 12-én, amikor Jurij Gagarin a Vosz-
tok–1 fedélzetén a világ első űrhajósaként 
megkerülte a bolygót. A programot 1958-
ban hagyta jóvá a Szovjet Kommunista Párt, 
majd zárta le 1964-ben. A program kereté-
ben tizenegy repülést hajtottak végre, ebből 
ötöt emberi személyzettel. Az első emberes 
űrrepülésen túl a program keretében került 
sor az első egy napnál hosszabb emberes 

küldetésre is. Ellentétben a nagyjából pár-
huzamos amerikai Mercury-programmal a 
Vosztokot teljes titoktartás övezte, a prog-
ram neve és az indítások helyszíne is a baj-
konuri űrrepülőtérrel titkos információ volt 
az első sikeres küldetésig. 
A harmadik jelvény a kevésbé közismert 
Venyera-küldetésekhez kötődik, holott az 
első korai sikereken kívül talán ez a sorozat 
tekinthető a szovjet űrprogram legnagyobb 
teljesítményének. A kerek alakú, fekete-vörös 
osztatú jelvényen a fekete mezőben egy szov-
jet arany színű rakéta látható „BEHEPA–2” 
cirill felirattal, míg a vörös mezőben az „1965 
12 XI” dátum olvasható. A Venyera-program 
egy szovjet bolygóközi küldetéssorozat volt 
a Vénuszra. (A „Venyera” a bolygó orosz 
neve.) A program 1961–1983 között zajlott, 
melynek során tizenhat űrszondát küldtek a 
Vénuszra. A Vénuszon emberi léptékkel hi-
hetetlenül zord körülmények vannak a lég-
körben 120 Celsius-fok átlaghőmérséklettel 
és a földi légköri nyomás kilencvenkétszere-
sével. A felszínhőmérséklet a mérések sze-
rint magasabb, mint 460 Celsius-fok. Nem 
csoda, hogy a Venyera-program első darab-
jai nem voltak sikeresek, ugyanakkor ezek 
az űrszondák hozták az első tényleges he-
lyi eredményeket a bolygóról és a légkör-
ről. Az első sikeres leszállást a Vénuszra is 
a program keretében hajtották végre, ami-
kor a Venyera–7 1970-ben 23 percig sugár-
zott adatokat a felszínről. A képen látható 
jelvényt a program második küldetésére ad-
ták ki. A szondát a jelvényen olvasható na-
pon lőtték fel. Maga a szonda küldetése az 
volt, hogy elhaladjon a Vénusz mellett, fény-
képezzen és méréseket végezzen. Tervezett 
küldetését nem tudta elvégezni, mert még a 
bolygó elérése előtt elromlott. 1966. febru-
ár 27-én 24 ezer kilométerre repült el a Vé-
nusz mellett, majd Nap körüli pályára állt, és 
a mai napig ott kering. 

Szabó Tibor

Fotó: Paksi Városi Múzeum
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Tér-Zenében gazdag lesz a szeptember is

Erdélyi táncok, dalok az Atom téren

Mozaik

Erdélyből érkezett Paksra az 
Ezüstfenyő Néptánccsoport, és 
lépett fel az Atom téren a közel-
múltban. A tánccsoport 2002-
ben alakult Kovács Imre ve-
zetésével Zetelakán. A székely 
nagyközség Erdély szívében, a 
Hargita hegyvonulat nyugati lej-
tői és a Nagy-Küküllő folyó ta-
lálkozásánál fekszik. 
– A Dr. P. Boros Fortunát Elmé-
leti Középiskola diákjaiból ver-
buválódott a tánccsoport, amely 
kezdetben több mint száz tagot 
számlált. Sajnos az idők folya-
mán sokan lemorzsolódtak, je-
lenleg harminc aktív táncosunk 
van – mondta Kovács Imre, a 
tánccsoport vezetője, aki arról is 
beszélt, hogy nagyon sok meg-
hívást kaptak odahaza faluna-
pokra, fesztiválokra, majd idő-
vel fel�gyeltek rájuk anyaországi 
településeken, így már Magyar-
országra is hívják őket fellép-
ni. Kovács Imre tíz évvel ezelőtt 

döntött úgy, hogy minden esz-
tendőben két hetet Magyarorszá-
gon turnézik a tánccsoport.  Idén 
augusztus 5-től 20-ig léptek fel 
hazai településeken, Paks mellett 
például Cikón, Kakasdon és Ma-
gyarkeszin.
Repertoárjukban szerepel Kis-
Küküllő menti leánykörtánc, 

sűrű és ritka pontozó, ugyan-
akkor műsorukban megtalál-
hatók az udvarhelyszéki, mold-
vai, marosszéki, szatmári, illet-
ve mezőségi táncrendek is. 
A paksi előadásukon bemutatott 
székelyföldi néptánccsokrot szé-
kely népdalokkal, valamint ver-
sekkel színesítették. 

Orbán Attila, a Tolna megyei köz-
gyűlés alelnöke elmondta, hogy 
Tolna megye és Hargita megye 
testvérmegyék. A tánccsoport ve-
zetőjének �a, i�. Kovács Imre a 
Hargita megyei Máréfalva polgár-
mestere. Kölcsönösen ellátogat-
tak már egymáshoz, innen a kap-
csolat. 
Paksra a tánccsoport tizenöt tag-
ja érkezett, akiket az önkormány-
zat látott vendégül. Ulbert Sán-
dor, a gazdasági bizottság elnöke 
azt mondta, hogy aki egyszer el-
látogat Erdélybe, az visszavágyik 
oda. – Szeretnénk megmutat-
ni az itteni �ataloknak, milyen, 
amikor erdélyi �atalok beöltöz-
nek népviseletbe és eljárják tán-
caikat – mondta.  
Az Ezüstfenyő Néptánccsoport 
fellépését a paksi televízió rögzí-
tette, a felvétel a telepaks.net ol-
dalon és a TelePaks YouTube-
csatornáján megtekinthető. 

-kgy-

A SebtibenD 2014-ben alakult 
világzenei formációval foly-
tatódik szeptemberben a Tér-
Zene koncertsorozat Pakson. 
A zenekar a Paksi Életfa idősek 
Otthonában lép fel 1-jén 10.30-
kor. A folytatásban Gryllus Vil-
mos Kossuth-díjas énekes, ze-
nész, zeneszerző 10-én a Paksi 

Pákolitz István Városi Könyvtár 
Kincskereső Gyermekkönyv-
tára előtti téren zenél 10 óra-
kor. A 2010-ben alakult Lóca 
Együttes szeptember 14-én a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont melletti parkban 10.30-
kor és a Stella cukrászda előtti 
téren 16 órakor hív vidám ze-

nei kirándulásra kicsiket és na-
gyokat. Aztán szeptember 16-
án érkezik a Solymosi–Kéméndi 
duó, akiket 16 órakor az Atom 
téren és 18 órakor a Stella cuk-
rászda előtti téren hallgathat-
nak meg, előadásuk a harmo-
nika és a trombita találkozása a 
színpadon – könnyed komoly-
zene, bámulatos hangszerpáro-
sítás. Szeptember 22-én a fellé-
pő a Szlama–Bergics duó lesz, 
10.30-kor a Paksi Életfa Idő-
sek Otthona, majd 16 órakor a 
Stella cukrászda előtti tér lesz 
koncertjük helyszíne, az au-
tentikus népzene mellett mű-
sorukban a régizene és a nép-
zenei feldolgozások is helyet 
kapnak. A szeptemberi fellé-
pések sorát a nyolc éve mű-
ködő Elek István Quartet zár-
ja 30-án 20 órakor az Atom té-
ren. A zenekar tagjai: Weisz 
János (zongora), Molnár Péter 
(bőgő), Cseh Balázs (dob), va-
lamint az alapító, a háromszo-

ros eMeRTon-díjas Elek Ist-
ván. 
Az egy évet felölelő és harminc 
koncertet kínáló Tér-zene so-
rozat megvalósítására sikere-
sen pályázott az önkormányzat. 
A koncerteket minden esetben 
szabadtérre tervezik, az elő-
adók palettáján megjelennek 
helyi és vendégelőadók egy-
aránt. 
A koncertsorozatot a Buda-
pest Jazz Orchestra előadása 
nyitotta 2021. július 25-én, a 
vízi színpadon,  műsoron Col 
Legno:  A Duna  című műve 
szerepelt. A koncertsorozat in-
gyenesen látogatható. 
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma  Térzene Program  pá-
lyázatának célja, hogy a telepü-
léseken, helyben csendüljön fel 
a minőségi magyar zeneművé-
szek klasszikus, világ- és népze-
néje, ami így eljuthat a társada-
lom szélesebb rétegéhez.

-gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Babai István/archív
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A középkori városokban
az utak menti nyílt árkok

vezették el a
csapadékvizet és

szennyvizet, beleértve  a
szemetet és az állati

eredetű hulladékokat is,
ami a járványok

kialakulását segítette elő.

Tudtad-e?
A csatornázás

történe Kr. e. 600-
ig nyúlik vissza a
történelemben.

(Cloaca Maxima)

Budapest
csatornázása csak

az 1960-as
években kezdődött

el.

Később a föld alatt
tisztítás nélkül juttatták a
folyókba a szennyvizet.
Ahol nem volt csatorna,

pöcegödröt használtak. A
csatornázás bevezetése

fontos szerepet játszott a
víz által terjedő

betegségek
felszámolásában. (pl.:
kolera, tífusz, vérhas.)

Csatornahasználati etikett
A Mezőföldvíz Kft. „Élővizeink tisztaságának védelme, és tudatos vízhasználatra nevelés a
klímaváltozás korában” tárgyú KEHOP 2.1.7-19-2019-00016 azonosítószámú projekt keretében
hívja fel a lakosság figyelmét az alábbi megfelelő csatornahasználatra.
A szennyvíztisztító telepek elsősorban élő mikroorganizmusok segítségével tisztítanak, így ha a
hálózatba méreg kerül, az elpusztíthatja a tisztítást végző szervezeteket, mely során a befogadó
élővíz sérülhet. Fontos hangsúlyozni, hogy a csatornahálózat állapota és a tisztítótelep működése
erősen függ a csatornába engedett szennyvíz tartalmától. A meghibásodások főbb okai a
csatornahálózaton a nem megfelelő használatból erednek, ilyenek például az egészségügyi
tamponok, fültisztítók, zsírok, olajok, fogpiszkálók, valamint az illegális csapadékvíz-bevezetések.
Ezek rendszeres hibákat, fennakadásokat okoznak a rendszeren. Egy esetleges felelőtlen
magatartás miatt nemcsak a szolgáltatás lehetetlenülhet el, hanem hosszú távon a természeti
környezetben is komoly, visszafordíthatatlan károk keletkezhetnek.

Jó, hogyha tudod!
A házi szennyvízhálózat és az épületek belső szennyvízgyűjtő vezetékeinek
működéséről és fenntartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának
kell gondoskodnia. 

A közüzemi szennyvízhálózat (ide tartozik a bekötővezeték is)
üzemeltetése a szolgáltató feladata. 

A házi és a közüzemi szennyvízhálózatot a szolgáltatási pont választja el
egymástól. A szolgáltatási pont a bekötőidom vagy akna elfolyási pontja,
ennek híján az ingatlan határvonala, zártsorú beépítésnél a falsíktól (a
közterület felé) egy méter.

Ha a közüzemi csatornahálózat bármely pontján vagy berendezéseinél
rongálást, meghibásodást észlel, azonnal jelezze az üzemeltetőnek! Egy
hiányzó aknafedlap például életveszélyt jelent!

Ne hidd, hogy amit beleöntöttél a lefolyóba, attól örökre megszabadultál! Bármi is volt az, ne
feledd, hogy a szennyvíztisztítási technológia csak bizonyos határokon belül képes zavartalanul
működni!

TILOS  a csatornába juttatni!
mérgező anyagok
gyógyszerek és növényvédő szerek
nehézfémtartalmú folyadékok
tűzveszélyes anyagok, benzin, hígító, festék, olaj
stb.

bármilyen eredetű fa, kő, csont, műanyag háztartási
eszköz, műanyag és üvegpalack stb.
macskaalom, építési törmelék, homok
vízben nem oldható egészségügyi anyagok (vatta,
nedves törlőkendő, gumikesztyű, szájmaszk stb.)
egyéb háztartási hulladékok (textil, növény,
gyümölcsmag, szárnyasok tollazata, szőr stb.)

Következmény:
Elpusztítják a szennyvíztisztítást végző mikroorganizmusokat és a szennyvíziszapot sem lehet hasznosítani a

mezőgazdaságban.

Következmény:
Elzárják a víz útját és üzemzavart okozhatnak.

állattartásból származó hígtrágya
háztartási ételmaradék, zsírok, olajok
háztartási állatfeldolgozásból származó hulladék,
elpusztult kisállatok tetemei
csapadékvíz, belvíz, talajvíz
emésztőkből szippantott nagy agresszivitású
szennyvíz a szolgáltató engedélye nélkül

Következmény:
Túlterhelést, dugulást, az ingatlanok elöntését okozhatják. 

TILOS
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MIÉRT KÜLÖNLEGES?
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• távok kicsiknek 
és nagyoknak
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Sport

Javában készül az ASE a bajnokságra
Megkezdte a felkészülést az Atomerőmű 
SE NB I/A csoportos fér� kosárlabdacsapa-
ta augusztus 15-én a 2022/2023-as bajno-
ki szezonra. A játékoskeret még nem teljes, 
a légiósok a hónap végén érkeznek Paksra. 
Az első napokban tíz játékossal gyakorolt 
a szakmai stáb. Csirke Ferenc vezetőedzőt 
kérdeztük az aktuális feladatokról.

– Hogy alakul a felkészülés menete?
– Ez alatt a pár nap alatt nagyjából azt kap-
tam, amit vártam. Már július végén, au-
gusztus elején együtt dolgoztunk a srácok-
kal, egyéni képzéseket végeztünk. Most már 
9-10 edzés van egy héten, az alapozáson van 
a hangsúly, sok futással és termes edzésekkel. 
Folyamatosan dolgozunk, a következő napok 
már keményebbek lesznek. Elkezdjük azokat 
a speciális edzésrészeket is, amelyeken gya-
korolni fogják az egy-egyeket, három-hár-
makat. Aztán amikor a légiósok megérkez-
nek, akkor újra kell kezdeni ezeknek a �gu-
ráknak a begyakorlását, majd ha Eilingsfeld 
János is visszajön a válogatottól, akkor kezd-
hetjük újra az egészet.
– Milyen elfoglaltságod lesz a felkészülés 
alatt a 3×3-as magyar fér� kosárlabdacsa-
pat szövetségi kapitányaként?
– Augusztus 27–28-án lesz a World Tour 
debreceni állomása, majd szeptember 9. és 
11. között Grazban lépünk pályára az Eu-
rópa-bajnokságon. Emiatt alakítottam úgy 
az edzőmérkőzések programját, hogy ne 
keresztezzék egymást. Az Eb előtt szept-
ember 7. és 8. között Brnóban, Csehor-
szágban lépünk pályára a BC Brno és a BK 
Redstone Olomouc ellen. Ezután lesz egy 
nagyon minimális pihenő, és folytatjuk to-
vább a munkát.
– Eléggé �atal a csapat. Hogy látod, jó ez az 
összetétel?

– Azért van 3-4 idősebb játékosunk, Kovács 
Ákos, Eilingsfeld János és a két légiósunk 
már rutinosak. A többiek �atalok, ők jelen-
tik a lendületet. Hogyha megtaláljuk köztük 
az egyensúlyt, akkor ez jól sülhet el.
– Elégedett vagy a körülményekkel?
– Ó, hát az szuper! Majdnemhogy a csapa-
té a csarnok, ami nagyon sokat jelent. Min-
den optimális, közel van a lakásom, a kon-
diterem.
– Megjelent a 2022/2023-as bajnoki sorso-
lás. Az Albacomppal kezdtek, mi a vélemé-
nyed?
– Még nem biztos, hogy végleges a menet-
rend. Elképzelhető, hogy az Albával idegen-
ben fogunk kezdeni, mert október első hét-
végéjén pont egy cselgáncstorna lesz, illetve a 
többi mérkőzés időpontja sem biztos az egyes 
csapatok kupaszereplése miatt. Az ellenfelek-
ről még nem tudunk semmit, az úgynevezett 
tradicionális nagy csapatok idejönnek ősszel. 
Ez a bajnokság tipikusan olyan lesz, hogy aki 

idegenben nyer, az majdnem duplán számít. 
A hazaiakat meg kell tudni nyerni, idegen-
ben pedig csipegetni a pontokat. Elvileg ne-
künk is van még lehetőségünk egy ötödik lé-
giósra, de nem szeretném, ha élni kellene ez-
zel. Bízom abban, hogy elég lesz ez a csapat 
így, ezért fogunk dolgozni. Úgy érzem, hogy 
minden posztra van két-két, ha nem is egy-
forma tudású játékosunk. Ez azt jelenti, hogy 
mindenki, mindenkivel tud a pályán együtt 
lenni. Úgy érzem, hogy kettes-hármas posz-
ton is megvannak a játékosok, szerintem 
Deonnal jól fogunk járni, igaz, hogy csak 
191 centiméter magas, de a 195-196 centise-
ket simán meg tudja fogni, ötös poszton Paul 
Atkinson Jr. és Samuel Taiwo váltják egymást. 
A �atalok közül Taiwo, Pajor Dávid és Frank 
Áron lesznek a rotáció tagjai. Tehát úgy vé-
lem, hogy olyan csapatunk lett, ahol minden 
variáció lehetséges, és nem leszünk hátrány-
ban a többiekkel szemben.          

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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Mesterhármassal 
jött a döntetlen

Európa-bajnok lett 
Pupp Noémi

Varga Barnabás mesterhárma-
sával döntetlenre mentette a 
Paksi FC a Kispest elleni mér-
kőzést a harmadik fordulóban. 
Ezzel a PFC egy mérkőzéssel ke-
vesebbet játszva, egy győzelem-
mel és két döntetlennel a negye-
dik helyen áll az OTP Bank Li-
gában.

A hazai csapat már 2:0-ra is veze-
tett a mérkőzésen, innen kapasz-
kodott vissza a Paksi FC, és végül 
Varga Barnabás mesterhármasá-
val döntetlen lett a meccs. – Mi-
után a hazaiak kétszer is vezettek, 
nem rossz a döntetlen. Némikép-
pen bosszant, hogy nem jött ösz-
sze, hogy vezessük a tabellát, ah-
hoz nyernünk kellett volna – nyi-
latkozta Waltner Róbert, a PFC 
vezetőedzője a klub honlapjának 

a találkozó után. – Ha összessé-
gében nézzük, azt kell mond-
juk, igazságos döntetlen szüle-
tett. Jobban örültem volna egy 
olyan mesterhármasnak, mely-
nek végén a három pont is a mi-
énk lesz, de ez most így alakult – 
értékelt a kilencven percet köve-
tően Varga Barnabás, aki három 
mérkőzésen immáron négy gól-
nál tart. A negyedik fordulóban 
a Ferencváros elleni hazai mér-
kőzés a vendégek kérésére el-
maradt, miután az Európa-Liga 
csoportkörébe jutásért játszott a 
Fradi a Shamrock Rovers ellen. 
A mérkőzés időpontjáról később 
döntenek. A Paks legközelebb la-
punk megjelenésével egy időben, 
augusztus 26-án, Újpesten lép pá-
lyára a bajnokság ötödik forduló-
jában.                                              -dt-

Megszerezte élete első felnőtt 
aranyérmét Pupp Noémi a 
müncheni Multisport Euró-
pa-bajnokság zárónapján ka-
jak egyes 1000 méteren. Azt 
megelőzően a kajak kettesek 
olimpiai számában 500 mé-
teren Fojt Sárával a negyedik 
helyen zártak.

Magyar szempontból igazán si-
keresnek értékelhetjük az idei 
Európa-bajnokságot: a magyar 
válogatott 14 éremmel az érem-
táblázat élén végzett. Ebben a 
sikerben nagy szerepe volt a 
paksi Pupp Noéminek, aki az 
olimpiai 500 méteres kajak ket-
tesek mezőnyében Fojt Sárával 
a negyedik helyen végzett, majd 
a kajak egyesek 1000 méteres 
versenyében maga mögé utasí-

totta a mezőnyt. – Nehezen in-
dult a döntő, az első 50-100 mé-
teren csak azt láttam, mintha a 
többi hajó gyorsabban siklana 
mellettem. Aztán elkaptam a 
ritmust, és folyamatos tempó-
váltással sikerült az élre állnom, 
megelőzve a lengyel és a spa-
nyol lányt. Végül, ha szorosan 
is, de megnyertem a futamot. 
Csodálatos érzés volt a dobo-
gó legfelső fokán állva hallgatni 
a magyar himnuszt – mondta a 
TelePaks Lelátó című magazin-
jának augusztus 23-i adásában 
az Atomerőmű SE versenyzője. 
Nincs megállás Noémi számá-
ra, hiszen augusztus utolsó hét-
végéjén Szolnokon hét szám-
ban is rajthoz áll a magyar baj-
nokságban. 

Dallos Tibor
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Cirjenics Miklós is beszállt a pontgyűjtésbe
Sport

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

Megkezdődött az olimpiai kva-
li�káció, a dzsúdósok már 
ranglista pontokért küzdenek 
a versenyeken. Cirjenics Mik-
lós (ASE) Grand Slam és Grand 
Prix győztes, kétszeres olimpi-
kon (Rio de Janeiro és Tokió) 
az ausztriai világkupára készül, 
és nem tartja kizártnak, hogy 
megcélozza Párizst.

– Az elmúlt két-három évben 
több nehézséggel néztél szembe, 
de azért sikerült kijutnod a tokiói 
olimpiára. Mi hajtott előre?
– A kvali�káció kezdete előtt a 
formám és az akkori eredménye-
im alapján szinte biztosra vettem 
a kijutást, ennek ellenére egy haj-
szálon múlt a kvótám. Küzdelmes 
időszak volt számomra, talán ne-
hezebb, mint az előző ciklus ver-
senysorozata, mivel a pontszerzé-
si lehetőség első szakaszából egy 
sérülés miatt szinte teljes egészé-
ben kiestem. Nehezen éltem meg, 
hogy a klubtársak – Csoknyai 
László és Bor Barna, akikkel vé-
gig csináltam a riói kvali�kációt 
– már nem tartottak velem a foly-
tatásban, továbbá az emiatt kelet-
kezett partnerhiány rákényszerí-
tett, hogy az olimpiai felkészülést 
ideiglenesen más hazai egyesüle-
tekben végezzem. Ekkor határoz-
tam el, hogy újra felküzdöm ma-
gam kvótás pozícióba az olimpiai 
ranglistán, amit 2020 februárjára 
nagyjából sikerült stabilizálnom. 
A világjárvány borította az ere-
deti forgatókönyvet, a közel nyolc 

hónapos kényszerszünet alatt a 
nemzetközi edzőtáborok és verse-
nyek hiánya meglehetősen érez-
hető volt számomra a kvali�káció 
folytatásakor. A koronavírus-fer-
tőzést az októberi rajt előtt há-
rom héttel kaptam el, úgy érzem, 
a kvali�káció hajráját sajnos for-
mán kívül sikerült teljesítenem. 
Összességében egy dolog moti-
vált ebben az időszakban: megfo-
gadtam, hogy végigcsinálom!
– A tokiói olimpia után közel egy 
évvel léptél újra szőnyegre Tbi-
lisziben, de a Budapest Grand 
Prix-n már nem indultál. Mi tör-
tént?
–  Az olimpia után igyekeztem re-
generálódni mentálisan és �ziká-
lisan egyaránt. Az elmúlt időszak 
kihívásai után esetemben kérdé-
ses volt a folytatás. A válogatott 
irányítását új szakmai stáb vet-
te át, amely felkeltette az érdeklő-
désem, és tavaly november végén 

becsatlakoztam az ASE edzései-
be, majd decembertől a közpon-
ti munkába. Év elején az első 
edzésnek kissé enerváltan vágtam 
neki, és ez odáig vezetett, hogy 
az egyik küzdelem során eltört 
az orrom, ráadásul az orvosi el-
látás során kiderült, hogy újra el-
kaptam a koronavírust. Újabb he-
tek estek ki a munkából, ezáltal az 
első versenyem Grúziában volt. 
A következő verseny a budapesti 
Grand-Slam lett volna, ami előtt 
egy héttel az utolsó összetartáson 
megsérült a bal vállam, amely to-
vábbi négy hét kényszerpihenőt 
jelentett.
– A jelenlegi világranglistás he-
lyezésed alapján nem tűnik le-
hetetlen küldetésnek a kvó-
ta megszerzése Párizsra. Bele-
vágsz?
– Nem szaladnék ennyire elő-
re. Augusztus 20-án értem haza 
egy kéthetes Japán edzőtáborból. 

Legközelebb szeptember elején 
indulok az ausztriai világkupán 
Oberwartban, és ott maradok a 
versenyt követő edzőtáborban is. 
Szeretnék minél több versenyen 
indulni az év hátralevő részében, 
ha már becsatlakoztam egy idő 
óta a válogatott munkájába. Ha 
az eredmények reális esélyt mu-
tatnak a kvali�kációra, és a komo-
lyabb sérülések is elkerülnek, ak-
kor nem tartom kizártnak. A fér-
�ak mezőnye nagyon sűrű ebben 
a sportágban, és esetünkben az 
olimpiai kijutást tovább nehezíti, 
hogy a tokiói olimpia óta a súly-
csoportonkénti 22 kvali�káci-
ós helyet 18-ra csökkentették. Az 
élet rendje szerint megjelentek az 
olimpiai álmokat dédelgető �a-
tal versenyzők nemzetközi és ha-
zai színtéren egyaránt, az utóbbi-
nak több szempontból is örülök. 
A magyar dzsúdósport erejét mu-
tatja, hogy egyre több utánpótlás-
korú versenyző integrálódik be a 
felnőtt nemzetközi mezőnybe, to-
vábbá esetemben ez egészséges 
rivalizációra ad lehetőséget, ami 
erősíti a motivációmat.
– Tavaly megnősültél, idén jú-
lius 7-én megszületett a �atok, 
Marci, feleséged Kovacsics Ani-
kó, az FTC és a magyar kézilab-
da-válogatott irányítója. Család 
és versenysport, nehéz mind a két 
helyen helytállni?
– Csak annyit szeretnék elmonda-
ni, hogy boldog vagyok, és min-
den rendben alakul.                              

-joko-
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Megfejtésével önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

A megfejtés egy szeptemberi kulturá-
lis programsorozat neve. A  megfejtése-
ket szeptember 2-ig várjuk a 7030 Paks, 
Dózsa György út 51–53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. Elő-
ző játékunk nyertese: Horváth Heléna 
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