
Hornyánszki Christiane lefutotta a 100 Meilen Berlin 2022 ultramaraton száz-

mérföldes távját. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
14. oldal
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az új blokkok területén
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Megújult a melegítőkonyha 
a Hétszínvirág tagóvodában

Kamerával 
őrzik a tározót

Teljes egészében felújították 
a Paksi Benedek Elek Óvoda 
Hétszínvirág tagóvodájában a 
melegítőkonyhát. A kivitele-
ző jóval határidő előtt végzett 
a rekonstrukcióval, amire kö-
zel ötvenmillió forintot fordí-
tott az önkormányzat.

Teljes egészében felújították 
a Paksi Benedek Elek Óvoda 
Hétszínvirág tagóvodájában a 
melegítőkonyhát. Az augusz-
tus végén tartott műszaki átadá-
son Szabó Péter polgármester 
úgy tájékoztatott, hogy a kony-
hában 1975 óta nem volt komo-
lyabb felújítás, átalakítás, csupán 
kisebb karbantartási munkákat 
végeztek. – A konyha már mesz-
sze nem felelt meg a kor köve-
telményeinek, sem a burkolatok, 
sem a berendezés, sem a nyílás-
zárók. Mindennek a felújítása 
most megtörtént, közel 50 mil-
lió forintból – mondta a polgár-
mester, aki arról is tájékoztatott, 
hogy a kivitelező ZO-BAU K�. 
jóval az októberi határidő előtt 
befejezte a munkát. Szabó Pé-
ter hangsúlyozta, hogy kiemelt 
�gyelmet fordít az önkormány-
zat az intézményeire, különösen 
a gyermekintézményekre, ame-
lyekben folyamatosan végeznek 
fejlesztéseket.
A munkálatok során átalakítá-
sokat is végeztek, kettéválasz-

tották a helyiséget tálaló-, illetve 
mosogatórészre, valamint kicse-
rélték és áthelyezték az ételli�et. 
Siklósi Zoltán, a ZO-BAU K�. 
ügyvezetője elmondta, hogy 
megújult a fűtésrendszer, a 
vízvezetékrendszer, a szenny-
vízrendszer és a villamoshá-
lózat, végeztek hőszigetelést, 
vízszigetelést, a burkolatok is 
megújultak, valamint immár 
új, energiatakarékos beren-
dezések (bojler, hűtőgép, ipa-
ri mosogatógép, tűzhely stb.) 
vannak a helyiségben.
Bosnyák Zoltánné, a Paksi Be-
nedek Elek Óvoda vezetője ar-
ról tájékoztatott, hogy koráb-
ban szűk volt a tálalókonyha 
bejárata, mert a gyerekek, szü-
lők által használt folyosóra nyí-

lott, de a felújítás nyomán ez a 
probléma megoldódott, egyben 
a folyosói közlekedés biztonsá-
gosabbá vált. A dolgozók sok-
kal kényelmesebb, kulturáltabb 
körülmények között végezhe-
tik feladatukat. Kiemelte, nagy 
öröm, hogy előbb elkészült a 
felújítással a kivitelező, hiszen 
így a szeptembert óvodájuk-
ban kezdhetik a Hétszínvirágos 
gyerekek. – Június 26-án ad-
tuk át a munkaterületet a kivi-
telezőnek, és a felújítás idején 
az óvoda másik két tagintézmé-
nyében fogadtuk a gyerekeket, 
tehát az egész intézmény dolgo-
zói és a szülők is részesei voltak 
a munkának – tette hozzá Bos-
nyák Zoltánné.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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Valóságos sárlavina hömpöly-
gött végig a Hidegvölgy utcá-
ban még 2019-ben, ami káro-
kat okozott, akkor két nap alatt 
50 milliméter eső esett. A csa-
padékvíz elvezetésére szolgáló 
záportározó zsilipje nyitva volt, 
ezért történhetett az eset. – Eső-
zéskor a záportározó zsilipjének 
zárva kell lennie, hogy ott tart-
sa a vizet, majd ki kell nyitni, és 
le lehet engedni a tárolt vizet. Az 
önkormányzat képviselő-testüle-
te 2022 tavaszán úgy határozott, 
hogy tér�gyelőkamera-rendszert 
tele-pít a záportározó mellé, hogy 
idegenek ne nyúljanak hozzá, a 
2019-eshez hasonló helyzet töb-
bé ne fordulhasson elő – mond-
ta Pálmai Klára, a körzet önkor-
mányzati képviselője. – A beru-
házás 1 millió 200 ezer forintba 
került. A lakosság védelme ér-
dekében azonban erre, miként 
a közeljövőre tervezett fejleszté-
sekre, mint további záportározó 
építése és a Hidegvölgy utca fel-
ső szakaszán az oldalvíz elvezeté-
se szükség van – tette hozzá. Azt 
is elmondta, hogy egyre szélső-
ségesebb az időjárás, az aszályt, 
majd a hirtelen lezúduló, özön-
vízszerű csapadékot kezelniük 
kell. Pálmai Klára úgy véli, hogy 
a felszín alatti csapadékvíz-elve-
zetés lenne a legjobb megoldás, 
mert akkor a Hidegvölgy utca ki-
szélesedhetne, és gördülékenyeb-
bé válna a közlekedés.            -gyé-
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Paksi delegáció járt Kézdivásárhelyen
Négyfős paksi delegáció tett lá-
togatást Kézdivásárhelyen test-
vérvárosunk meghívására, ahol 
augusztus utolsó hétvégéjén 
tartották a 32. városnapokat. 
Az Őszi Sokadalom idei prog-
ramkínálatában nagyszínpadi 
koncertek, hagyományos ter-
mék- és kézművesvásár, utcaze-
ne, könyvvásár és régi autók be-
mutatója szerepelt.

A kézdivásárhelyi városnapok 
programjának részeként adták át 
az idei Pro Urbe díjakat a Vigadó 
Művelődési Ház dísztermében. 
A helyi tanács korábbi határoza-
ta értelmében minden esztendő-
ben három 70. életévét betöltött 
személy kaphatja meg ezt az elis-
merést. Az idén díjazottak között 
volt dr. Kelemen András nyugal-
mazott nőgyógyász-főorvos és 
volt kórházmenedzser, aki Pak-
son 2020-ban kapta meg a Pro 
Urbe díjat. A paksi vendégek első 
útja a kitüntetett otthonába veze-

tett, akinek személyesen gratulál-
tak. A látogatás további részében 
találkoztak a kézdivásárhelyi ön-
kormányzat tagjaival, valamint 
Kézdivásárhely többi testvértele-
pülése, így Mezőhegyes, Mező-
kövesd, Gyöngyös és Szentendre 
küldöttségeivel, akikkel városné-
zésen vettek részt, többek között 
megtekintették a felújított kantai 
minorita rendházat, és ellátogat-
tak a helyi vállalkozók szervez-
te Pityókafesztiválra. A paksiak 
jártak Nyerges-tetőn a kopjafás 
temetőben, ahol 2012 óta paksi 
emlékkopjafa is áll, majd a köze-
li Gelencén megtekintették a kö-
zépkori Szent Imre templomot, 
illetve részt vettek az Őszi Soka-
dalom keretében a Wesselényi 
Miklóst ábrázoló plakett ünne-
pélyesen felavatásán és megko-
szorúzásán. Az emlékplakett a 
Kaszinó alapításának 180. évfor-
dulója alkalmából, a Báró Wes-
selényi Miklós Városi Könyvtár 
udvarán kapott helyet. Idén is 

sajátos színfolt volt az Őszi Soka-
dalmon a Borudvar, ahol a saját 
nedűk mellett a paksi Szedmák-
pincészet borait is meg lehe-
tett kóstolni, illetve népzenére 
és bluesra fókuszáló színpadi 
programmal is hívogatták az ér-
deklődőket. A nagyszínpadon 
is kínáltak koncerteket, köz-
tük népszerű volt a Kormorán 

és a Hooligans fellépése, mely 
után tűzijátékkal zárták a feszti-
vált. A paksi delegáció tagja volt 
Antóni Józsefné önkormányzati 
képviselő, Kern József városgaz-
da, dr. Hanol János, a turisztikai, 
városmarketing és kommuniká-
ciós csoport vezetője és Molnár 
Tibor gépkocsivezető.                                 

-kgy-

Fotó: magánarchívum

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
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Falfestmény díszíti az új támfalat 

Ajándékot kaptak az első osztályosok

Lehet magával ragadó egy támfal? A Paksi 
Napsugár Óvoda dunakömlődi tagóvodájá-
nak udvarán lévő építmény a válasz: igen. Az 
egy esztendővel ezelőtt emelt támfalat ugyanis 
mára meseszép falfestmény díszíti.
Az alkotás átadásán Szabó Péter, Paks pol-
gármestere felidézte, hogy az intézmény 
udvarának hátsó részét omlásveszély miatt 
nem használhatták. Tavaly támfalat építtet-
tek a területre, a bruttó 35 millió forintos be-
ruházáshoz 13 millió forintot pályázati úton 
biztosított a Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány. A támfal megépítésével 
megoldódott az említett probléma, az ud-
vart teljes egészében visszakapta a tagóvoda. 
Mostanra pedig a szürke felületet csodálatos 
falfestmény díszíti.
Az ötletgazda Molnár Adrienn, a Paksi Nap-
sugár Óvoda intézményvezetője volt, aki el-
mondta, hogy a színek vidámságot hoztak az 
udvarra, a gyerekek szívesen játszanak a fal-
festmény közelében, beépítik a játékukba. 
A koncepció az volt, hogy Paks és Dunaköm-
lőd tájai, jellegzetességei jelenjenek meg a fe-
lületen. Ezért kapott helyet a képfolyamon 
az Ürgemezőre utaló ürge, megjelenik a he-
lyi állatvilág, Dunakömlőd jellegzetessége a 

Lussonium római kori romkert és az Imsósi-
erdő is. A falfestmény színei balról jobbra ha-
ladva az évszakokat szimbolizálják.
Spiesz József önkormányzati képviselő úgy tá-
jékoztatott, hogy az idei részönkormányzati 
keret terhére rendelték meg a munkát. Előze-
tesen lehálózták és glettelték a falfelületet, ami 
lösz alapszínt kapott, erre festették fel a képet.
Szabó Péter szavaival élve a minőség garan-

tált volt, hiszen az alkotók nem mások voltak, 
mint a dunaújvárosi InkSane Colors formáció 
tagjai, akiknek munkája már ismert Pakson. 
Ők festették a KRESZ-parkban az aszfaltpá-
lya melletti falfelületre A Pál utcai �úk falfest-
ményt, amelyet a Paks várossá avatásának 40. 
évfordulója alkalmából szervezett Város hete 
programsorozat keretében adtak át 2019 má-
jusában.                                                               -gy-

Elkezdődött szeptember 1-jén a 
2022/2023-as tanév. Ahogy az el-
múlt két tanévnyitón, úgy ez al-
kalommal is ajándékcsomaggal 
köszöntötte az általános iskolák 
első osztályosait Paks Város Ön-
kormányzata. Szabó Péter pol-
gármester minden évben más 
intézményben köszönti az első-
söket, idén a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola tanévnyitóján 
vett részt, és adta át az első osz-
tályok képviselőinek az ajándék-
csomagokat.
Az ajándékcsomagokat a Paks 
Pont iroda vezetője, Galazek 
Viktória állította össze, némi 
rátartással összesen 224 ké-
szült. A csomagnak állandó ele-
me a székpárna, emellett került 
bele idén füzetmatrica, és új-
donságként uzsonnástáska.  
Bár még éppen hogy megkez-
dődött a tanév, talán már bön-
gészik a diákok, családok a tan-
év rendjét. A 2022/2023-as tan-

évben az utolsó tanítási nap 
június 15. A végzős középisko-
lások 2023. május 4-én fejezik 
be a tanévet, a két évfolyamos 
részszakmára való felkészítést 
folytató szakiskolákban pedig 
május 31-én. Az első félév 2023. 
január 20-ig tart, az iskolák ja-
nuár 27-ig értesítenek a tanul-
mányi eredményekről.

Az iskola első évfolyamára a 
tanköteles tanulókat 2023. ápri-
lis 20–21-én kell beíratni.
Az őszi szünet október 29-től 
november 6-ig, a téli szünet de-
cember 22-től 2023. január 2-ig 
tart. A tavaszi szünet 2023. ápri-
lis 6-tól április 11-ig lesz.
A központi írásbeli felvételire 
2022. december 2-ig jelentkez-

hetnek a nyolcadik osztályosok, 
ezek a vizsgák 2023. január 21-
én lesznek, a pótfelvételi 2023. 
január 31-én. A középfokú isko-
lákba történő jelentkezés határ-
ideje 2023. február 22. A szóbe-
lik 2023. február 27. és március 
14. között lesznek.
Az őszi érettségik írásbelijei 
október 14-től 27-ig tartanak, 
a magyar nyelv és irodalom 
vizsga – azaz az első kötelező 
tárgy – október 17-én 8 órakor 
lesz. A szóbelik emelt szinten 
november 10–14., középszinten 
november 21–25. között lesznek.
A tavaszi érettségik írásbeli-
jei május 5-től 26-ig tartanak. 
A magyar nyelv és irodalom 
írásbeli – azaz az első kötele-
ző tárgy – május 8-án 9 órakor 
lesz. Az emelt szintű szóbeli-
ket 2023. június 7–14., a közép-
szintű szóbeli vizsgákat pedig 
június 19–30. között tartják.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István
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F E L H Í V Á S 
Tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetet, helyben 
működő egyházat, nemzetiségi önkormányzatot (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányza-
ta a város területén jelenleg folyamatban lévő településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan három 
témában – a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében – lakossági fórumot tart a Paksi Polgármesteri 
Hivatal nagy házasságkötő termében:

 1. A Kalocsa–Paks térségében építendő új Duna-híd 512 sz. és 5124 j. út 
     megvalósításához szükséges pótkisajátítás ügyében 

2022. szeptember 20-án 17 órakor.

 2. Paks városát érintő utak megvalósításához szükséges pótkisajátítás miatt
2022. szeptember 20-án 17.30 órakor.

 3. A Megawatt-Kelet Naperőmű K�. által létesíteni kívánt 15 MW névleges 
      teljesítőképességű napelemes erőmű elhelyezhetősége ügyében

2022. szeptember 20-án 18 órakor.

A partnerségi dokumentációk megtekinthetők az önkormányzat hivatalos honlapján: www.paks.hu/informáci-
ók/hirdetmények, közzétételek rovatban, valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as és a 226-os irodájában.

A Partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek a fórum témájával kapcsolatban. A bejelentkező 
Partnerek az írásos észrevételeket, javaslatokat 2022. szeptember 28-ig tehetik meg, az alábbiak szerint: 

 a) papíralapon a polgármesternek címezve, Paks Város Önkormányzatának címére történő megküldéssel  
    (7030 Paks, Dózsa György út 55–61.), 
 b) elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu emailcímre történő megküldéssel,
 c) e-papíron ügyfélkapun keresztül.

A levél tárgyában kérjük feltüntetni az egyes témákhoz a megfelelő jeligét: 
 1. „Partnerségi bejelentkezés – új Duna-híd pótkisajátítás”
 2. „Partnerségi bejelentkezés – utak pótkisajátítás”
 3. „Partnerségi bejelentkezés – 15 MW napelempark”

A partneri bejelentkezéskor meg kell adni a Partner nevét, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet ese-
tén pontos megnevezését, címét, levelezési címét, emailcímét, továbbá az érintett ingatlan címét, helyrajzi számát.

A 2. és 3. téma partneri bejelentkezésekor a fentieken túl az Országos Építésügyi Nyilvántartás Jogosultságkezelő 
alkalmazásban legalább magánszemélyként regisztrált ügyfélkapus emailcímét is meg kell adni, mely a partner-
ségi bejelentkezés elfogadásának feltétele.

A Partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra ja-
vaslatot. A Partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között 
közvetlen összefüggésnek kell lennie. A Partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

A Partner véleményének tartalmaznia kell legalább a tervezettel kapcsolatos konkrét tényre, elemre vonatkozó 
álláspontját, a javasolt módosítást és annak indoklását. 

A főépítész javaslata alapján a bejelentkező Partnerként való elfogadásáról, valamint a beérkezett vélemények, 
javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indoklásáról a képviselő-testület dönt.

Paks, 2022. szeptember 9.              Szabó Péter 
                                                                                                                                                             polgármester
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Családi napot tartott a Mezőföldvíz Kft.

Díjazza a tehetséget az alapítvány
Még várja a Tehetséges Paksi 
Fiatalokért Alapítvány a 2022. 
évi felhívására a pályázatokat. 
A szervezet célja az anyanyel-
vi kultúra, a művészet, a tanul-
mányi munka és a sport terüle-
tén kimagasló eredményt elérő 
diákok és a velük foglalkozó fel-
nőttek munkájának elismerése, 
ösztönzése. Támogatják a kiváló 
teljesítményt nyújtó, felsőfokú 
tanulmányokat folytató �atalo-
kat is. Pályázni az általános isko-
la 5. osztályától az első diploma 
megszerzéséig tartó időszak-
ban lehet, feltétel, hogy a pályá-
zó állandó lakóhelye Paks vagy 
itt tanul. A pályázatról korábban 
Dávid József, a szervezet kura-
tóriumának elnöke beszélt sajtó-
tájékoztatón. Mint elmondta az 
alapítványt harminc esztendő-
vel ezelőtt hozta létre az önkor-

mányzat és a Paksi Atomerőmű. 
Felidézte, hogy 2013-ig kevésbé 
volt szigorú a kiírás, évente 100-
120 pályázat érkezett hozzájuk, 
és 50-60 díjat osztottak ki önál-
ló díjátadó ünnepségen. Miután 

2014-ben szigorítottak a kiírá-
son, csökkent a pályázatok szá-
ma, évente 20-30 érkezik elbírá-
lásra, és 10-15 díjat osztanak ki, 
és már nem önálló gálán, hanem 
az október 23-i városi ünnepség 

keretében. – Mindezzel emelték 
az alapítvány díjának rangját, 
híre pedig a városi ünnepséghez 
kapcsolva szélesebb rétegekhez 
eljut – fogalmazott Dávid József. 
A pályázatot írásban, az erre 
szolgáló űrlapon kell benyújta-
ni, ami a további fontos infor-
mációkat tartalmazó részletes 
kiírással együtt megtalálható 
a Paksi Polgármesteri Hivatal 
polgármesteri titkárságán, vagy 
letölthető a paks.hu honlapról. 
A pályázatokat a polgármeste-
ri hivatal titkárságára várja a Te-
hetséges Paksi Fiatalokért Ala-
pítvány 2022. szeptember 16-án 
12 óráig. A sikeresen pályázókat 
az elbírálást követően értesítik, 
és meghívót kapnak a díjkiosztó 
ünnepségre. A pályázat eredmé-
nyét a város honlapján közzé te-
szik.                                           -kgy-

Családi napot tartott Pakson a Mezőföl-
di Regionális Víziközmű K�., 48 település 
víziközmű-szolgáltatója. A rendezvényen 
főzőversenyen és több sportágban is ösz-
szemérhették ügyességüket a résztvevők. 
Jubileumi jutalmakat adtak át, valamint 
kihirdették a víz világnapja alkalmából 
meghirdetett rajzpályázat eredményét.

– Minden vállalat életében kiemelt jelen-
tőséggel bírnak a közösségépítő rendez-
vények. Hiszen így megismerik egymást 
azok a dolgozók is, aki nem találkoznak 
a mindennapokban. Nálunk ez fokozottan 
igaz, hiszen negyvenhét településen látjuk 
el a víziközmű-szolgáltatást – mondta Uj-
helyi Csaba, a Mezőföldvíz K�. gazdasá-
gi igazgatója a cég már hagyományos csa-
ládi napján.
Kovács István, a cég ügyvezetője köszön-
tötte a megjelenteket, majd tizenhat, évtize-
dek óta a vízműnél dolgozó munkatársnak 
adtak át jubileumi jutalmakat. Köztük volt 
Kern László, aki harminc éve,  Felnagy Zol-
tán, aki húsz, Ritter András és Tumpek Mi-
hály, akik mindketten tizenöt éve dolgoznak 
a Paksi Főmérnökségen. 
A rendezvényen kihirdették a víz világnap-
ja alkalmából meghirdetett Víz az élet böl-
csője című rajzpályázat eredményét. A pá-

lyázatra tizenhat óvodából százhuszonnégy 
alkotás érkezett. A versenyt a ráckevei Pal-
kovics Johanna nyerte meg, aki azt ábrázol-
ta a rajzán, hogy az élet minden területén 
szükség van vízre. Az első hat helyezetten 
túl a versenyben részt vevő intézményeket 
is jutalomban részesítették. A rajzverseny az 
Élővizeink tisztaságának védelme és tudatos 
vízhasználatra nevelés a klímaváltozás korá-
ban című Kehop–2.1.7-19-2019-00016 szá-
mú projektben valósult meg. 

A családi napon rendeztek főzőversenyt, 
strandfoci-bajnokságot, csocsóversenyt és 
asztalitenisz-versenyt. 
– Megalakulása óta szervez családi napot a tár-
saság. Idén nagyot nőtt a vállalat, hiszen átvet-
te Dunaújváros víziközmű-szolgáltatását, így 
már közel háromszázezer fogyasztói egyen-
érték tartozik a céghez, ahol több száz mun-
kavállaló dolgozik – mondta Herpai Attila, a 
Mezőföldvíz K�. kommunikációs vezetője.

-gyé-

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: Szép Zsóka
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A Paks II. Zrt. az elmúlt he-
tekben számos kulcsenge-
délyt, köztük a létesítési en-
gedélyt is megszerezte, a te-
rületen pedig megkezdődött 
az alapozáshoz szükséges ta-
lajelőkészítő munka.

Teherautók, dózerek, kotró- és 
más munkagépek dolgoznak 
a paksi atomerőmű épületeitől 
északra, az új blokkok számá-
ra kijelölt területen. A szüksé-
ges engedélyek birtokában meg-
kezdődött a terület előkészíté-
se az alapozáshoz. Mittler István, 
a Paks II. Zrt. kommunikáci-
ós igazgatója elmondta, hogy a 
szakma munkagödörásás néven 
emlegeti azt a munkafolyama-
tot, amely során kiemelik a talajt 
bizonyos mélységben csakúgy, 
mint egy családi háznál, hogy 
előkészítsék az alapozást.
Az első szakaszban eltávolítják a 
talaj felső, úgynevezett termőré-
tegét az 5. és 6. blokk területén, 
majd az 5. blokk területén „ás-
nak le” olyan mélységig (5 mé-
ter), hogy a munkagödör víztele-
nítésére még ne legyen szükség. 
Az így létrejövő munkagödör-
ből végzik el a résfal építését és az 
5. blokki területen a talajszilárdí-
tást. A munkagödör végleges ki-
alakítása a blokkok területén egy 
újabb hatósági engedélyezési el-
járást követően, az OAH engedé-
lye alapján folytatható.   
Az 5 méter mélységű munka-
gödör kialakítása után történik 
majd meg a talajszilárdítás egy 

esetleges talajfolyósodás meg-
akadályozására, illetve a talaj te-
herhordó képességének javítá-
sára. Ennek tesztjét elvégezték, 
s az eredmények ismeretében az 
Országos Atomenergia Hivatal 
június 10-én kiadta az engedélyt 
a munka elvégzésére.  
A napokban a résfalteszt is el-
kezdődött azzal a céllal, hogy 
értékelni lehessen a tervezett 

megoldás megfelelőségét, ha-
tását. Mint Mittler István el-
mondta, minimalizálni kell a 
munkagödörbe beáramló ta-
lajvíz mennyiségét, a résfal 
erre szolgál. Emellett bizton-
sági szerepe is lesz: feladata, 
hogy az 5. és 6. blokk kivitele-
zése nyomán a paksi atomerő-
mű meglévő szerkezetei alatt a 
talajvízszint-változás minimá-

lis legyen, ezzel biztosítva az 
atomerőmű épületeinek, épít-
ményeinek biztonságát. 
A kommunikációs igazgató hoz-
zátette, hogy megkapták az enge-
délyt a reaktortartály és a szintén 
biztonsági funkciót betöltő olva-
dékcsapda gyártására is. Ez utób-
bi gyártása augusztus végén meg 
is kezdődött Oroszországban. 
Mittler István emlékeztetett rá, 
hogy a társaság számos kulcs-
fontosságú engedélyt szerzett 
meg a nyár folyamán. Kiemelte, 
hogy a hatóság kiadta a létesítési 
engedélyt, ami azt igazolja, hogy 
az új paksi atomerőművi blok-
kok építése a legmagasabb szin-
tű és a legszigorúbb magyar és 
nemzetközi előírásoknak és kö-
vetelményeknek is megfelel.

(X)

Atomerőmű

Megkezdődött az új blokkok 
területén a talajelőkészítés 

Fotó: Paks II. Zrt.
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Közös gondolkodás harminc éve
Ebben az évben ünnepli alapításának har-
mincadik évfordulóját a Társadalmi El-
lenőrző, Információs és Településfejleszté-
si Társulás (TEIT). A paksi atomerőmű 12 
km-es körzetében lévő települések társulá-
sa hagyományos TEIT-napján, amelyet ez-
úttal Pakson rendeztek, elhangzott, hogy a 
harminc év igazolta a társulás létjogosult-
ságát. 

Harminc éve biztosítja a paksi atomerőmű ci-
vil kontrollját a környező települések által lét-
rehozott önkormányzati társulás, a Társadalmi 
Ellenőrző, Információs és Településfejleszté-
si Társulás (TEIT). A társulást 16 önkormány-
zat alkotja, nyolc Bács-Kiskun megyei és nyolc 
Tolna megyei, köztük Paks, amely házigazdája 
volt a szervezet hagyományos TEIT-napjának. 
Minden településről érkeztek a felnőttek mel-
lett gyerekek is, akikre a programok szerve-
zésekor külön is gondoltak. A Csengey Dé-
nes Kulturális Központban tájékoztatót tartott 
dr. Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., illetve Honti Gabriella, a Radioaktív Hul-
ladékokat Kezelő Nonpro�t K�. (RHK K�.) 
kommunikációs vezetője, de a két cég vezetői, 
Pekárik Géza vezérigazgató és Kereki Ferenc 
ügyvezető igazgató is részt vettek a progra-
mon, amelynek dandárja a kulturális központ 
parkjában és az ott felállított sátorban zajlott. 
Gáncs István társelnök, Tengelic polgármeste-
re köszöntőjében azt emelte ki, hogy az alapí-
tás óta eltelt harminc év során sokat gyarapí-
tották ismereteiket szakmai programjaiknak 
és nemzetközi kapcsolataiknak köszönhető-
en, és a kommunikáció terén is rengeteget fej-
lődtek. – Igyekszünk a nukleáris létesítmények 
minden rezdülésére reagálni. „Felnőtté” akkor 
váltunk, amikor 2003-ban üzemzavar történt 
az atomerőműben. Már akkor jól kiépített in-
formációs csatornáink voltak, gyorsan pontos, 
korrekt információhoz jutottunk, és tudtuk 
tájékoztatni a lakosságot is – mondta el. Cél-
juk, mint hangsúlyozta, hogy fenntartsák, erő-
sítsék a lakosság bizalmát a nukleáris létesít-
mények iránt a közvetlen forrásból származó, 
korrekt információk segítségével. – Az, hogy a 

TEIT fennállásának harmincadik évforduló-
ját ünnepeljük, jelzi a társulás létjogosultságát 
és minősíti az elvégzett munkát is – húzta alá 
Gáncs István. Arra is kitért, hogy várakozás-
sal tekintenek a Paks II. beruházásra. Rész-
ben azért, mert a térség gazdaságának fellen-
dülését, munkahelyek létrejöttét várják tőle, 
részben azért, mert új feladatokat, új kihívást 
jelent a társulás számára. 
A beruházáshoz kapcsolódó térségfejlesztés is 
közvetlenül érinti a TEIT településeket. Meg-
újultak a Paks környéki utak Tolna megyében 
és a Duna túlsó partján is. – Örömteli, hogy a 
Duna-híd szintén épül – fogalmazott dr. Filvig 
Géza, a TEIT elnöke, Kalocsa polgármestere. 
Mint mondta, így �zikailag is könnyebb lesz 
a kapcsolat, habár a közös gondolkodás, a kö-
zös munka már régen elkezdődött. Kiemelte, 
hogy nagyon korrekt a munkakapcsolat mind 
a Paksi Atomerőművel, mind a hulladékkeze-
lésért felelős RHK K�.-vel. Negyedévente kap-
nak a tagtelepülések polgármesterei részletes 
tájékoztatást az aktualitásokról, a TEIT Ellen-
őrző Bizottsága rendszeresen végez ellenőr-
zést a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában 
(KKÁT). 
– Elevenen él bennem, amikor 1992-ben Ko-
váts Balázs, az Atomerőmű akkori kommu-

nikációs vezetője jelentős diplomáciai érzék-
kel összefogta a polgármestereket. Akkoriban 
még rengeteg volt a tévhit, a fals információ – 
idézte fel a kezdeteket lapunknak Szabó Zsolt, 
Ordas polgármestere, aki egyedüli az alapí-
tók közül. Mint mondta, a rendszerváltás előtt 
zártabb volt a világ, ők Bács-Kiskun megyé-
ben nagyon keveset tudtak az atomerőmű-
ről. Olyan volt, mintha két szomszéd élt vol-
na egymás mellett egy nagy fallal elválasztva. 
Ezt a falat mostanra sikerült lebontani. – Át-
jöhettünk, beengedtek bennünket az atom-
erőműbe, láthattuk, mi történik, egészséges 
párbeszéd alakult ki, és ha volt valami problé-
ma, azonnal tájékoztattak minket. Ennek kö-
szönhetően tudtunk a lakosságnak nyugalmat 
árasztani, ami szerintem a legfontosabb – rész-
letezte. Nagy eredménynek tartja azt is, hogy 
a TEIT-nek hála a településvezetőkből is jó 
csapat kovácsolódott. A közös programokon, 
szakmai utakon mindig oldott, baráti a lég-
kör, és a találkozások arra is alkalmat adnak, 
hogy kicseréljék tapasztalataikat. – Jó lehető-
ség számunkra a TEIT – összegezte Ordas pol-
gármestere. 
A TelePaks televízió TEIT-napról készített 
közéleti magazinját a telepaks.net oldalon 
megtekinthetik.                                 Szabó Vanda

Fotó: Szép Zsóka
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Atomerőmű

Három települést láttak vendégül
Megtartotta hagyományos te-
lepülési nyílt napját az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. Ez al-
kalommal Medina, Fadd és Bá-
tya lakosai kaptak betekintést 
az atomerőműben folyó mun-
kába. A vendégeket dr. Kovács 
Antal kommunikációs igazga-
tó köszöntötte.

Színes egyenpólóban, buszokkal 
érkeztek a paksi atomerőműbe a 
meghívott településekről a ven-
dégek az idei nyílt napra, ami le-
hetőséget ad az „áramgyár” meg-
ismerésére, személyes tapaszta-
latok gyűjtésére azoknak is, akik 
nem ott dolgoznak. A 2000-ben 
elindított és minden várako-
zást felülmúlóan sikeres nyílt 
napnak fontos hozadéka az is, 
hogy az érintett települések egy-
más közötti kapcsolatát épí-
ti. Ez alkalommal Medináról, 
Faddról és Bátyáról érkeztek a 
vendégek, azaz a Duna mind-

két partjáról. Dr. Kovács Antal 
azt mondta, ezzel is azt kíván-
ják erősíteni, hogy a folyó ösz-
szeköt, az atomerőmű pedig egy 
olyan objektum, amely igyek-
szik �gyelni a környezetére és 
támogatni a környező települé-
seket. Az MVM Paksi Atomerő-

mű Zrt. kommunikációs igazga-
tója köszöntőjében külön kitért 
az atomerőmű-bővítés aktualitá-
saira. Kiemelte, örömmel fogad-
ták, hogy a projekt megkapta a 
létesítési engedélyt, az építkezés 
pedig meg is kezdődött a szom-
szédjukban. A jelenlegi energia-

veszélyhelyzetben felértékelődik 
az atomerőmű szerepe, húzta alá 
dr. Kovács Antal. 
A felnőttek kisvonatokon jár-
hatták be a létesítményt, addig 
a gyermekeknek csocsóval, asz-
tali léghokival, horgászattal és 
kézműves-foglalkozással kínál-
tak kikapcsolódási lehetősége-
ket. A fegyveres biztonsági őr-
ség hatástalanított fegyvereit is 
megtekinthették, és igazi golyó-
álló mellénybe is belebújhattak.
Koncertekkel is készültek a szer-
vezők a nyílt napra, fellépett a 
Medinai Tamburazenekar, vala-
mint Molnár Ferenc Caramel is.
Másnap a munkatársakat várták 
családi napra az atomerőműbe, 
ami szintén sokéves hagyomány. 
Ilyenkor az ott dolgozók mu-
tathatják meg hozzátartozóik- 
nak a helyet, ahol dolgoznak; az 
ismerkedés, tájékozódás színes 
programokkal kísérve zajlik.

 Lovász Krisztián

Fotó: Lovász Krisztián

A Paksi Atomerőmű 
rendszermérnököt keres 
Feladatok
• Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. teljes 

üzemi területén a vezetékes telekommu-
nikációs és híradástechnikai rendszerek, 
az alépítményi hálózatok (réz, optikai) 
üzemeltetése, karbantartása, fejlesztése 
és javítása.

• Szakterületén a műszaki tartalmak készíté-
se, karbantartások, beruházások előkészí-
tése, költségvetések ellenőrzése, műszaki 
megoldások/javaslatok kidolgozása,

• híradástechnikai rendszerek karbantartá-
sa, a műszaki háttér biztosítása, műszaki 
ellenőrzés,

• tervek, technológiák, ellenőrzése, kivitele-
zések koordinálása,

• műszaki kapcsolattartás szerződött part-
nerekkel, szakmai szervezetekkel,

• üzemeltetési szerződések műszaki köve-
telményeinek ellenőrzése (megrendelői 
feladatok).

Elvárások
• Villamosmérnök szak (főiskola vagy egye-

tem), szakirányok valamelyike: 
o Telekommunikáció, 
o Távközlés-informatika, 
o Távközlés,

• számítástechnikai felhasználói ismeretek,
• orvosi és pszichológiai alkalmasság,
• 47/2012 (X.4.) BM rendelet szerinti foglal-

koztatatáshoz szükséges rendőrhatósági 
engedély.

• 36 órás, sugárveszélyes munkaköri felté-
telek vállalása, 

• jó kommunikációs és együttműködési 
készség,

• jó problémamegoldó és elemző képesség,
• önálló- és csapatmunkára való képesség,
• nyitottság a tanulásra és fejlődésre, biz-

tonságtudatosság,
• a pályázatnak tartalmaznia kell a szakmai 

önéletrajzot, valamint a végzettséget 
igazoló okmányok másolatát.

Előnyt jelent
• HiPath vagy más típusú telefonközpont 

ismerete,
• Windows szerverek ismerete,
• 3 év szakmai tapasztalat,
• híradástechnikai mérőeszközök ismerete 

(spektrumanalizátor, oszcilloszkóp, vezeté-
kes és optikai átviteli mérőeszközök, stb.)

• angol középfokú nyelvismeret.

Munkavégzés helye: Paks
Jelentkezz az mvm.karrierportal.hu oldalon!

MVM_Paks_allashirdetes_205x141_0826.indd   1 2022. 08. 26.   10:56:32
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A szép üzenete három alkotótól

Negyvenöt év emlékei egy kiállításon
Régi fellépőruhák, kórustalálko-
zók emlékplakettjei, fellépések 
ereklyéi is láthatók a fotók mel-
lett azon a kiállításon, amelyet a 
Paksi Városi Vegyes Kar megala-
kulásának 45. évfordulója alkal-
mából nyitottak meg szeptember 
5-én a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban. A kiállítás ötle-
te a jubileum kapcsán az év ele-
jén merült fel; a megrendezés-
sel járó feladatokat dr. Harmat 
Gabriella, a kórus egyik tagja 
fogta össze. Közösen gyűjtötték 
össze a relikviákat, az eltelt év-
tizedek alatt készült fotókat, és 
tárták ezeket a nyilvánosság elé. 
A kiállításmegnyitón részt vettek 
a korábbi karnagyok, köztük Ká-
roly János is, aki 1977-ben alapí-
totta meg az egykori Munkáskó-
rust, amelynek zászlaját ugyan-
csak megtekinthetik a kiállítás 
látogatói. Károly János egy évre 
vállalta a kórusvezetést, ám eb-
ből húsz év lett. A kórus az eltelt 

évtizedek alatt Károly János, Si-
mon Péter, Cseke Gábor, Ujházy 
Krisztina, majd Babenyecz Lász-
ló vezetésével jelentős sikere-
ket ért el, a szakmai elismerések 
mellett, mint például a fesztivál-
kórus minősítés, a Paksért és a 
Pro Urbe díjak is ott sorakoznak 
a relikviák között. A megnyitón a 
karnagyok köszöntötték a részt-
vevőket. Az eseményen oklevelet 
adtak át dr. Harmat Gabriellának 
ötéves, illetve Magyar Zoltánnak 
tízéves kórustagsága elismerése-
ként. A vegyeskar jubileumi tár-
lata október 5-ig látogatható.                  

Sólya E.

Új tárlatot nyitott meg az Atom-
erőmű Nyugdíjasklub Egyesü-
let a 2022 a kézimunka és képző-
művészeti kiállítások éve a klub-
ban elnevezésű programjában. 
Ez alkalommal Laurinyecz Pál-
né, Pach Ferencné és Enyedi Ár-
pád adnak ízelítőt alkotásaik-
ból A szép üzenete címmel, mert 
mint a szervezők mondják, az al-
kotásokat nézegetve azt érezhet-
jük, hogy a szép üzen nekünk, a 
szép ránk köszön. 
Laurinyecz Pálné felidézte, hogy 
régebben nem volt jó barátságban 
a varrótűvel, olyannyira, hogy a 
gombfelvarrást a férje végezte. 
Aztán 1990-ben Pakra költöztek, 
és egyszer megpillantott egy gyö-
nyörű gobelin képet a kézimun-
kaboltban. Akkor, ott vásárolta 
meg az első kivarrni való képet. 
A gobelin képei mellett hímzett 
terítőiből, tűpárnáiból és csuhéból 
készített angyal�guráiból is ízelí-
tőt ad a közönségnek a tárlaton.  

Pach Ferencné azt mesélte, hogy 
a falusi emberek téli elfoglaltsá-
ga a kézimunka volt, édesany-
ja font, hímzett, ő pedig kicsi 
lányként kíváncsiságból hajtot-
ta a rokkát és a varrógépet. Az-

tán amikor már kisiskolás volt, 
mondták neki, hogy most már 
vegyen tűt és fonalat, és tanul-
jon meg hímezni. Így kezdődött. 
Először főként kötéssel foglalko-
zott, de varrt és horgolt is, végül 

a hímzés lett számára a legked-
vesebb. A kiállításra kötött pu-
lóvereket, csipkéket, hímzése-
ket vitt.
Enyedi Árpád a festményei 
mellett gravírozott üvegtárgya-
kat mutat be a kiállításon. Mint 
megtudtuk, autodidakta mó-
don, nyugállományba vonulá-
sa után merült el a festészet rej-
telmeiben, az üveggravírozást 
pedig egyik ismerősének mun-
kái által kedvelte meg. Elmond-
ta, hogy elsősorban tájképeket 
fest, szereti a természetet, kü-
lönösen a víz, a tükröződés, a 
fény és árnyék ábrázolását. 
A nyugdíjasklub tagjainak al-
kotásait bemutató sorozat leg-
újabb tárlatát a szervezet szék-
helyén (Paks, Gesztenyés u. 26., 
a jégpálya mögött) lehet megte-
kinteni szeptember 26-ig min-
den hétfőn és kedden 13 és 18 
óra között.

Kohl Gy.

Mozaik

Annak idején városszerte kiplakátolták, hogy tagokat keresnek egy új kórusba. Körülbelül tizenhe-
ten jöttek össze, és 1977-ben megalakult a Munkáskórus, aztán átformálódtak a mai Paksi Városi 
Vegyes Karrá. Az eltelt évek alatt körülbelül négyszáz műre duzzadt a repertoárjuk, amit műfaji és 
nyelvi sokszínűség jellemez. A kórusban különböző korú, foglalkozású, hátterű emberek énekelnek, 
lelkes, ambiciózus a csapat, igényük van arra, hogy mindig új célokat tűzzenek ki. A kórus alapítá-
sának 45. évfordulója alkalmából júniusban koncertet adtak a Jézus Szíve templomban, közreműkö-
dött a Szekszárdi Kamarazenekar, illetve zongorán Perémi Erzsébet.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Gyimóthy Éva
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Korhű római őrhajóban eveztek a Dunán

Lovas zarándokok jártak Pakson

Korhű római folyami hajó kötött 
ki a közelmúltban és időzött ki-
csit Pakson, az ASE csónakhá-
zánál. A hajón 24 fős legénység 
evezett a Dunán Ingolstadttól 
(Németország) a Fekete-tenge-
rig (Románia). A hajó a Living 
Danube Limes Interreg projekt 

keretében megvalósuló, országo-
kon átívelő program része, mely-
nek elsődleges célja, hogy felhív-
ja a �gyelmet a római limes út-
vonalának emlékeire, egyúttal 
előhívja és támogassa az együtt-
működést az érintett Duna men-
ti települések között. Az evezős 

program július 18-án indult, a 
hajó útját szeptember elején zár-
ták. A római hajó valós régé-
szeti lelet alapján, korhű eszkö-
zökkel készült el német egyete-
mi kutatók közreműködésével, 
és ugyanezen csapat szervez-
te meg a nagyszabású evezős 

túrát. A hajó főbb paraméterei: 
Danuvina Alacris nevű, a Mainz 
területén feltárt leletek alapján 
hitelesen rekonstruált 4. századi 
dunai lusoria-típusú hajó; anya-
ga tölgyfa, hossza 18 méter, szé-
lessége 2,8 méter, súlya hat ton-
na; merülési mélysége 70 centi-
méter, motor nélküli, evezőkkel 
hajtott. Nemzetközi személyze-
te egy fő kapitány, huszonnégy fő 
evező legénység és három fő kí-
sérő gépkocsiban. A hajó érkezé-
sét paksi állomásán mintegy száz 
érdeklődő várta, akik megismer-
hették egykori rendeltetését, a 
mostani legénységet, a kapitányt, 
és az út részleteiről is hallhattak. 
Az önkormányzat képviseletében 
Kirizsné Buják Marianna városi 
főépítész és dr. Hanol János, a tu-
risztikai, városmarketing és kom-
munikációs csoport vezetője kö-
szöntötték a vendégeket, akik itt 
tartózkodásuk alatt ellátogattak 
Lussoniumba, a Paksi Városi Mú-
zeumba és az atomerőmű tájékoz-
tató- és látogató központjába.                                              

-kgy-

Lovas zarándokok érkeztek Paksra augusz-
tus 25-én. A csapat a mohácsi csata 496. év-
fordulója alkalmából II. Lajos király sere-
gének útvonalát járta be. 2016-ban a Du-
na-Dráva Nemzeti Park kérésére indult az 
első történelmi zarándoktúra, a Tolna me-
gyei lovasok 2018-ban csatlakoztak a csa-
pathoz, és vették át a hagyományt. Az út 
mintegy 240 km hosszú, a zarándokok na-
ponta 30-40 km-t tesznek meg, mire Er-
csitől, Dunaújvároson, Dunaföldváron, 
Pakson, Palánkon és Bátán át a Mohácsi 
Nemzeti Emlékhelyre érkeznek. Útközben 
csatlakozhatnak hozzájuk lovascsoportok, 
egyesületek. Azokon a településeken, ahol 
a mohácsi csatába igyekvő II. Lajos király 
serege táborozott, emléktáblákat helyeztek 
el 1926 és 1928 között, ezekre minden za-
rándokút alkalmával szalagot kötnek a lo-
vasok. Pakson a 78 éves Hesz János és fe-
lesége látták vendégül a zarándokokat idén 
is. A szépkorú lovas 2018-ban csatlakozott 
a Rády József Huszárbandériumhoz, azóta 
is kíséri a hagyományőrző csapatot Paks-

tól egészen Mohácsig. A zarándokok városi 
útjának zavartalanságát a paksi polgárőrök 
segítették. A lovasok az ürgemezei Szöcske 

tanyán szálltak meg, majd augusztus 26-án 
Palánk felé indultak tovább.                    

Sólya Emma

Mozaik

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szép Zsóka
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Mozaik

Koncertek, táborok a fúvós fesztiválon

Gombanapot tartottak a Spájzon
„Nincs feje, de kalapot hord, 
hozzá gyakran cifra bocskort, 
ha  alaposan ismered, akár meg 
is eheted.” A találós kérdés-
re a válasz: gomba. Ez a ked-
velt alapanyag volt az idei har-
madik, sorban a huszonötö-
dik Spájz termelői termékek és 
kreatívok vásárának főszerep-
lője. Széles körben fogyaszt-
ják rántva, levesként, pörkölt-
ként, ám – ahogy erről a Spájzra 
érkezett termelők megmutat-
ták – ennél sokkal több formá-
ban felhasználható. A Pilze-
Nagy K�. laskagomba-pástéto-
mokat hozott, shiitake gombás, 
zöldséges, paradicsomos, chi-
lis, tokaji boros és áfonyás volt 
a palettán. Borgulya Gizel-
la gyógy- és fűszernövény-ter-
mesztő, gombaszakellenőr  más 
termékek mellett vargánya-
gomba- és őzlábgombaport kí-
nált, amelyekből ínycsiklandozó 
gombakrémlevest lehet készí-
teni. A gombavásáron beszer-

zett gomba és az egyéb gombás 
termékek mellett a már meg-
szokott termékekből is kerül-
hetett a kosarakba, így példá-
ul kézműves szörpök, lekvárok, 
sajtok, csokoládék, mézek, bo-
rok, füstölt áruk. Az Ökocsiga 
Játszóház-FoltoZoo jóvoltából 
interaktív tematikus kültéri ka-

landjátékon vehettek részt a csa-
ládok, gyerekek, segíthettek be-
gyűjteni a derékfájós boszinak 
az ehető gombákat kedvenc őszi 
gombaleveséhez.  Sáfrány Szil-
via pedagógus, kézműves al-
kotó kedves textil�gurákat ké-
szített az alkalomra. Ha vala-
ki megéhezett, megszomjazott 

a vásári forgatagban, jól tet-
te, ha ellátogatott a Vonóho-
rog Foodtruck standjához, ahol 
a nap tematikájához illően sült 
gombás-baconos burgert kínál-
tak hasábburgonyával és chi-
lis gombaszósszal. A szintén el-
maradhatatlan nyereményjáték 
során – ahol termelői termé-
kekből összeállított ajándékcso-
magok találtak gazdára – egy 
szerencsés spájzoló beszerezte a 
desszertet, hiszen egy fürjtojás-
sal készült tortával gazdagodott 
a pécsi Mihálovits Manufaktú-
ra jóvoltából. Tolna megye Gyé-
mánt-díjas helyitermék piacá-
nak gombanapjára is sokan kilá-
togattak, akik minden eddiginél 
több, közel 35 termelő porté-
káiból spájzolhattak be. A ren-
dezvény kiemelt támogatói az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és 
Paks Város Önkormányzata, tá-
mogatója a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK), valamint 
a Marketingsziget.                       (X)

Sikeres volt az augusztus 21. és 
28. között megrendezett hetedik 
Nemzetközi Fúvós Napok Fesz-
tivál, amelyet idén is fúvóstábo-
rokkal kötöttek össze. A meg-
nyitón a Paksi Városi Vegyeskar 
volt a fesztivál vendége a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ-

ban. Kovács Zalán László fesz-
tiváligazgató szerint öröm ez 
a rendezvény a részt vevő mű-
vészeknek, a hallgatóságnak és 
a táborozóknak egyaránt. Az 
igazgató hangsúlyozta, hogy eb-
ben az esztendőben minden ed-
diginél nehezebb volt létrehoz-

ni a fesztivált, de a közönség 
számára most is sikerült ingye-
nesen biztosítani a programo-
kon való részvételt. Olyan ki-
váló előadókkal találkozhattak, 
mint Kiss Gy. László Liszt-dí-
jas tárogatóművész, Klenyán 
Csaba Liszt-díjas klarinétmű-
vész, Puskás Levente, az Egressy 
Béni Konzervatórium szaxofon-
művész tanára, harsonaművész 
szólisták, Kiss Zoltán, a bécsi 
Mnozil Brass tagja és Veér Má-
tyás, a Stuttgarti Operaház Ze-
nekarának művésze személyé-
ben. Franciaországból érkezett a 
Clarinetti Ensemble, de műsort 
adott a Szolnoki Légierő Zene-
kar és a Készenléti Rendőrség 
Zenekara is. A nemzetközi fesz-
tiválra mintegy 15 országból ér-
keztek résztvevők, 150-200 kö-
zött volt a táborozók száma, 
akik között a tízévestől a képzett 
művészig széles volt a korosztá-
lyi paletta, a mesterkurzusokon 

neves művészektől tanulhattak. 
A koncertek és a fúvóstáborok 
eseményei mellett családi prog-
ramok, találkozók és versenyek 
alkották a fesztivál programját. 
Négy napon át térzenét adtak 
Pakson, az Atom téren a kürt-
tábor részvevői, így népszerű-
sítve a fúvószenét. Kovács Zalán 
László szerint a fesztivál és a tá-
borok segítségével kulturális 
hidat építenek azon települések 
között is, amelyeket hamarosan 
valóban dunai híd és gyorsfor-
galmi út köt össze. Paks min-
dig szeretettel fogadja a ren-
dezvényt – tette hozzá. A több 
mint 20 koncertnek és több 
mint 30 további közösségi ese-
ménynek Paks mellett Duna-
földvár, Kalocsa, Madocsa, Du-
naszentgyörgy és Gerjen adtak 
otthont. A fesztivál fővédnöke 
Süli János, a térség országgyű-
lési képviselője volt.                 

-se-

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula

12 n Paksi Hírnök, 2022. szeptember 9.



ATOMFUTÁS
ÉS BRUTÁLATOM PAKS

MIÉRT KÜLÖNLEGES?
• családi programok 

tömkelege vár

• távok kicsiknek 
és nagyoknak

• brutálpálya szalma- 
bálákkal, vizesárkokkal 
és sok meglepetéssel

• paksi életérzés

www.atomfutas.hu
facebook.com/atomfutas  |  instagram.com/atomfutas

Nevezz be 
egy különleges futásra!

MVM_Atomfutas_205x282mm_0803.indd   1 2022. 08. 05.   10:32:35



Gyorsan, csupán egy-két év 
alatt vált az ultrafutás rabjává 
Hornyánszki Christiane. Két 
éve mindennap fut, ha esik, 
ha fúj. Idén augusztusban  fel-
foghatatlan távot, száz mér-
földet teljesített a milliók sor-
sát meghatározó egykori ber-
lini fal nyomvonalát követve.

A mindig nett pedagógus, 
Hornyánszki Christiane spor-
tosan érkezik az interjúra kicsit 
szabódva „csúnya” pólója mi-
att. Hamar kiderül, hogy a póló 
emblematikus: ez az úgyne-
vezett �nisher póló, amit csak 
azok kaptak meg, akik Berlin-
ben lefutották a 100 Meilen Ber-
lin 2022 százmérföldes távját. A 
pólót egyébként egy olyan ma-
gyar képzőművész alkotásai dí-
szítik, akinek gra�tije az East 
Side Gallery-n is látható. Ez 
már hagyomány, mint ahogyan 
az is, hogy a futással mindig a 
Berlint és Németországot egy-
kor elválasztó fal egyik áldoza-

tára emlékeznek. A futók, köz-
tük a paksi ultrafutó, idén Ul-
rich Steinhauerre emlékezve 
futottak 161 km-t a határsáv 
mentén, az egykori fal nyom-
vonalát követve.
Christiane azt mondja, két-
féle reakció ért el hozzá miu-
tán híre ment, hogy ennyit fu-
tott. Az egyik az értetlenkedés, 
hogy mégis minek, a másik az 
elismerés, hogy mégis hogyan. 
– Éppen ezekre nem tudom a 
választ – jegyzi meg. Beszélge-
tésünk idején az egyik pillanat-
ban szinte még fel sem fogta, 
hogy teljesítette a távot, a másik 
pillanatban elöntötte a megha-
tottság, hogy képes volt rá.
Abban, hogy éppen egy német-
országi futásra esett a választá-
sa, szerepet játszott az is, hogy 
édesanyja német, a volt NDK-
ban született, ahogy ő is. A futás 
nagyjából mindig része volt az 
életének, de ultratávokat csupán 
egy-két éve fut. Az első maratont 
2019-ben futotta le szinte hirte-

len felindulásból annak nyomán, 
hogy az Atomfutás háromne-
gyed maratonján harmadik lett.  
Azt gondolta, soha ilyen jó for-
mában nem lesz. – Gyenge ered-
ménnyel teljesítettem – isme-
ri el. A következőre már tudato-
san készült, sikerült is egy órát 
javítania az idején. Ennek ellené-
re hamar felismerte, hogy a �zi-
kuma, adottságai miatt, de még 
inkább mentálisan a hosszú tá-
vok fekszenek neki. Ezek után �-
gyelme az ultratávok felé fordult, 
mindent elolvasott az ultrafutás-
ról, és egyre magasabbra emelte a 
tétet. 2021 augusztusában az iko-
nikus korinthoszi versenyen telje-
sített 80 km-t, utána céltudatosan 
100 km-es versenyekre nevezett. 
Így érkezett el 2021 novembere, 
a berlini futás nevezésének ide-
je. – Legfeljebb 555 egyéni futó 
jelentkezhet, és a nevezési felü-
let percek alatt betelik – idézi fel, 
hozzáfűzve, hogy maga sem hit-
te el, amikor megkapta a vissza-
igazoló emailt. Sikerült! És si-

került lefutnia a százmérföldes 
távot, amiről maga is elismeri, 
emberfeletti. Berlinbe elkísér-
ték a szülei, �a, Jancsi és lánya, 
Lilla, valamint férje, János, aki 
kerékpáros kísérőként segítet-
te a táv utolsó kétharmadán (az 
első 50 km-en nem lehetett kí-
sérő). – Etetett, itatott, fotózott, 
beszélgetett vagy éppen hall-
gatott velem, és ha kellett, mo-
tivált – meséli. Majd megjegy-
zi: nem volt opció, hogy feladja, 
de 30 km-rel a vége előtt egy ko-
moly mélypontot élt meg. – Úgy 
éreztem, futni már nem tudok, 
azt viszont tudtam, hogy gyalo-
golni nem akarok, mert az ren-
geteg idő – meséli. A holtponton 
átlendült, és amikor már „csak” 
egy félmaratonnyi táv volt visz-
sza, felszívta magát, és végig-
csinálta. Alig több mint 24 óra 
alatt. A nevezett fér�ak 71, a nők 
64 százaléka ért célba, a pak-
si futó korosztályában 9., ösz-
szetettben 156. lett. S ezzel ér-
telmet nyert az a rengeteg edzés, 
készülődés, szervezés, amiről el-
ismeri, hogy sok időt emésztett 
fel, de mégsem érzi úgy, hogy 
bármi fontosról le kellett volna 
mondania.
Christiane két éve minden áldott 
nap fut. Elismeri, ez sportberkek-
ben is megosztó, mert azt mond-
ják, szükség van pihenőnapra. Ő 
úgy érzi, hogy ez �zikai és men-
tális állóképességét is fejlesztet-
te, merthogy nem volt, nincs 
olyan opció, hogy nem fut. Ter-
mészetesen – mármint számá-
ra – a százmérföldes futás más-
napján is felhúzta a futócipőt. 
És felvette a „csúnya” pólót is. – 
A szálloda a rajt-cél közelében 
volt. Amikor kimentem, még lát-
tam a nyilakat felfestve, és elered-
tek a könnyeim a boldogságtól és 
büszkeségtől. Úgy futottam, sír-
va – meséli. Mint hozzáteszi, itt 
a teraszon ülve tényleg elképzel-
hetetlen, hogy lefutott 161 km-
t, de amikor ott van a versenyen, 
módosult tudatállapotba kerül. – 
Az öcsém fogalmazta meg a leg-
frappánsabban. Azt mondta: él-
vezd, amíg tudod, utána pedig 
viseld büszkén. Ez nagyon sok-
szor eszembe jutott.                  

Szabó Vanda

Jó napot, mi újság?

Hornyánszki Christiane

Portré

Fotó: magánarchívum
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Mozaik

Tárgy/
történet

A 2012-es esztendő több szempontból is 
emlékezetes marad az atomerőműben dol-
gozóknak és a város lakóinak. Abban az év-
ben volt az 1. blokk indításának 30. évfordu-
lója, akkor engedélyezték az ünnepelt blokk 
üzemidejének húsz évvel történő meghosz-
szabbítását, valamint akkor nyitották meg az 
Atomenergetikai Múzeumot.
Az 1. blokk építése 1974 augusztusában kez-
dődött, az első kritikus állapotba 1982. de-
cember 14-én került, majd 28-án nulla óra 
13 perckor megtörtént a blokk párhuzamos 
kapcsolása, áramot adott az országos háló-
zatra, mondhatjuk, hazánk is felzárkózott az 
atomkorba lépett nemzetekhez.
Ez az emberöltőnyi idő hatalmas változást 
hozott Paks társadalmi és épített környezeté-
ben, hiszen a lakosság létszáma több mint a 
duplájára nőtt, és a Kishegyen felépült a kö-
zel tízezer főt befogadó modern városrész. Ez 
a nagy változás kezdetben generált bizonyos 
társadalmi kon�iktusokat, de aztán a kedé-
lyek csillapodásával kellemes kisvárosi légkör 
alakult ki, amelynek formálásához az atom-
erőmű – mint a legnagyobb munkáltató – 
nagyban hozzájárult. 2012-ben az atomerő-
mű zárólétszáma 2482 teljes munkaidős és 
13 részmunkaidős fő volt. A főjavítások ide-
jén az erőmű területén dolgozók száma elér-
te a 4-5 ezer főt is, mert száznál is több cég 
dolgozott a területen, szinte minden szakma 
képviselve volt.

Mindezeket �gyelembe véve szerveződtek a 
30. évforduló jegyében az ünnepségek. A sort 
az erőmű üzemi lapja nyitotta, amelynek 
minden lapszámában közöltek visszaem-
lékezéseket. A következő jelentős esemény 
március 7-én volt, amikor ünnepélyes ke-
retek között megnyitották az Atomenerge-
tikai Múzeumot. A párhuzamos kapcsolás 
óta eltelt idő alatt az erőmű műszaki-tech-
nikai állapota egy egészséges fejlődési fo-
lyamatot mutatott, hiszen nemcsak elévül-
tek egyes technikai eszközök, hanem az élet 
rendje szerint modernizálódtak is. A terme-
lésből kivett eszközök múzeumi műtárggyá 
nemesültek, ezzel a lépéssel is megbecsülve 
a tárgyak üzembeli helytállását.
Mondhatni ünnepi hangulatban telt az év, 
majd elérkeztünk az esztendő utolsó hó-

napjához, és 14-én sor került a vállalati ün-
nepségre, amelyre 450-en kaptak meghí-
vást. A művelődési központban rendezett 
ünnepségen Hamvas István vezérigazgató 
köszöntötte a teli színházteremben ülőket, 
majd Hajdú János polgármester és Szinger 
Ferenc lokálpatrióta szólt arról, hogyan él-
ték meg az eltelt három évtizedet. Hamvas 
István 17 főnek nyújtott át oklevelet, azok-
nak, akik az ügyeletes mérnöki napló sze-
rint közvetlenül részt vettek az 1. blokk re-
aktorának első indítási munkáiban.
Erre az évfordulóra emlékérmet is készít-
tetett a menedzsment Szabó Géza szege-
di ötvösmesterrel. Az érme előlapján „Az 
1. blokk indításának 30. évfordulója alkal-
mából – MVM Paksi Atomerőmű – 2012. 
december 28.” felirat szerepel, a hátlapon 
az 1987 és 2007, illetve a 2007 és 2016 kö-
zött használt emblémák felhasználásával al-
kotott, stilizált 30-as motívum látható. Nem 
maradt el az évfordulókon szokásos fotóki-
állítás sem, amely az addigi tíz vezérigazga-
tó idejéből húsz-húsz képpel foglalta össze 
az elmúlt évtizedeket. A kiállítás anyaga vé-
gül bekerült a múzeumba. 
Az ünnepség a Délutáni fórum elneve-
zésű szakmai programmal folytatódott 
tizenötperces kiselőadások formájában, 
amelyek anyaga könyv alakban is megje-
lent 30 éves az 1. blokk címmel.

Beregnyei Miklós

Fotó: Bodajki Ákos
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Az eltűnt városkép nyomában
A Freund család szeszfőzdéje

Ez alkalommal a Fő utca 31. szá-
mú épület múltjának eredünk a 
nyomába, melynek utcafrontján 
napjainkban gyorsbüfé, udvará-
ban gumiszerviz és szerelvény-
bolt működik. Bár a főutca köz-
pontjában áll, az eklektikus stílu-
sú Weisz-ház mellett, az épület és 
az udvar jellege alapján nem egy 
klasszikus zsidó kereskedőházról 
van szó. Valamikor a kiegyezés 
idején kezdte meg Freund Ignác 
itt a pálinkafőzést. Később a kon-
zervgyár elődjének számító me-
zőkémiai üzem szeszfőzdéjén kí-
vül három kisebb szeszfőzde lé-
tesítésére adtak engedélyt Pakson. 
Klein Antal szeszfőzdéje volt a 
legnagyobb Biritón, az Ungár-féle 
szeszfőzde volt a legkisebb, a Fre-
und-féle 1867-től működött, tehát 
Paks legrégibb szeszfőzdéje volt. 
A Freund cég 1870-ben nyitot-
ta meg utcafronti kocsmáját, ahol 
saját termésű borai mellett pálin-
káikat is árusították. (Paks mono-
grá�ája, 340.o.) 1892 tavaszán ar-
ról írtak a lapok, hogy a pénzügy-
őrök nagy szeszjövedéki kihágást 
fedeztek fel Pakson. Freund Ignác 
pálinkafőző 1891. október 1-jétől 
1892 tavaszáig folytonosan főzte 

a pálinkát, pedig csak nyolc nap-
ra váltott magának engedélyt rá. 
Erős volt a gyanú, hogy a pénz-
ügyőrökkel is összejátszott. A saj-
tóból képet kapunk a szeszfőzde 
udvarán uralkodó áldatlan álla-
potokról is:  

Freund Ignác �ai a századfordu-
lótól már a családi cégbe bejegy-
zett bor- és pálinka-nagykereske-
dők voltak. Gyermekei közül Ár-

min lakott feleségével (Rabinek 
Melánia), Leó (1899–?) és Ignác 
(1912–1943) nevű �ával az atyai 
házban, a Fő utca 31-ben. Lajos 
a közeli Villany utca 5. szám alatt, 
Nátán a Szent István tér 10. szám 
alatt élt családjával. Az első na-
gyobb tűzeset 1903-ban történt az 
üzemben: 

1909-ben Freund Nátánék családi 
purimi ünnepségét zavarta meg 
egy késes legény: 

A Freund testvérek nevét ott ol-
vashatjuk az 1922-ben alakult 
Paksi Közgazdasági Bank veze-
tőségi tagjai között. A szeszfőz-
dét ezidőben Freund Ármin ve-
zette. 1928-ban a szekszárdi se-
lyemgyárban rendeztek szakmai 
kiállítást, ahol az érdeklődő kö-
zönség számára 60 kiállító 85 féle 
borral, a Freund paksi cég pedig 
nagyobb likőrkülönlegességekkel 
vett részt. 1928-ban megalakult az 
OMKE kereskedelmi kerület pak-
si szárnya, vezetői között a Freund 

család tagjai is ott voltak Kiss Kál-
mán mellett. 1929-től Lajos �a, 
Freund Nándor (1902–?) cégve-
zetői minőségét is bejegyezték. 
1930 őszén az adósságba merült 
családi céghez vagyonfelügyelőt 
rendeltek ki, és kényszeregyezsé-
gi eljárás alá került. Tetézte a bajt, 
hogy 1931 júliusában a szeszfőz-
de leégett: 

Egy hónap múlva, 1931 nyarán a 
Paksi Közgazdasági Bank már ár-
verezte Freund Ignác �ainak (Ár-
min, Lajos, Nátán) családi ingat-
lanjait, köztük a leégett Fő utca 31. 
számú házat, udvart és présházat, 
a hidegvölgyi, vácikai szőlőjüket, 
a csámpai szőlőjüket és tanyájuk 
gazdasági épületeit, a Villany utca 
5. szám alatti és a Szent István téri 
lakásukat. Édesanyjuk, özvegy 
Freund Ignácné Grósz Róza ek-
kor már Nagytapolcsányban élt. 
(A Budapesti Közlöny Hivatalos 
Értesítője, 1931.08.19.) A válság-
ból végül Lajos �a, Freund Nán-
dor lépett tovább, egy másik csa-
ládtaggal új vállalkozásba kezdett: 

Folytatjuk!
dr. Hanol János

„Freund úr majd azt mondja, 
hogy ő egész télen át nem fő-
zött…, mert a könyvek eltűn-
tek, nincsenek; pedig az egész 
város tudja, hogy ott a főzés 
folyton ment, s aki nem akart 
is rá �gyelni, annak a város kö-
zepén levő bűz és rendőrellenes 
(sic!) rondaság könnyen eszébe 
juttathatja azt, hogy rondaság 
csak ott lehet, ahol azt csinál-
ják, márpedig Freund úrnak a 
háza előtt híres rondaság ural-
kodott mindenha, mely ellen 
nemcsak a szomszédok, de má-
sok is számtalanszor panaszt 
emeltek az illetékes hatóságnál, 
de mindannyiszor hiába!” (Bu-
dapest, 1892.03.08.)

„Freund I. szeszgyára Pakson 
február 17-én éjjel kigyulladt és 
leégett. A gyárban nagymeny-
nyiségű spiritus volt hordókban, 
amit azonban sikerült még ide-
jekorán megmenteni és ezáltal 
elejét venni a nagyobb bajnak. 
Ebben nagy érdeme volt a tűz-
oltóságnak, mely Bajó János fő-
parancsnok vezetése alatt nagy 
munkát végzett.” (Tolnamegyei 
Közlöny, 1903.02.26., 6.o.) 

„Freund Náthán paksi keres-
kedő e hó 7-én lakásán purimi 
mulatságot tartott, midőn este 
fél 12 órakor Ádám Jakab, paksi 
lakos, legény erőszakkal lakásá-
ba behatolt és kinyitott kést tart-
va kezében mindenkit leszúrás-
sal fenyegetett. Onnét azonban 
kiutasították, majd kidobták. A 
csendőrség a tettest a paksi kir. 
járásbíróságnak feljelentette.” 
(Közérdek, 1909.03.13., 5.o.) 

„Pakson kigyulladt a Freund-
féle szeszgyár és a tűz oly gyor-
san terjedt, hogy hamarosan 
az egész épület lángokban ál-
lott. Bár a tűzoltóság mindent 
megtett a tűzvész leküzdésére, 
munkája jóformán csak a loka-
lizálásra szorítkozhatott, és az 
épület a raktárral együtt a tűz 
martaléka lett.” (Pesti Napló, 
1931.07.14.)

„Freund Sámuel és Társai Köz-
ponti Szeszfőzde. Paks (Tolna 
m.), Horthy Miklós-u. 31. Ez 
a közkereseti társaság kezde-
tét vette 1932. szeptember hó 
15-én. Tagjai: Freund Nándor, 
Freund Sámuel és Kasza István 
paksi lakosok.” (Központi Érte-
sítő) 

Fotó: magánarchívum

Paks, Fő utca 31. (balra), számla- és képeslaprészlet 
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Csatlakoztak a csapathoz 
a külföldi játékosok 
Augusztus végén csatlakoztak 
a kerethez az Atomerőmű SE 
NB I/A csoportos fér�-kosár-
labdacsapatának külföldi játé-
kosai. Az orvosi vizsgálat után 
szeptember 1-jén már együtt 
edzett a társaság, csak a magyar 
válogatottal az Európa-bajnok-
ságon szereplő Eilingsfeld Já-
nos hiányzik.

Yordan Minchev bolgár nemze-
tiségű játékos még csak 23 éves, 
de a bolgár első osztály mellett 
játszott már Szerbiában, Török-
országban és Macedóniában. 
A 206 centiméter magas, hár-
mas és négyes poszton bevet-
hető játékos az előző idényben 
az MVM-OSE Lions-t erősítet-
te, az utolsó mérkőzését piros-
feketében az ASE ellen játszotta 
januárban, amikor a paksi csar-
nokavatón 26 pontot, 10 lepatta-
nót és 3 gólpasszt ért el.  

– Erős, nagyon sok a jó külföldi 
játékos, ami megemeli a szintet, 
ez jót tesz a mérkőzéseknek. 
– Bolgár válogatottság szerepel 
a terveid között? 
– Természetesen, kaptam is meg-
hívást a bolgár válogatottba, de 
sajnos a bokám sérült volt, és pi-
hentetni kellett. Most már készü-
lünk a bajnokságra, ezért nem 
vállaltam a válogatottszereplést.
Devonte Green 25 éves, 191 cen-
timéter magas, kettes-hármas 
poszton bevethető játékos, Gö-
rögországból tette át székhelyét. 
Legutóbb a Larisa csapatában ját-
szott, ahol 22 mérkőzésen szere-
pelt, 7,5 pontot, 1,9 lepattanót, 1,0 
gólpasszt és 18,1 percet átlagolt.        

– Mennyit tudtál az ASE-ról, 
amikor aláírtad a szerződést? 
– Nem sokat tudtam a magyar 
ligáról. Miután megkötöttük a 
szerződést, utána végeztem egy 
kis kutatómunkát, így most már 
nagyjából képben vagyok, hogy 
mire számíthatok.                                                                  
– Mennyiben különbözik az eu-
rópai kosárlabda az amerikai-
tól? 
– Teljesen más, mint Ameriká-
ban, itt inkább csapatként dol-
goznak együtt a játékosok, sok-
kal több a védekezés, sokkal job-
ban felépített az egész rendszer.  
– Mit tartasz az erősségeidnek, 
és mivel lennél elégedett a baj-
nokság végén? 
– Jól dobok, a labdavezetésem se 
rossz, gyors vagyok. Sérülésmen-
tes szezont szeretnék, és termé-
szetesen a rájátszásba jutás a cél.

Deon Edwin személyében ta-
pasztalt irányítót sikerült szer-
ződtetni. A 29 éves, 191 centimé-
ter magas, egyes-kettes posztos 
játékos számára nem ismeretlen 
Európa. Játszott Finnországban, 
több ukrán csapatban, tavasszal 
a macedón Rabotničkiben szere-
pelt, az Amerikai Virgin-szigetek 
válogatottjának a tagja.    

– Már több éve Európában ját-
szol. Hogy látod, hogy fekszik 
neked ez a stílus? 
– Itt többet kell taktikázni, töb-
bet kell gondolkodni játék köz-
ben, mint az USA-ban. 
– Mit tudsz a magyar kosárlab-
dáról? 
– Két játékossal beszéltem a ma-
gyar ligáról – egyikük, Xavier 
Pollard a Kecskemétben játszott 
–, tőlük azt az információt kap-
tam, hogy kemény a bajnok-
ság, és jó országba jövök. Azt is 
mondták, hogy ha jól teljesítek, 
az jó ugródeszka lehet más erő-
sebb bajnokságokba.                                                      
– Mit gondolsz, mivel tudsz 
hasznára lenni a csapatnak? 
– Jól dobom a hárompontoso-
kat, a középtávoliakat is, az egy-
egyezés is jól megy, és igyek-
szem vezér lenni, amikor a pá-
lyán leszek.                                              
– Mivel lennél elégedett az év 
végén? 
– Ha megnyernénk a bajnok-
ságot. Vagy a teljességre törek-
szünk, vagy semmire. 
Paul Atkinson Junior rookie, 
azaz újonc, most fejezte be egye-
temi tanulmányait, és lépett a 

pro�k táborába. A 206 centimé-
ter magas, négyes és ötös posz-
tos játékos, egy erős egyetemi 
bajnokságból érkezett Paksra.   

– Milyen elvárásokkal vágsz 
neki a pro� karrierednek? 
– Ez lesz az első pro� évem, bí-
zom benne, hogy jó szezonunk 
lesz. Úgy látom, hogy a töb-
bi amerikai játékos is képzett, 
és megfelelő játékerő lesz a csa-
patban. Eilingsfeld Jánossal még 
nem tudtam találkozni, alig vá-
rom, hogy őt is megismerhes-
sem, végre együtt legyen a csa-
pat, együtt tudjunk gyakorolni.  
– Mit tudsz az európai kosárlab-
dáról? 
– Azt, hogy �zikális, sok a kon-
takt, meg kell harcolni a labdá-
ért. Erre fel is készültem, tudom, 
hogy mire számítsak.  
– Mit tartasz az erősségeidnek?  
– Az alsó posztos játék lehet az 
egyik erősségem, ezenkívül egész 
nyáron a dobásokra koncentrál-
tam, remélem, hogy a sok gya-
korlás ki�zetődő lesz, és ezt a sok 
befektetett munkát még jobban 
tudom használni a pályán. 
– A nyári felkészülésedet segítet-
te valaki? 
– Az egyetemi edzőm, egy volt 
NBA játékos (Ryan Humphrey, 
a szerk.) segített, hogy fel tud-
jak készülni a pro� életre. Olyan 
edzésprogramot adott nekem, 
ami az NBA-ben is van. Főleg 
alsó posztos gyakorlatok sze-
repeltek ebben, vele és az édes-
apámmal gyakoroltunk sokat.

Kovács József

– Visszatértél Magyarországra, 
miért az ASE-ra esett a válasz-
tásod? 
– Megkerestek, tudom, hogy 
milyen csapat a Paks és milyen 
a múltja, ezért választottam az 
ASE-t. Annak ellenére döntöt-
tem így, hogy tudom, rosszul 
szerepelt a csapat az előző baj-
nokságban, és az utolsó mérkő-
zéseken dőlt el, hogy bent ma-
rad az első osztályban. Bízom 
abban, hogy a kezdődő bajnok-
ságban már az elején ott leszünk 
a jó csapatok között. 
– Szerinted mennyire erős a 
magyar bajnokság? 

Fotók: Molnár Gyula

 Paksi Hírnök, 2022. szeptember 9. n 17



Sport

Aranyak, ezüst, bronz – sok 
jó helyezés a kajak-kenusoknál
A kajak-kenu síkvízi szakágban augusz-
tus 3. és 7. között rendezték az ICF fel-
nőtt gyorsasági és parakenu világbaj-
nokságot a kanadai Hamiltonban. Bő két 
héttel később, az ECA felnőtt és parakenu 
Európa-bajnokságra került sor Mün-
chenben, majd Szegeden augusztus 31-
től szeptember 4-ig az i�úsági és U23-as 
világbajnokságra. Mind a három verse-
nyen indultak paksi versenyzők. Az ered-
ményekről Bedecs Ferencet, az ASE ka-
jak-kenu szakosztályának vezetőjét kér-
deztük.

– Pupp Noémi, Kollár Kristóf és Hodován 
Dávid indultak a felnőtt világbajnoksá-
gon. Elégedett vagy az eredményeikkel? 
– Noémi egész évben jó formában volt, a 
válogatón K1 500 méteren második helyen 
végzett, így került be a négyes hajóba. A vi-
lágbajnokságon egy számban indult, 500 
négyesben, ahol a hatodik helyen végez-
tek. Nagyon erős volt a mezőny, egyre több 
ország jelenik meg, nő a konkurencia, pél-
daként említeném a mexikói női kajak né-
gyest, nem is emlékszem rá, hogy valaha 
lettek volna. Noéminek a felnőtt mezőny-
ben ez volt az első olimpiai számos szerep-
lése, ez mindenképpen fontos. A fér� kenu 
négyesen látszott, hogy még nagyon „friss”, 
nem volt idejük összeszokni, így Kollár 
Kristófék negyedik helye nagyon jó ered-
mény. Tulajdonképpen a szegedi U23-as 
világbajnokságra álltak össze. Azt látni kell, 
hogy mind a két négyes hajó nagyon �atal 
összetételű volt, huszonegy-két évesek al-

kották, Noémi volt a legidősebb a maga 24 
évével. Ha így nézzük az elért eredménye-
ket, akkor a jövőre nézve nagyon bíztatóak. 
És azért az óriási dolog, hogy a tavalyi év 
után ismét ott tudtak lenni a felnőtt-világ-
bajnokságon. Egy ilyen eseményen a légkör 
egészen más, ott vannak a legendák, akiket 
idáig a gyerekek esetleg csak a tévében lát-
tak. Hodován Dávid hetedik lett párban 
Kiss Balázzsal C2 1000 méteren. Egy kicsit 
eltaktikázták az előfutamot, jobb pályára is 
kerülhettek volna a döntőben.  
– Nem sok idő maradt pihenésre a vébé 
után, két versenyzőtök is indult München-
ben a felnőtt-Európa-bajnokságon. Hogy 
értékeled az eredményeket? 

– Pupp Noémi két számban, egyesben és pá-
rosban is rajthoz állt. Új párjával, Fojt Sárával 
K2 500 méteren indultak, és futamról futam-
ra látszott, ahogy fejlődnek. Olimpiai szám-
ban szereztek negyedik helyet, ami szenzá- 
ciós eredmény, a lányok is nagyon örültek 
neki. Ez meglátszott a másnapi K1 1000 mé-
teren, mert Noémi ott már felszabadultan, jó-
kedvűen versenyzett, és meg is lett az első hely, 
ami eddigi pályafutásának legszebb eredmé-
nye. Hodován Dávid Korisánszky Dáviddal 
ment 200 párost, a felnőttvébén még Kiss Ba-
lázs volt a párja. Törtük a fejünket, hogy bevál-
lalja-e az Eb-t, vagy inkább induljon az U23-
as világbajnokságon, mivel a válogatási elvek 
alapján a két verseny kizárta egymást.           Ü 

Fotó: magánarchívum
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Három forduló, egy győzelem, két vereség

Sport

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

Ü Csak az indulhatott mindkét eseményen, 
aki mind a kétszer olimpiai számban ver-
senyzett. Végül a felnőtt-Európa-bajnokság 
mellett döntöttünk. Nagy kihívás volt szá-
mára, mivel más párral, más távon indult, és 
Korisánszkyval gyakorlatilag két hetet tud-
tak együtt készülni. Kiss Balázs 500 méteren 
egyesben indult, ezért kellett új párt keres-
ni. Ennek ellenére a táv háromnegyedéig jól 
tartották magukat, végül a hatodik helyen 
értek célba, fél másodperccel maradtak le a 
dobogóról. 
– Hazai rendezésű utánpótlás-világbaj-
nokságon mindig nagyok az elvárások. Elé-
gedett vagy? 
– Nagyon jól szerepeltünk! Amúgy nagyon 
erős volt az egész világbajnokság, 65 ország-
ból 1200-1300 versenyző jött. Nagyon nagy 
volt a tét, i�vébén utoljára öt évvel ezelőtt 
nyert aranyérmet magyar hajó kenuban. Ju-
hász István párosban indult a szegedi Mol-
nár Csanáddal, a válogatón a regnáló Euró-

pa-bajnokokat kellett megverniük, hogy itt 
indulhassanak. A vébén 500 méter és 1000 
méter párosban is az első helyen végez-
tek, nagyon érett versenyzéssel. Pro�ként 
csinálták végig az egész világbajnokságot. 
Az U23-as korosztályban Vajda Bence K2 
1000 méteren indult Szántói Szabó Tamás-
sal. Bence az év elején hullámvölgyben volt, 
rengeteget dolgozott, mindent megcsinált, 
amit az edzők kértek tőle, de valahogy nem 
úgy ment a kajak alatta. A világbajnokságon 
végül minden összeállt. Már az előfutamban 
is látszott, hogy nagyon jó formában van-
nak, a döntőben pedig szenzációs verseny-
zéssel az elejétől a végéig uralták a mezőnyt, 
és megnyerték az aranyérmet. Kollár Kris-
tóf három számban indult. C2  500 méte-
ren – ami olimpiai szám – Slihoczki Ádám-
mal álltak rajthoz, és meggyőző versenyzés-
sel jutottak a döntőbe, ahol végig dobogós 
helyen haladtak, végül az ötödik helyen ér-
tek célba. Hozzá kell tenni, hogy nagyon 

szoros volt a befutó, 1,6 másodperccel előt-
tük ért be az aranyérmes, a dobogótól pedig 
csak pár tizedmásodperccel maradtak le. Az 
U23-as mezőnyben már elég komoly átfe-
dések vannak a felnőttmezőnnyel, a magyar 
C4-es hajó 500 méteren ugyanaz az összeté-
telű volt, mint a felnőttvébén. Ott negyedi-
kek lettek, itt majdnem sikerült megnyerni 
az aranyat, Kristófék 26 század másodperc-
cel maradtak le a spanyol hajó mögött. Egy 
gyönyörű ezüstnek azért örülhetünk, amit 
nagyon megérdemeltek. Az utolsó nap még 
5000 méteren, egyesben is indult a paksi 
versenyző, ahol érett, taktikus versenyzéssel 
és nagy rutinnal, maratonversenyek tapasz-
talatával a háta mögött nyert bronzérmet. 
Elmondható, hogy mind a három világver-
seny sikeres volt, az utánpótlás különösen, 
és minden várakozásunkat felülmúlta. Sík-
vízi szakágban van öt olyan versenyzőnk, 
aki már tett le valamit az asztalra. És nagyon 
�atalok!                                                 Kovács József

Igencsak gólgazdag mérkőzé-
seket játszott a Paksi FC labda-
rúgócsapata a legutóbbi három 
fordulóban az OTP Bank Li-
gában. Előbb az Újpestet verte 
3:2-re, majd a Kisvárdától, va-
lamint legutóbb a Kecskemét-
től is 3:1-es vereséget szenved-
tek a zöld-fehérek.
 
Az Újpest vendégeként álomsze-
rűen kezdődött és folytatódott a 
mérkőzés a kilencven perc két-
harmadáig, miután Windecker 
József, Varga Barnabás és Papp 
Kristóf találatával 3 góllal vezetett 
a Paks, amire a házigazdák két-
szer ugyan válaszoltak, de szeren-
csére a végén a kapufánkról kife-
lé pattant a mérkőzéslabda, így 3 
ponttal utazhattak haza Waltner 
Róbert tanítványai. Nem sok idő 
maradt az örömködésre, hiszen 
augusztus 31-én az addig veret-
len „mumus” Kisvárdát fogadták 

a Fehérvári úton. A hétközi baj-
nokin megismétlődött az Újpest 
elleni forgatókönyv, csak sajnos 
fordítva történt minden, mint a 
Megyeri úton. A vendég Várda 
az 52. percben tulajdonképpen 
lezárta a mérkőzést. Ekkor már 
három góllal vezettek Camajék. 
A Paks a 63. percben Windecker 
találatával szépített, de hiába ke-

rült rövid ideig mezőnyfölénybe, a 
mérkőzés végeredményét érdem-
ben már nem befolyásolta a hazai 
csapat: Paksi FC –Kisvárda 1:3. 
Ezt a meccset követően az újonc 
Kecskeméthez látogattak Szabó 
Jánosék. A hazaiak otthoni mérle-
ge a mérkőzésig elismerésre mél-
tó volt. Az előjelek viszont a zöld-
fehérek sikerét feltételezhették, 

mert az addig lejátszott 14 egy-
más elleni mérkőzés mérlege hét 
győzelem, négy döntetlen és há-
rom vereség, 21:16-os gólarány-
nyal. Azonban a pályán beigazo-
lódott, hogy az előzetes statisztika 
nem játszik, igaz, a Paks soraiban 
tudta a nevelőegyesületéhez egy 
év DAC-os légióskodás után visz-
szatérő korábbi gólkirályt, Hahn 
Jánost is. Az első félidő kiegyenlí-
tett mezőnyjátékot hozott, azon-
ban a hálók érintetlenek marad-
tak. A szünetet követően Katona 
Bálint a hazaiakat juttatta előny-
höz, majd a 72. percben Banó-
Szabó Bence növelte az előnyt. 
A végén Sajbán Máté szépített, de 
maradt a 2:1. További hír, hogy a 
huszonötszörös válogatott, paksi 
nevelésű Böde Dániellel a csatár 
kérésére szerződést bontott a Pak-
si FC. A zöld-fehérek legközelebb 
a Debrecent fogadják szeptember 
10-én.                                            -dt-

Fotó: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

Mikor alapították a Társadalmi Ellenőrző, 
Információs és Településfejlesztési Társu-
lást? A  megfejtéseket szeptember 16-ig 
várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51–
53. címre, vagy emailben a paksihirnok@
gmail.com-ra. A név mellé telefonszámot 
is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Nagy Ágnes

Fotó: Babai István/archív

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


