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Újabb mérföldkő az e-mobilitás projektben

Tíz elektromos busz beszerzéséről írt alá szer-
ződést Szabó Péter, Paks polgármestere és 
Marta Lis, a Solaris Bus & Coach S.A. export-
értékesítési igazgatóhelyettese. A „Fenntart-
ható városi közlekedés fejlesztése és előváro-
si vasúti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett 
régiókban – Paks város közösségi közlekedés 
fejlesztése” című projekthez kapcsolódó köz-
beszerzésben 5+1 darab Urbino 12 electric tí-
pusú, 63 fő szállítására alkalmas és 3+1 darab 
Urbino 8,9 LE electric típusú midi, 44 fő szál-
lítására alkalmas, kizárólag elektromos hajtás-
sal rendelkező buszokat, valamint az összes 
járműtípus egyidejű töltésére is alkalmas töl-
tőinfrastruktúrát vásárol Paks Város Önkor-
mányzata a lengyel cégtől. A szerződéskötésen 
Süli János miniszter azt mondta: az atomerő-
mű zöld ökológiai lábnyomú beruházás, ami-
hez hozzátartozik az is, hogy az építőket az 
érintett településekről elektromos buszokkal 
kívánjunk szállítani, ehhez 150 jármű beszer-

zését tervezzük. A paksi önkormányzat azon 
törekvése, hogy a közösségi közlekedést elekt-
romos buszokkal oldja meg, jó tapasztalatszer-
zés ehhez. Kiemelte, a sűrített járatszámmal 
működő igényvezérelt buszoknak köszönhe-
tően kevesebb lehet a parkolási probléma, il-
letve csökkenhet a városközpont forgalom-
terhelése, aminek nyomán élhetőbbé válhat a 
város. Az elektromos közlekedés  kialakításá-
val Paks nemcsak atomcity, hanem zöldcity is 
lesz, csakúgy, mint a Közép-Duna menti tér-
ség, amire szintén kiterjesztjük a rendszert. 
Az elektromobilitás segíti a társadalmi mobi-
litást is, hiszen a környezetkímélő elektromos 
kerékpárok és buszok mellett elektromos sze-
mélygépkocsikat is igénybe vehet majd terve-
ink szerint a lakosság, összegzett a miniszter.  
– Amikor megérkezik a tíz elektromos busz, 
akkor reális esély lesz arra, hogy Magyaror-
szágon elsőként Pakson, az önkormányzat a 
működtetésében lévő közösségi közlekedést 

tisztán elektromos buszokkal lássa el. Ezek 
a buszok kisebbek, mint a jelenleg közleke-
dő csuklós buszok, így azokról a területek-
ről is lehet majd utasokat szállítani, ahon-
nan eddig erre nem volt mód, pedig óriási 
igény lenne rá. A Közlekedéstudományi In-
tézet elkészített egy tanulmányt, amelyben a 
település közlekedési helyzetét vizsgálták, a 
lakosság igényeit, valamint a járatsűrűséget 
és az útvonalakat érintő lehetőségeket is. Ez 
a tanulmány decemberben kerül a képvise-
lő-testület elé. A közösségi közlekedés 2021. 
január elsejétől működik önkormányzati 
feladatellátásban, az előkészítés már folya-
matban van  – tájékoztatott a rendezvényen 
Szabó Péter. A polgármester azt is elmond-
ta, hogy a városban e-jegy-rendszert vezet-
nek be, amit városkártyával, illetve e-szemé-
lyivel használhat a lakosság. Arról is beszélt, 
hogy a Protheus Holding Zrt. által koordi-
nált elektromobilitási programban már jár-
ják a várost az e-taxik és az önkormányza-
ti cégekhez telepített elektromos kerékpá-
rok. Az autóbuszok megérkezéséig megépül 
az üzemeltetéshez szükséges járműtelep, va-
lamint a tervek szerint a hulladékszállítás-
ban és a városüzemeltetésben is megjelen-
nek elektromos haszongépjárművek. 
Marta Listől, a lengyel cég igazgatóhelyette-
sétől megtudtuk, hogy 2002 óta megközelítő-
leg 150 autóbuszt szállítottak Magyarország-
ra, többek között Budapestre és Debrecenbe. 
A most aláírt szerződés keretében az egyik 
legnagyobb, tisztán elektromos meghajtású 
busz�otta érkezik Paksra. A gyártó cégnek 
tizenegy hónap alatt kell leszállítania a jár-
műveket. A beszerzés értéke négymillió-hét-
százezer euró + áfa, amit teljes egészében az 
integrált közlekedésfejlesztési operatív prog-
ramban elnyert forrásból biztosít az önkor-
mányzat.                                                        -dsz-

Fotó: Babai István
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Elindul a felújítás második üteme

Alapítványi támogatásokról is döntöttek
Az októberben megalakult testület rendkívü-
li tanácskozáson négy témát tárgyalt. Első-
ként az alapítványi támogatások jóváhagyása 
szerepelt napirenden. – Az előző képviselő-
testület humánpolitikai bizottsága hozta meg 
az alapítványok támogatásáról szóló döntése-
ket, de ezeket már az új képviselő-testület fo-
gadta el. Azért volt szükség a mostani rend-
kívüli ülésre, mert amíg nem fogadtuk el az 
előterjesztéseket, az alapítványok nem tud-
tak dolgozni programjaik megvalósításán – 
tájékoztatott Szabó Péter, Paks polgármeste-
re. A képviselő-testület tagjai egyhangú dön-
téssel támogatták az előterjesztésben javasolt 
alapítványok támogatását. A vonatkozó do-
kumentumok megtalálhatók a paks.hu hon-
lapon.

A második pontban a társulási tanácsok-
ba, így többek közt a hulladékgazdálkodá-
si és a Paksi Többcélú Kistérségi Társulásba 
történő delegálásokról egyeztettek a város-
vezetők. – Ezekbe a társulásokba Paksnak 
delegálnia kell képviselőt, aki alapesetben 
mindig a polgármester, de akadályoztatá-
sa esetére helyettest kell kijelölni. Az ülésen 
Szántó Zoltán alpolgármester személyére 
tettem javaslatot – mondta Szabó Péter. Az 
ajánlást hat igen és három tartózkodás mel-
lett fogadta el a testület.
Ezen az ülésen döntöttek arról is, hogy Fe-
renczi Jánosné kapja idén a Segítő Kéz kitün-
tetést. Az elismerést az ülés után, a szociális 
munka napja alkalmából szervezett városi 
ünnepségen átadták.

Paks kárpátaljai testvértelepülése, Visk to-
vábbi segítéséről is döntöttek a városveze-
tők. – Az egyebek napirendi pontban Bar-
nabás István képviselő egy korábbi testületi 
döntést említett meg, amit most van lehető-
ségünk teljesíteni. Bő egy évvel ezelőtt aján-
lotta fel a paksi városvezetés a Fehérvári úti 
stadionban korábban használt ülőhelyeket a 
viski futballcsapat stadionjába. A kezdemé-
nyezést nagy szeretettel fogadták, eddig az 
ukrán szakhatóságok engedélyeire vártunk, 
amely most realizálódott – összegzett a pol-
gármester. A 400 széket és a hozzá tartozó fel-
építmény kiszállítását is a paksi önkormány-
zat vállalta magára, ami a tervek szerint még 
ebben az évben megvalósul. 

Faller G.

Megkezdődött a Kurcsatov utcai 
tömbbelső-rekonstrukció máso-
dik ütemének kivitelezése, a mun-
kálatok során a Kurcsatov, a Wig-

ner Jenő, a Gagarin és a Babits 
utcák, és az I�úság útja által ha-
tárolt terület újul meg. A kivite-
lezési szerződést november 8-án 

írta alá Szabó Péter polgármester, 
Kiszli László, a Soltút K�. ügyve-
zetője és dr. Korcsmár Judit, az 
Alisca Bau Zrt. közbeszerzési és 
jogi vezetője; a két cég konzorci-
umot alkot. – Az újabb tömbelső-
felújítási projekt egy következő 
fontos mérföldkő, hiszen a lakó-
telep további része válik komfor-
tosabbá, élhetőbbé, zöldebbé – 
hangsúlyozta Szabó Péter polgár-
mester. Az eddigi gyakorlatnak 
megfelelően a szerződéskötést 
követően lakossági fórumot tar-
tottak, ahol tájékoztatták az érin-
tett lakosságot a beruházás mű-
szaki tartalmáról, a munkálatok 
ütemezéséről, az ideiglenes par-
kolási megoldásokról, és vála-

szoltak a felmerülő kérdésekre. 
Néhány nappal később a mun-
katerület átadása is megtörtént. 
Barnabás István, a körzet önkor-
mányzati képviselője azt mond-
ta, azt várja, hogy ugyanolyan 
szép legyen a most megújuló te-
rület, mint a lakótelep többi fel-
újított tömbbelsője. Hozzátette, 
hogy a Kurcsatov utca környéke 
volt egykor a lakótelep legszebb 
része, most pedig már mond-
hatjuk, hogy a legelhanyagol-
tabb, így nagyon ráfér a rekonst-
rukció. A nettó 490 millió forint 
értékű beruházás önkormány-
zati forrásból valósul meg, a ki-
vitelezés határideje 2020. márci-
us 31.                                             -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Képviselők: Ulbert Sándor

Képviselők: Pálmai Klára
Közélet

– Ez az ötödik önkormányzati ciklus, amely-
ben egyéni képviselőként dolgozik. Miért 
döntött úgy, hogy ismét kéri a választók bi-
zalmát?
–  Az emberek mindig bizalommal fordul-
tak hozzám, én pedig segítettem, amiben csak 
tudtam. Szeretek tenni értük, a városért, és jó 
érzés, amikor a törekvések, az elvégzett mun-
ka eredményre vezetnek. A korábbi elképzelé-
seim közül sok mindent sikerült megvalósíta-
ni, de azokról sem tettem le, amelyeket forrás-
hiány miatt eddig nem, ilyen például a Dózsa 

– Miért döntött úgy, hogy vállalja a képvi-
selő-jelöltséget?
–  Miután megkaptam a felkérést, természe-
tesen alaposan átgondoltam. Arra jutottam, 
hogy mivel dolgoztam már képviselőként, 
ezért van tapasztalatom, nagyon jól isme-
rem az egyes körzet problémáit, van ener-
giám, és nyugdíjasként időm is arra, hogy 
megválasztásom esetén lelkiismeretesen el-
lássam a feladatot. Szeretnék tenni a váro-
sért, a lakosságért.
– Elkezdődött az érdemi munka. Mennyire 
sikerült megismernie a város ügyeit?

György út felújításának folytatása, vagy a Kos-
suth Lajos utca rekonstrukciója. 
–  A választási programjában megfogalma-
zott célok mind megvalósíthatók ebben az ön-
kormányzati ciklusban?
–  A programomban megfogalmazott célok 
reálisak. A parkolóház megépítése a piacté-
ren, kisebb parkolók kialakítása városszerte, a 
6-os út alatti „menekülőút” kialakítása, a Haj-
nal utca felújítása, és olyan kisebb munkák, 
mint például a járdák korszerűsítése elkészül 
2024-ig. Az egész várost érintő kiemelt célom 
a közösségi közlekedés elindítása, hogy a vá-
ros bármely pontjáról be lehessen járni a vá-
rosközpontba. 
–  Két szakbizottság elnöke. Milyen feladato-
kat jelent ez Önnek?
–   A frakciótársaimmal jól tudunk együtt 
dolgozni, ami a bizottsági munka tekinteté-
ben is fontos, hiszen így jól előkészített dön-
tések születhetnek. A humánpolitikai bizott-
ság elnökeként folytatom az előző ciklusban 
elkezdett munkát, több mindent elindítot-
tunk akkor. A gazdasági bizottság munkájá-
ban eddig is részt vettem, elnökként az a cé-
lom, hogy a munka koordinálása gördülékeny 

legyen, ez segíti a polgármesteri hivatal mun-
káját, a fejlesztések megvalósítását. 
– Mit tart fontosnak a város egészét tekintve?
– Azért dolgozom, hogy a mindennapi felada-
tok ellátása rendezetten és ütemezetten tör-
ténjen, legyen szó akár terveztetésről, járda-
javításról vagy éppen parkgondozásról. El-
engedhetetlen, hogy �gyelemmel legyünk 
az erőmű-beruházásra való felkészülésre, és 
olyan döntések szülessenek, amelyek nyomán 
működőképes marad a város, az építkezéssel 
együtt járó lakosságszám-növekedés ne zavar-
ja meg a paksiak nyugalmát. 
– Milyennek képzeli Paksot öt év múlva? 
– Szeretném, hogy Paks nyugodt, csendes, 
kisvárosi jellege megmaradjon, a lakosság jól 
érezze itt magát, minden szolgáltatást helyben 
el tudjon érni, és ne kelljen máshova utaznia 
szórakozni, vásárolni. Arra, hogy jól dolgoz-
tunk, az lesz az igazi bizonyíték, ha öt eszten-
dő múlva is bizalmat szavaznak nekünk a vá-
lasztók.                                                                -dsz-

– Tanulmányozom a költségvetést, a beszá-
molókat, a folyamatban lévő ügyeket. Emel-
lett minden napra jut valamilyen feladat, 
megoldandó probléma. Érkeznek megkere-
sések a lakosságtól, amire �gyelemmel va-
gyok. Nagyon fontos számomra, hogy elér-
jenek, ezért minden hónap első hétfőjén 17 
órától fogadóórát tartok a polgármesteri hi-
vatalban, a telefonszámom és az e-mail cí-
mem lentebb, illetve a város honlapján meg-
található.
– Vannak-e prioritások az Ön számára?
– A legfontosabb a közlekedéssel kapcsola-
tos problémák megoldása úgy a körzetem-
ben, mint városi szinten. Parkolókat kell ki-
alakítani, mert ezek híján nagyon sok autó 
áll az utcákon, ami sok esetben megnehe-
zíti a közlekedhetőséget. Vannak megvásá-
rolható régi házak, amelyek helyén ki lehet-
ne alakítani parkolókat. Fejleszteni kell a tö-
megközlekedést, elindítani az igényvezérelt 
buszjáratokat. Az autópálya használatát a 
tengelici felhajtótól a Paks északi lehajtóig 
ingyenessé kellene tenni, ezzel tehermente-
síteni a 6-os utat, és átkelőket kialakítani, így 
jobban megközelíthetővé válna a Duna-part 
és az elkészült kerékpárút is. A gyermekin-

tézményekre is kiemelt �gyelmet kívánok 
fordítani. Már dolgozunk azon, hogy a fo-
lyami homokot más burkolattal váltsuk ki a 
Munkácsy utcai tagóvoda udvarán. A két la-
kótelepi tagóvodában nincsen közösségi tér, 
ezt a két épületrész közötti terület „bezárá-
sával” meg lehetne oldani, a tető rozsdás, az 
udvarokon lévő burkolat töredezett. A har-
madik dolog, hogy meg kell vizsgálni a lösz-
fal állapotát, és amennyiben szükséges, gon-
doskodni kell a megtámasztásáról. 
– Milyennek szeretné látni Paksot öt év 
múlva?
– Olyan településnek, ahol itthon otthon 
érzi magát a lakosság. Ehhez nem kell fe-
nekestül felforgatni a várost, hanem jó gaz-
da módjára észszerű, átgondolt döntése-
ket hozni, elvégezni a szükséges felújításo-
kat, biztosítani az intézmények működését, 
komfortosabbá, könnyebbé tenni a paksiak 
mindennapi életét. Ezért kívánok dolgozni 
képviselőként és a városépítő bizottság elnö-
keként.                                                         -kgy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum

Ulbert Sándor elérhetőségei: telefon: 06/20 
583-0436, e-mail: ulbert.sandor@paks.hu

Pálmai Klára elérhetőségei: telefon: 06/30 
742-2043, e-mail: palmaiklara@gmail.com
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Szakmai napon ismerhették 
meg a Mezőföldvíz Kft.-t

Felkészülten 
várják a telet

KözéletKözélet

A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonpro�t K�. végzi a hulladékszál-
lítási közszolgáltatási feladatokat Pakson. 2019. november 15-től értesí-
tőnyomtatvány használatával kívánják a lakosságot tájékoztatni a hul-
ladékszállítás során felmerülő problémákról, például arról, ha a gyűjtő-
edény sérült, vagy nem megfelelő hulladékot tartalmazott, esetleg a cég 
rendszerében nincs nyoma szolgáltatási szerződésnek. A gépjárműveze-
tők a hulladékgyűjtő edényekre teszik fel a kitöltött értesítőt, amely onnan 
könnyen levehető. A módszer bevezetésének célja a cég és a lakosság kö-
zötti hatékonyabb kommunikáció. A lakosok így azonnal tájékozódhat-
nak az esetlegesen felmerülő problémákról, nem pedig több nap elteltével, 
postai levelezés útján. Amennyiben ezzel vagy a szolgáltatással kapcsolat-
ban kérdésük, problémájuk van a lakosoknak, keressék fel a cég ügyfél-
szolgálatát a paksi polgármesteri hivatalban, áll a Kaposvári Hulladék-
gazdálkodási Nonpro�t K�. közleményében. (Fotó: Sza�enauer Ferenc)

Megtartotta a tél közeledtével szokásos gép-
szemlét a DC Dunakom Zrt. a közelmúltban. 
A járdák mellett mintegy 90 kilométernyi bur-
kolt útfelület síkosságmentesítéséről gondos-
kodik a téli időszakban a cég. Kilencvenkét, 
sós homokkal feltöltött ládát tettek ki a közte-
rületekre, és a havazás esetén munkába állít-
ható gépek szemléje is megtörtént. Tovább bő-
vült a városüzemeltető cég eszközparkja, két 
új gép segíti a téli síkosságmentesítést. – Az 
egyik újonnan beszerzett berendezés egy só-
szóró, amelyet a kisebb méretű Multicarra 
szerelhetnek fel. Praktikus, kevésbé termetes 
mérete miatt ezzel a szűkebb utcákba is eljut-
nak, és könnyedén megtisztítják a burkola-
tot. A másik új gép egy nagyméretű hókotró. 
Ennek összkerékmeghajtása garantálja, hogy 
a legnagyobb havazásban is eljut azokra a te-
rületekre, ahol szükség van rá – tájékoztatott 
Stölczer Zoltán. A DC Dunakom Zrt. gépé-
szeti és logisztikai vezetője azt kérte a lakos-
ságtól, hogy havazáskor ne parkoljanak autó-
ikkal az út szélén, mert ezzel akadályozzák a 
hókotrókat. A Magyar Közút Nonpro�t Zrt. is 
felkészült a közelgő télre. Közleményük szerint 
országosan tizenkilenc megyei igazgatóságon, 
kilencvennégy mérnökségen és a közpon-
ti irányításban is huszonnégy órás szolgálatra 
álltak át a szakemberek. A téli hónapokban a 
társaság elsődleges feladata a hóeltakarítás és a 
síkosságmentesítés, valamint – megfelelő idő-
járási körülmények között – a téli ideiglenes ká-
tyúzás. A következő hónapokban, a télies idő-
járás beálltával mintegy négyezren dolgoznak 
váltott, tizenkét órás műszakokban a téli út-
üzemeltetési feladatok ellátásán, koordináció- 
ján. Az előrejelzések szerint a következő he-
tekben még nem kell számítanunk télies időre.

-lk-

Szakmai napot tartott önkormányzatok ve-
zetőinek a Mezőföldvíz K�. A rendezvény 
célja elsősorban az volt, hogy a cég tulajdo-
nos önkormányzatainak újonnan megvá-
lasztott polgármesterei, képviselői is meg-
ismerhessék a cég működését. – Fontos 
lenne olyan törvényeket alkotni, hogy a 
víziközműcégek megfelelően tudjanak mű-
ködni, legyen pénzük a beruházásokra, és 
a béreket is megfelelő szinten tudják tarta-
ni, kormányzati elképzelések már vannak 
erre vonatkozóan – mondta megnyitóbe-
szédében Süli János tárca nélküli miniszter 
a Forráspont Energiaházban megtartott ta-
lálkozón. – A jelenleg napirenden lévő hul-
ladékrendszer problémája után a víziközmű-
szolgáltatók helyzetét kell mindenképpen 
megoldani – húzta alá. Csapó Sándor, a há-
rom megye negyvenhét településén szolgál-

tató Mezőföldvíz K�. ügyvezetője a hazai ví-
ziközmű-szolgáltatás jogi környezetéről és a 
k�. szervezeti és működési rendjéről számolt 
be a hallgatóságnak, egyúttal említette a tu-
lajdonosok felelősségét is. – A következő öt 
évben nagyon sok olyan döntést meg kell 
hozniuk, melyek a település legfontosabb 
közszolgáltatásáról, a víziközmű-szolgálta-
tásról szólnak, illetve rólunk mint gazdasá-
gi társaságról, aki ezt a szolgáltatást végzi – 
mondta a megjelenteknek. A Mezőföldvíz 
K�. ügyvezetője hozzátette, hogy a szak-
mai nappal a településvezetőknek kívántak 
segítséget nyújtani a döntések meghozata-
lához. A programon a műszaki üzemelte-
tésről, karbantartásról, a fogyasztói kap-
csolatokról és a Mezőföldvíz K�. pénzügyi 
helyzetéről is szó esett.                                                       

-wph-

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet

Segítő kéz díjat kapott Ferenczi Jánosné

Paksi díjazottak a megyei Prima-gálán
– Nagy öröm, hogy az ország 
legkisebb megyéje, Tolna megye 
ilyen nagyszámú kiváló ember-
nek ad otthont, rengeteg kiemel-
kedő tehetséget köszönhet ennek 
a megyének a magyar társada-
lom. Mindannyian példaképek 
számunkra – mondta Kovács 
Pál államtitkár a Vállalkozók és 
Munkáltatók Országos Szövetsé-
ge (VOSZ) Tolna Megyei Szerve-
zetének 15. gálaestjén tartott kö-
szöntőjében. Beszélt a Paks II. be-
ruházásról is. Azt mondta, hogy 
a beruházással új időszámítás 
kezdődött Tolna megyében, fel-
értékelődik a mindennapi tudá-
sunk, a képességeink, munkához 
juthatnak a vállalkozásaink. Az 
egész térség életére hatást gyako-
rol a beruházás, amely ellátásbiz-
tonságot jelent az országnak, szol-
gálja a klímavédelmi célokat és je-
lentős gazdaságélénkítő szerepe 
van. Idén a Tolna Megyei Prima 

díjat kaptak: dr. Lascsik László, a 
Bonyhádi Kórház és Rendelőin-
tézet kardiológus főorvosa, Ko-
váts Balázs paksi gépészmérnök, 
atomerőmű szakmérnök és posz-
tumusz Gottvald Károly, a Tolnai 
Népújság fotóriportere. Kováts 
Balázs azt mondta, két szóval le-
írható az élet�lozó�ája: szabad-
ság és felelősség. Előbbi alatt el-

sősorban az alkotás, a munkavég-
zés szabadságát érti, és szerencsés, 
hogy mindig olyan közegben volt, 
ahol ez megadatott. A közönség-
díjat Zsikó Zoltán és zenekara 
kapta. Hagyományosan ilyenkor 
köszöntik az Országos Év Vállal-
kozója díj Tolna megyei kitünte-
tettjeit, akik 2019-ben: Keszthelyi 
Szabolcs, a Szász Söröző és Étte-

rem – Keszthelyiné és társa Ven-
déglátó Bt. ügyvezetője, Kópis 
Endre, a paksi Kópis és Társa Sze-
relő és Karbantartó K�. igazgató-
ja, Siklósi Zoltán, a szintén paksi 
Zo-Bau Építőipari K�. ügyveze-
tője és Klopcsik István, a Duna-
földvári Fémfeldolgozó K�. tu-
lajdonosa, ügyvezető igazgatója. 
Az Év Tolna Megyei Vállalkozó-
ja lett Nagy Lajos, a Diófa Csár-
da tulajdonosa, Kászpári Károly, 
a Frissten Sütőipari K�. ügyveze-
tője, Seregi Ferenc, az Amaryllis 
Étterem – Full Happy K�. tulaj-
donosa, ügyvezetője és Szekeres 
Sándor, a Bát-Grill K�. ügyveze-
tő igazgatója. A gálán adták át a 
Kiemelkedő Társadalmi Szerep-
vállalásért díjakat is, az elismerést 
Mészáros Andrea, a Kék Madár 
Alapítvány ügyvezetője és Finta 
Viktor, a Tolnai Népújság főszer-
kesztője kapták.                         

-kgy-

A Segítő Kéz kitüntetést a szo-
ciális munka napja alkalmából 
rendezett városi ünnepségen 
adják át kétévente. A díjat  azok 
elismerésére alapította a paksi 
önkormányzat 2003-ban, akik 
munkájukkal hozzájárultak a 
város szociális és gyermekjólé-
ti ellátásának javításához, vagy 
e tevékenységük során kima-
gasló teljesítményt nyújtottak. 
Idén a díjazott Ferenczi János-
né. Az esten Szabó Péter pol-
gármester mondott köszöntőt. 

– Hiszem, hogy mindaz, amit 
tesznek, napról napra fontosabb. 
Nemcsak azért, mert egy elöre-
gedő társadalomban élünk, ha-
nem azért is, mert a fejlett és ha-
talmas mértékben felgyorsult vi-
lágunk egyre magányosabb lesz, 
ahol elengedhetetlenné válik az 
emberrel való törődés, legyen az 
gyermek, �atal vagy idős. Az el-
esettek, szegények, betegek támo-
gatása ugyanakkor széles körű 
társadalmi összefogást is igényel, 

hiszen még a legfejlettebb tár-
sadalmakban is mindig lesznek 
olyanok, akik akár önhibájukból, 
akár azon kívül anyagi és emberi 
támasz nélkül maradnak, idősza-
kosan vagy életük végéig kiszol-
gáltatottá és rászorulóvá válnak. 
Az ő felkarolásuk és támogatá-
suk mindannyiunk közös emberi 
és társadalmi felelőssége marad – 
mondta  Szabó Péter polgármes-
ter a szociális munka napja alkal-
mából rendezett városi ünnep-

ségen. A Segítő Kéz kitüntetést 
Ferenczi Jánosné kapta. Ahogy a 
méltatásban elhangzott, a Paksi 
Kistérségi Szociális Központ Idő-
sek és Fogyatékosok Nappali el-
látójának munkatársa. Általános 
ápolói és védőnői szakképesíté-
sét 1980-ban szerezte. Ezután a 
családalapítás volt a fókuszban, 
két lánya született. 1988-ban kez-
dett dolgozni az idősellátás terü-
letén, négyórás munkarendben, 
az ebédhordás volt a feladata, ké-

sőbb nyolcórás állásajánlatot ka-
pott. Munkálkodott a házi segít-
ségnyújtásban, a jelzőrendszeres 
házigondozásban, majd az idő-
sek nappali ellátójában vállalt fel-
adatot. Több mint harminc éve 
dolgozik tehát a szociális ága-
zatban. Kedvessége, humorérzé-
ke, optimizmusa kiváló csapat-
játékossá tette, kollégái, felette-
sei szeretik, elismerik és mindig 
számíthattak rá. A mindenna-
pi munkához a legnagyobb mo-
tivációt az adja számára, hogy 
érzi, milyen nagy szükség van 
rá, és tudja, hogy a gondozot-
tai nap mint nap várják. – Ez 
nem munka számomra, hanem 
öröm, mert érzem, hogy szeret-
nek, és ahol ezt érzi az ember, 
oda szívesen megy – fogalma-
zott a díjazott. Azt is elmondta, 
hogy ha minden jól megy, ak-
kor de-cember 20-a lesz az utol-
só munkanapja, mert nyugállo-
mányba vonul. A családra sze-
retne koncentrálni, két unokája 
van.                                                -kgy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

Nukleáris seregszemle Pécsett

A nukleáris ipar szakemberei, a hatósá-
gok és más szervezetek szakértői, a kör-
nyezetvédők és a lakosság közötti pár-
beszéd színteréül szolgált az a kétnapos 
konferencia, amelyet idén először ren-
dezett Oroszországon kívül a Roszatom. 
Pécsett, a Kodály Központban tartott 
AtomEco 2019. Nemzetközi Társadal-
mi Fórum és Kiállítással párhuzamosan 
a nukleáris iparban érintett és azzal kap-
csolatban lévő vállalkozások mutatkoz-
tak be a Baranya Megyei Vállalkozói Köz-
pont által szervezett AtomExpo kiállítá-
son a Zsolnay-negyedben.

Az orosz állami konszern által szervezett 
konferencia hagyományosan faültetéssel 
kezdődött. A résztvevők, köztük Péter�y 
Attila, a házigazda város polgármestere 
és Süli János, a Paks II. beruházásért fele-
lős miniszter, negyven smaragdfa cseme-
tét ültettek el a pécsi Tüskésréti-tónál ez-

zel is szimbolizálva az atomerőművek tisz-
ta energiatermelését.
A Zsolnay-negyedben debütáló Paks II. stand-
nál tartott sajtótájékoztatón Süli János elmond-
ta, hogy az atomenergiának, a Paks II. projekt-
nek fontos szerepe van a klímavédelemben.
A paksi atomerőmű két új blokkjának ter-
vezéséért, megépítéséért és üzembe helye-
zésért felelős tárca nélküli miniszter az ak-
tuális feladatokról szólva azt mondta, hogy 
a következő hónapok fontos feladata a 
létesítésiengedély-kérelem elkészítése és be-
nyújtása. A projekt már több mint négy-
száz engedéllyel rendelkezik, köztük a te-
lephely-, illetve a környezetvédelmi enge-
déllyel. Utóbbival kapcsolatban az ENSZ 
Espooi Egyezmény titkársága kimondta: a 
magyar eljárás példaértékű.
Idén nyártól már zajlik az építkezés a felvo-
nulási területen, mintegy nyolcvan épület 
kivitelezésére lesz szükség. Az orosz fél már 
jelezte, hogy az épületek megépítésében a 

lehető legtöbb magyar beszállítót szeretné 
igénybe venni – számolt be Süli János, majd 
újságírói kérdésre kifejtette: az atomerőmű-
vek állítják elő a legtöbb karbonmentes vil-
lamos energiát Európában. Hozzátette: a 
magyar kormány klímavédelmi szempont-
ból is felelősen járt el, amikor úgy döntött, 
hogy a megújuló energiaforrások mellett 
hosszú távon épít az atomenergiára.
A nemzetközi fórumon az atomenergetiká-
hoz kapcsolódó társadalmi párbeszéd, a biz-
tonság, az új technológiák kerültek terítékre, 
valamint, hogy miként járul hozzá az atom-
energia és a többi, karbonmentes vagy ala-
csony szén-dioxid-kibocsátású energiafor-
rás a globális klímavédelmi célok teljesülé-
séhez.
A négyszáz meghívott vendég négy szekció-
ban, illetve a nap szakmai programját záró 
plenáris ülésen osztotta meg egymással ta-
pasztalatait, véleményét. A Paks II. projekt 
képviseletében Süli János miniszter mellett 
Kovács Pál és dr. Becskeházi Attila államtit-
károk vettek részt a szakmai párbeszédben. 
A tanácskozáson az MVM Paksi Atomerő-
mű Zrt. és a Radioaktív Hulladékokat Keze-
lő Nonpro�t K�. vezető munkatársai is fel-
szólaltak. A társadalmi párbeszéddel foglal-
kozó szekció moderátora Dallos Szilvia, a 
TelePaks Médiacentrum ügyvezető igazga-
tója volt.
Az AtomEco keretében megújította együtt-
működési szerződését orosz társszerve-
zetével a Társadalmi Ellenőrző Informá-
ciós és Településfejlesztési Társulás, Ger-
jen község Desznogorszkkal erősítette meg 
testvértelepülési szerződését, de partnerre 
talált az Energiapolitika 2000 Társulat is.
Az AtomExpo kiállítói között voltak pak-
si érdekeltségű cégek is, például a PIP Non-
pro�t K�., amelynek képviseletében Kovács 
Viktor stratégiai és térségfejlesztési igazga-
tó tartott előadást a Térségi vállalkozások fel-
készülése a piaci kihívásokra címmel. Ezen 
program keretében mutatkozott be az im-
pozáns Paks II. stand, amely – hasonlóan az 
interaktív kamionhoz és az információs sá-
torhoz – az új blokkok építésével és az atom-
energiával kapcsolatos széles körű tájékoz-
tatást szolgálja. A társaság állásbörzéken, 
tudományos kiállításokon, konferenciá-
kon, energetikai expókon tervez megjelenni 
az egyedi formavilágú, modern techniká-
val felszerelt standdal, amely több modulból 
áll, így mérete a különböző rendezvények 
adottságaihoz igazítható.                          

 -ph-

Fotó: Paks II. Zrt.
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Paks II. –Tiszta és hatékony 
áramtermelés

Atomerőmű

Magyarország nem tudja elérni klímavé-
delmi célkitűzéseit atomenergia nélkül, és 
az ellátásbiztonságot is csak akkor lehet ga-
rantálni, ha Paks II. megépül – hívta fel a �-
gyelmet Süli János, a paksi atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, megépítéséért 
és üzembe helyezéséért felelős tárca nélkü-
li miniszter. 

A Magyar Országgyűlés 2009-ben adott felha-
talmazást ahhoz, hogy megkezdjük az előké-
születeket az atomerőmű kapacitásának fenn-
tartásához. Az akkori döntés helyességét az 
évről évre növekvő villamosenergia-igény, va-
lamint a MAVIR legfrissebb jelentése is alátá-
masztja. A Magyar Villamosenergia-ipari Át-
viteli Rendszerirányító Zrt. friss kimutatásá-
ból kiderül, hogy a hazai áramtermelés tíz év 
alatt mintegy negyedével csökkent, miközben 
folyamatosan növekszik a villamosenergia-fel-
használás. Az import részaránya csúcsot dön-
tött 2018-ban, amikor elérte az évi 31,6%-ot. 
A dokumentum szerint 2018-ban a paksi 
atomerőmű átlagos kihasználtsága megkö-

zelítette a 90%-ot, miközben a szélerőmű-
veké alig valamivel több mint 20%, a nap-
erőműveké pedig csupán 15% körül alakult. 
2018 végére a teljes hazai erőműpark mint-
egy 8%-át tették ki a naperőművek, ám idő-
járásfüggő működésük miatt a teljes hazai 
termelés kevesebb mint 1,5%-át biztosítot-
ták. – Mindez azt támasztja alá, hogy a ma-
gyar lakosság és gazdaság ellátását nem le-
het csak időjárásfüggő megújuló forrásokra 
bízni – húzta alá Süli János. A paksi beruhá-
zásért felelős miniszter arra is felhívta a �-
gyelmet, hogy – a meglévő erőműpark „ki-
öregedésének” következtében – jelentős 
visszaesés várható az erőművi kapacitások-
ban az elkövetkező években, miközben a 
bruttó csúcsterhelés további növekedését 
prognosztizálják. – Ha nem építenénk meg 
az összesen 2400 MW kapacitású új pak-
si blokkokat, nem tudnánk garantálni az el-
látásbiztonságot, ki lennénk szolgáltatva az 
időjárási bizonytalanságoknak és az árampi-
aci hatásoknak. Magyarország már most is 
azon országok egyike Európában, ahol a leg-

erősebb az importfüggőség – hangsúlyozta a 
miniszter. 
Süli János aláhúzta: a kormány célja, hogy 
2030-ra a magyarországi áramtermelés 
90%-a szén-dioxid-mentes legyen. Ennek 
érdekében Magyarország 2030-ig dinami-
kusan növeli naperőművi kapacitását és 
hosszú távon fenntartja atomerőművi ter-
melését.
Elmondta, hogy két, egyenként 1200 MW-
os, korszerű reaktor épül Pakson, a meglé-
vő blokkoktól északra. Az új reaktorok el-
várt üzemideje hatvan év, építésük a 21. 
század legnagyobb hazai ipari beruházása. 
A miniszter rámutatott, hogy a Paks II. be-
ruházás több mint atomerőmű-építés, álta-
la hazánk gazdaságát és technológiai szín-
vonalát is fejlesztjük. Sok feladatot hazai 
vállalatok végeznek majd, a külföldi be-
szállítók pedig magyarországi telephelyet 
hoznak létre, ami erősíti a gazdaságot, több 
ezer új állás jön létre, jelentős infrastruktu-
rális fejlesztések valósulnak meg Pakson és 
környezetében.                                             (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Márton-napi vigadalmak
Mozaik

– A bor az élet különleges lenyomata, egyrészt 
tükrözi az ember fáradtságos munkáját, más-
részt hitét, reményét, a mindig jobbra való tö-
rekvését. Egy jó bor olyan, mint egy város kö-
zössége, sokszínű, értékét hosszan megtartó, 
büszkeségre okot adó. A mi városunk közös-
sége is ilyen, és örömmel nyugtázhatjuk, hogy 
a paksi borok mindig valódi értéket hordoz-
nak magukban, amely a helyi borászok mun-
kájának, tudásának, elkötelezettségének kö-
szönhető – mondta Szabó Péter, Paks pol-
gármestere az idei Márton-napi ökumenikus 
újboráldáson, amelyet a Sárgödör téri Prés-
háztulajdonosok Egyesülete és az önkor-
mányzat közösen szervezett. Miután bevitték 
a színpadra a paksi szőlészek és borászok hi-
vatalos zászlaját, majd Leber Ferenc, a Sárgö-
dör téri Présháztulajdonosok Egyesületének 
elnöke köszöntötte a megjelenteket és meg-
nyitotta a rendezvényt, Szabó Péter polgár-
mester pedig elmondta köszöntőjét, a borok 
megáldása következett, amit Nepp Éva evan-
gélikus lelkész, Simon István dunaföldvári re-
formátus lelkész és Kutas Attila katolikus plé-
bános végeztek, azután pedig csapra verték a 
hordókat. Erre Kovács Pált, a Paksi Atomerő-
mű kapacitásának fenntartásáért felelős ál-

lamtitkárt, dr. Kovács Antalt, az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgató-
ját, Bunkóczi Rolandot, a Paks II. Atomerőmű 
Zrt. gazdasági igazgatóját és Mezősi Árpádot, 
a körzet önkormányzati képviselőjét kérték fel, 
majd Bunkóczi András, a Sárgödör téri Siller 
Nótakör vezetőjének pohárköszöntője után 
közös koccintás következett. Az estet versek-
kel színesítették Várszegi Viktor előadásában, 
valamint fellépett a Sárgödör téri Siller Nóta-
kör, a Paksi Német Nemzetiségi Hagyomány-
őrző Egyesület Tánccsoportja és Solymos 
Tóni. A borok mellé – tartva a kialakult ha-
gyományt – libamájpástétomot kínáltak a ti-
zenhetedik újboráldáson megjelent vendégek-
nek. A boráldásra a borászok mindig elvihetik 
üvegbe töltött boraikat, a lehetőséggel idén is 
többen éltek. Ahogy dr. Hanol János, az egye-
sület titkára összegzett, a hozzáértők egyönte-
tű véleménye az, hogy nagyon jó évjárat lesz a 
2019-es. Ugyanez hangzott el a Hegyközségek 
Nemzeti Tanácsának elnökségi ülésén is. Idén 
a csapadék jókor és megfelelő mennyiségben 
érkezett. Nem volt folyamatos pára a szőlőben, 
így egészséges termést szüretelhettek. Bízunk 
benne, hogy a paksi borok megállják helyüket 
a bormustrákon, emelte ki.           Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
Egy régi hagyomány és egy helyi közös-
ség által teremtett újabb ötvözete jól mű-
ködhet együtt, és igen kedvelt program-
má válhat. Kiváló példa erre a Duna-
kömlődi Borbarátok Egyesülete által 
szervezett Márton-napi újboráldás újbor-
ásással. Ahogy azt kitalálói már többször 
elmondták, a rendezvény fokozatosan 
nyerte el mai formáját: kezdetben csak 
néhány présházban tartottak közös Már-
ton-napi vacsorát a présháztulajdonosok, 
aztán ahogy a lakoma híre szárnyra ka-
pott, évről évre egyre többen csatlakoz-
tak hozzá, mígnem rendezvénysátorra 
lett szükség, amit azóta szintén kinőttek, 
így az idei már a harmadik alkalom volt, 
hogy a faluházban lakomáztak. Termé-
szetesen a boráldás és borásás szertartá-
sa ettől függetlenül a présházsoron zajlott. 
Miután Hernádi Norbert, a civilszerve-
zet elnöke köszöntötte az egybegyűlteket, 
immáron másodszor libafuttatást tartot-
tak, majd lezajlott az újboráldás hagyo-
mányos ceremóniája, amit dr. Hegedüs 
János dombóvári plébános, egyházjogi 
helynök celebrált. Ezután a kiásott előző 
évi újborok helyére elhantolták a friss ne-
dűket, majd a Medinai Tamburazenekar 
bordalaival kísért borkóstoltatót tartottak 
a helyszínen, a kiváló hangulatot még az 
eső sem tudta elrontani. A tizenharmadik 
alkalmon is azt állapították meg a gazdák, 
hogy jót tett a boroknak Földanya egy-
éves ölelése. Mindezeket követően fák-
lyás felvonulással ment a faluházba a 120 
fős társaság, akikre a mennyei vacsora 
mellett a tamburazenekar koncertje várt, 
majd Kerner József háromtagú zenekara 
húzta a talpalávalót hajnalig. Mivel ilyen 
nagy létszámú résztvevő volt a vigadal-
mon, a libalakoma nem a présházsori ke-
mencékben, hanem nagykonyhán készült 
el, az egyesület tagjai által előkészített, ro-
pogósra sütött liba- és kacsacombok mel-
lé tört burgonya és párolt káposzta került 
a tányérokra, a lakomát egy fenséges desz-
szerttel zárták – összegzett Hernádi Nor-
bert. Az egyesület elnöke kiemelte, hogy 
egyrészt a hagyományok megtartása mi-
att, másrészt azért fontos számukra ez a 
rendezvény, mert az előkészítés és lebo-
nyolítás során végzett közös munka ösz-
szekovácsolja az egyesület tagjait, a bál-
ra pedig sok vendég érkezik, akik megis-
merhetik a szervezet munkáját.

Negyedszer lakomázhattak az érdeklődők a Márton-napi libaünnepen a Sárgödör téren. Az 
idei street food partyn kínáltak sült libacombot lila káposztával és burgonyával, libaburgert, 
lángost libamájas feltéttel, de hagyományos hamburgert és giroszt is, valamint vegánstand is 
volt. Az ínycsiklandó falatokra többféle italt kortyolhattak a vendégek. Kovács Kristóf feszti-
válszervező elmondta, hogy a program célja nem változott, lehetőség a családoknak, baráti 
társaságoknak arra, hogy eltöltsenek együtt egy kellemes estét a téren. Hozzátette, hogy idén 
több ételes stand volt, mint a korábbi években, valamint, hogy egy négyszáz négyzetméteres 
melegedősátrat állítottak, ebben és  a könyöklőknél közel hatszázan étkezhettek kényelme-
sen. Mivel ilyen módon a rendezvény kinőtte a kisteret, átköltöztették a nagyra. 
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Portré

Jó napot, mi újság?

Dr. Dobos István László

Fotó: magánarchívum

Családja tősgyökeres Tolna me-
gyei, egészen pontosan faddi. 
2003-tól viszont – jellemzése 
szerint – a nagyvárosi lehető-
ségeket kínáló, de falusias nyu-
galmat nyújtó Paks az ottho-
na dr. Dobos István Lászlónak. 
És egy kicsit Budapest is, mivel 
munkája oda is köti.
Biológia és földrajz szakos édes-
anyja, agrármérnök édesapja a 
pályaválasztáskor nem gyako-
roltak nyomást Istvánra, így mi-
vel a történelmet mindig nagyon 
szerette – ahogyan ő mondja –, 
egyenes út vezetett a jogi pályá-
ra, és nem lett a hivatása példá-
ul apja nyomdokait követve a 
mezőgazdaság. Életének viszont 
fontos része volt és maradt: a 
családi mezőgazdasági vállalko-
zásban kezdetektől tevőlegesen 
szerepet vállal. A cég napi ügye-

it felesége, Tímea intézi. A csa-
lád még nem említett tagjai, a 21 
éves István – negyedik a Dobos 
Istvánok sorában – a Pécsi Tudo-
mányegyetemre, kislányuk pedig 
az általános iskola harmadik osz-
tályába jár. Ha hivatását nem is, 
de hobbiját megörökölte édesap-
jától, ez pedig a vadászat. Nem-
csak hazaviszi, hanem meg is főzi 
a zsákmányt. Úgy hírlik, nem is 
rosszul. A másik szerelem – ta-
lán a történelem és a szintén csa-
ládi örökségül kapott nagy-nagy 
igazságérzet nyomán – Erdély, 
ahova évente többször is elmegy 
családjával. 
A tolnai gimnázium, majd a 
szegedi egyetem állam- és jog-
tudományi karának elvégzé-
se után kétéves, szintén jogi 
képzés következett a ma már 
jogi igazgatóként dolgozó Ist-

ván életében, immár Párizsban. 
Ezt követően az államigazga-
tásban dolgozott itthon, Tolná-
ban, majd Budapesten, ahon-
nan 2001-ben jött haza, és lett 
a Paksi Atomerőmű jogi osztá-
lyának munkatársa. A jogi kom-
petencia mellett francia nyelvtu-
dásának köszönhetően bízták 
meg a 2003-as sajnálatos üze-
mi esemény nyomán létrehozott 
helyreállítási projekt jogi támo-
gatásával, tekintve, hogy az ab-
ban érintett cég francia volt. Pá-
lyafutásának következő állomása 
a vezérigazgatói titkársági osz-
tály vezetése volt, majd egy szin-
tén szép, de sok kihívást tartoga-
tó megbízás, a Paksi Atomerőmű 
humán igazgatóságának, a cég 
humán ügyeinek irányítása. Ak-
koriban élték át az első jelentős 
nyugdíjazási hullámot. A meg-

felelő utánpótlás, a szükséges 
szakembergárda biztosítása bi-
zony nem volt egyszerű. 
Már a Paksi Atomerőműnél töl-
tött időszakban az új beruhá-
zás felé sodorta az élet. Előbb a 
Lévai projektben, majd a kapa-
citásbővítési igazgatóságon ka-
pott újabb feladatokat. Míg-
nem igent mondva a felkérésre, 
2017. augusztus 1-jén csatlako-
zott a Paks II. Zrt. egyre bővü-
lő csapatához. Úgy tartja, hogy 
szép feladat az energetika terü-
letén jogi ügyekkel foglalkoz-
ni, de egy atomerőmű üzemelé-
sét vagy üzemidő-hosszabbításra 
történő felkészítését támogatni, 
vagy egy, az évszázad beruházá-
saként emlegetett atomerőmű-
építést, mégsem ugyanaz. A jel-
ző ugyanis nem csak műsza-
ki megközelítésből helytálló. A 
projekt alapját képező nemzet-
közi szerződésekkel való mun-
kálkodás, a megvalósítást elő-
segítő jogi környezet kiala-
kítása, mind-mind nehéz, de 
nemes feladat.
– Ebben, az ország számára 
meghatározó munkában részt 
venni nagyon nagy megtisztel-
tetés. Elhivatottság és a beruhá-
zás nagyságának átérzése nélkül 
ezt nem lehet felelősségteljesen 
végezni. A szűkebb és tágabb 
környezetemben is azt érzem, 
hogy a kollégák jól felkészültek, 
elkötelezettek és elhivatottak – 
fogalmazott. 
Ez érződik rajta is, amikor arról 
beszél, hogy az ország ellátásbiz-
tonsága szempontjából megke-
rülhetetlen, hogy stabil, kiszámít-
hatóan, biztonságosan, olcsón és 
– ami egyre nagyobb hangsúlyt 
kap – karbonmentesen termelő 
alaperőművek lássák el az orszá-
got. Az is meggyőződése, hogy 
ez a régió és a város pozitív idő-
szak előtt áll. Lökést ad Paksnak 
és térségének a beruházás. Lesz 
munkahely, jövedelem, �zetőké-
pes kereslet, stabil adóbevétel.
Nem meglepő, hogy azt is hoz-
záteszi, szeretne munkatársai-
val ebben részt venni az üzem-
be helyezésig. És tovább is, 
amikor már termelnek az új re-
aktorok.                 

 Dallos Szilvia
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A szekszárdi születésű Móser Zol-
tán, Balogh Rudolf-díjas magyar 
fotóművész, etnofotográfus és író, 
a Magyar Művészeti Akadémia 
Film- és Fotóművészeti Tagoza-
tának tagja hosszú ideje gondol-
kodott azon, hogyan tudná támo-
gatni a kárpátaljai magyarokat, 
akik testvéreink közül a legkiszol-
gáltatottabb helyzetben vannak. 
Úgy meséli, hogy amikor ötven 
évvel ezelőtt fotózni kezdett – ti-
zennyolc évesen, Tevelen –, hosz-
szú évekig kizárólag fákat fényké-
pezett. Hetvenévesen újra vissza-
tért a fához, de ma már fűrészeli, 
csiszolja, esztergálja. – Amikor 
hozzákezdek, majd minden nap 
csinálok valamit, először csak né-
zem, �gyelem, hogy milyen for-
ma, érzés vagy gondolat rejlik a 
fában, és ahhoz igazítom és ala-

kítom. Úgy, ahogy a fa szeretné. 
Ezért ezek elsősorban a Terem-
tőről és a Teremtményről szól-
nak együttesen. Az életről, amely 
sokféle, rejtélyes, ezért egyszerre 
szép és szomorú – meséli. Advent 
első vasárnapján, december 1-jén, 
Pakson, a Jézus szíve templom-
ban kiállítják az alkotó fából ké-
szült tárgyait, melyek megvásárlá-
sával lehet támogatni a kárpátaljai  
Nagyszőlősi Ferences Rendházat. 
A jótékonysági gyűjtés – ahogy 
Zoltán fogalmaz – szabadáras, 
ahogy azt a támogató lehetősé-
gei engedik. A szobrok, esztergált 
gyertyatartók az elmúlt három év-
ben születtek, az eladásukból be-
folyt összeget Móser Zoltán egy-
havi nyugdíjával kiegészíti, és így 
juttatja el magyar testvéreinkhez.                               

Tell E.

Mozaik

Jótékony célú kiállítás Móser Zoltántól

Komlói zenekar nyerte a fesztivált

Huszonkettedszer rendezték meg az Öröm a 
zene Paksi Országos Amatőr Pop-Rock-Jazz 
Fesztivált. A Művészetekért Egyesület szerve-
zésében zajlott tehetségkutatóra nevező har-
mincnyolc zenekarból az előválogatót követő-
en tizenkettő kapott lehetőséget a neves zsűri 
és az érdeklődő közönség előtti bemutatkozás-
ra a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
A zenekarok Szigetmonostorról, Budapestről, 
Komlóról, Makóról, Őcsényből érkeztek. Az 
idei fesztiválon az első helyezett a GRB Nomád 
Blues Band (Komló), második a Quack (Ko-

márom-Esztergom megye), harmadik pedig a 
Me iLL (Budapest) lett. A fesztivál legjobb ze-
nekara az i�úsági zsűri döntése alapján a Sobri 

Boogie (Szigetmonostor) lett. Fellépési lehető-
séget kapott a Légrádi Antal Tehetségkutató 
Fesztiválon a Sick Unicorn (Budapest), vala-
mint a Peron Music Tehetségkutató Fesztivá-
lon a Sobri Boogie. Közönségdíjas lett a GRB 
Nomád Blues Bandből Murka Gyula, Újfalusi-
díjat kapott a HuMen Brass Band (Öcsény), a 
zsűri különdíját kapta a �e Garde (Makó), és 
szintén különdíjas lett a Sobri Boogie. Délelőtt 
workshopot tartott Tóth Viktor szaxofonmű-
vész. A zenekarok kora délutántól mutatták 
be produkcióikat, majd az eredményhirdetés 
után a Peet Project adott koncertet. A feszti-
vál győztes zenekara felléphet a Hangszeresek 
Országos Szövetsége (HANOSZ) felajánlásá-
ban a 2020-as Öröm a zene tehetségkutatón, 
ahol az országos fesztiválok első helyezettjei 
mérik össze tudásukat. A győztes nyeremé-
nye ott egymillió forint értékű hangszervásár-
lási-utalvány és kétmillió forint értékű média-
csomag lesz. 

Kohl Gyöngyi

A paksi fesztivál célja kettős: egyrészt színvonalas zenei programot biztosítani a paksi és kör-
nyékbeli �ataloknak, másrészt lehetőséget adni tehetséges amatőr zenekaroknak a nagykö-
zönség, illetve értő, kritikus bírálók előtti megmérettetésre. Sajnos a tehetséges �atal zeneka-
rok többsége a szakértői segítség, a megfelelő anyagi háttér hiánya, illetve a kevés nagy nyilvá-
nosság előtti bemutatkozási lehetőség miatt felbomlik, a tehetségek elkallódnak. A szervezők 
úgy gondolják, hogy a paksi fesztivál évenkénti megrendezésével egy népszerű, a szakma 
szemszögéből fajsúlyos hagyományt teremtettek.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: magánarchívum
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A kenyérgyárról
Városi olvasmányok
Mozaik

Aki húgnak születik egy család-
ban (bátyja van), az megtanul-
ja a gyermekkori csibészséget, 
ért a bandázáshoz, hamar meg-
ismerkedik a világ ügyes-bajos 
dolgaival, a nagytestvér �gyel rá, 
de leginkább alibinek használ-
ja. És rámaradnak olyan felada-
tok is, melyek alapvetően nem rá 
tartoznak, de jobb azokat csend-
ben elvégezni a nagytestvér ár-
nyékában. Így kezdtem el nyula-
kat és galambokat etetni, amikor 
a bátyámnak dolga akadt a családi 
házunkon túl. Szilasi Ádi bácsiék-
tól hozta a galambokat, meggyű-
rűzve. Elegáns szárnyasok vol-
tak, ők voltak a polgári társada-
lom a barom�k mellett. Amikor 
a testvérem nem volt otthon, 
igyekeztem legjobb tudásom és 
a lehetőségek szerint etetni-itat-
ni őket. Egy alkalommal, amikor 
már vagy három napja nem lát-
tam a bátyámat, egy késő nyári 
napon megállt egy rendőr Zsigu-
li a házunk előtt, ő kiszállt belőle, 

beköszönt, hátrament az udvar-
ba, s csak ennyit kérdezett: mi-
ért nincs víz a galambok előtt? 
(Szégyelltem magam nagyon…) 
Szóval sokszor maradt rám az ál-
latok etetése, a borsó- és fűszer-
paprika-szedés, utóbbi felfűzése 
is, vagy a káposztareszelés a sava-
nyításhoz, ha a testvérem éppen 
„nem ért rá”… A boltbajárás pe-
dig végképp az én feladatom volt. 
Emlékszem, amikor a szüleink az 
első mosogatót vették, és a Báró 
utcai bútorraktárba kellett menni 
érte. Fogtam a gumikerekes kis-
kocsit – tizenhárom éves lehet-
tem –, és az újvárosból elindultam 
érte, és hazatoltam. Egyedül. Jár-
tam a 10-es ABC-be, ahol vastag 
papírzacskóba rakták a zöld ba-
nánokat, amit napokig érleltünk 
a konyhaszekrény tetején. Itt lehe-
tett kapni pilótasapkát (az enyém 
rózsaszínű volt), grillcsirkét (ezt 
soha nem vettem). Volt mák-, 
dió- és kávédaráló. A kávédaráló-
ba beleöntöttem a szemeskávét, a 

egy apró, nyúlós hálóba. Ha haza-
felé megdézsmáltam a meleg ke-
nyér csücskét, édesanyám nagyon 
haragudott. Én pedig sokáig nem 
értettem, miért kell mindig a régi 
kenyeret megenni, mielőtt az újat 
megszegnénk. Nyaranta, a vaká-
ció alatt is korán jártam a kenyér-
boltba, ahogy sokan hívtuk. Em-
lékszem, hosszú, széles lépcsősor 
vezetett lefelé a bejárathoz. Én 
próbáltam hosszúra nyúlt léptek-
kel, minden lépcsőfokot egyszer 
érintve eljutni a bejáratig, de nem 
sikerült. Esés közben a csukló-
mon támaszkodtam meg. Ahogy 
a mi időnkben szokás volt, nem 
számoltam be a kajlaságomról a 
szüleimnek, hajtottam az ugrá-
ló kötelet vagy két hétig az ud-
vari betonon, amikor már tit-
kolhatatlan volt a fájdalom is, 
meg a duzzanat is, így került fel 
nyár derekán a gipsz a csuklóm-
ra, amit egy hét után megszok-
tam, és nem akadályozott sem-
miféle tevékenységben… Szó-
val az Akác és a Pál utcai boltok, 
az óvárosi pékségek után így ke-
rültek az életünkbe a ’70-es évek-
ben a „szupermarketek”: az új-
városi ABC-k. A Tolna Megyei 
Sütőipari Vállalat szakboltja, a 
kenyérszaküzlet. Megváltoztak a 
vásárlói igényeink. Persze akkor 
nem éreztem, nem értelmeztem 
az új világot. Mindent „készeb-
ben” kínáltak a korábbinál, mi 
meg örömmel vettük, fogadtuk. 
S akartuk is. Ma már keressük a 
kovászos kenyeret, ha többna-
pos, megpirítjuk, ragaszkodunk a 
megszokotthoz, nem nagyon vá-
logatunk. Vagyunk így egypáran 
azok közül, akiket gyerekként el-
ragadott egy-egy újkori pillanat. 
A maradék kenyeret megszárít-
juk (édesapám morzsát készít 
belőle a diódarálón), vagy legfel-
jebb az állatoknak adjuk. Persze 
a friss kenyér illata még mindig 
magával ragad. Megyek az illat 
után. Bejárom a régi Paksot.

Tell Edit

zacskót felcsíptettem a daráló alá 
– nem felejtem el sem a kávéda-
ráló hangját, sem a kávé illatát. 
Nem messze a bolttól egy kis fül-
kében csavarosfagyit lehetett ven-
ni henger alakú tölcsérben Sárkö-
zi Panni nénitől. És jártam a 2-es 
ABC-be is, akkor a Zöld Elefánt-
ban vehettem egy gombóc fagyit 
hazafelé jövet. De legjobban a ke-
nyérgyári boltba szerettem jár-
ni… Mentem lefelé a Zápor ut-
cán, a borpince a másik oldalon, 
a kettő között kövesút. Reggel hat 
óra előtt indultam útnak, hogy 
a nyitásra ott legyek. Télen fél-
tem kicsit a sötétben, furcsa ár-
nyak kísértek lefelé. A bolt előtt 
sokan várták a nyitást. Az egész 
környéken kenyérillat terjengett. 
Baksai Margit néni mosolygott, 
emlékszem a hangjára is, meg a 
kenyeres polcra a bejárati ajtó-
val szemben. Kenyér, ki�i, zacs-
kós tej. A kenyeret selyempapír-
ba csomagolták, a ki�it papírzacs-
kóba tették, én pedig mindezeket 

Fotó: magánarchívum

„Mert az ember nemcsak kenyérből, vízből tartja fenn magát, hanem amit megismer a környe-
ző világból. És aztán eljön az idő, amikor a magyarázat kristálytisztán egyesül a magyarázott je-
lenséggel.” Jókai Anna

 Paksi Hírnök, 2019. november 22. n 13



Mozaik

Paks az én városom

Az eltűnt városkép nyomában
Nagy felzúdulást keltett a paksiak 
körében, amikor 1841-ben a fo-
lyószabályozás során átvágták az 
imsósi kanyarulatot Paks és Or-
das között. A félelem nem volt 
alaptalan, mert a város szaka-
datlan ki volt téve a víz ostromá-
nak, a felállított védsarkantyúk 
sem tudtak a vízfolyásnak olyan 
irányt adni, hogy csillapítsák a 
sodrást a város partja alatt. A kö-
vetkező évtizedekben a város fe-
lőli Duna-part évről évre rongá-
lódott, egész házsorok dőltek a 
Dunába. A város elöljárói folya-
matosan lobbiztak a helyzet or-
voslása érdekében, míg végül 
1899 októberében több orszá-
gos lapban versenytárgyalási fel-
hívást jelentetett meg a Magyar 
Királyi Folyammérnöki Hiva-
tal „a paksi Süveges rév és Piaczi 
rév között levő Dunapart bizto-
sítása czéljából szállítandó és be-
építendő kőhányási anyagnak és 
régi kőrakat felbontásnak, föld ki-
egyenlítésnek vállalati úton való 
biztosítására”. (Pesti Napló, 1899. 
október 15. 22. o.) A Duna-part 
kőburkolati munkáját a tende-
ren győztes Magyar Építő Rt. 

1901 végére befejezte, a város pe-
dig saját költségén a part földfel-
töltési munkálatait. 1903 tava-
szán már konkrét tervek voltak 
a terület hasznosítására: „Ezen a 
szépen megépített parton, most a 
község sétateret óhajt készíttetni. 
Hogy mennyire szükséges egy sé-
tatér Pakson, azt azok előtt, kik 
az itteni viszonyokkal ismerő-
sek, fölösleges külön is felemlíteni. 
Nincs Paksnak egyetlen helye, hol 
a munkában fáradt ember üdü-
lést nyerne, hova a nyári rettene-
tes, szaharai portól, mint oázis-
ra menekülhetne. Most azonban 

az elöljáróság ilyet is létesíteni kí-
ván. Felkérte tehát azokat a ház-
tulajdonosokat, kiknek kertjeik 
a partra nyúlnak, hogy engedje-
nek át kertjeikből csekély részt a 
közönségnek.” (Tolnavármegye, 
1903. április 12. 5. o.) Erzsébet 
királyné magyarok iránti szere-
tete legendás volt, ennek tük-
rében nem is csoda, hogy Sissi 
halálát valóságos sorscsapás-
ként élte meg az ország. Dará-
nyi Ignác földművelésügyi mi-
niszter a gyilkos merénylet után 
egy hónappal felhívást intézett a 
vármegyék, városok lakosságá-

hoz, hogy ültessenek ligetet a ki-
rálynő emlékére azokból a fák-
ból, melyek a felséges asszony-
nak különösen kedvesek voltak. 
Ez egybecsengett a századfordu-
lón meginduló városrendezé-
si tervekkel. „A part befásítását 
már elvégezték, jelenleg a község 
által adott kert parkírozásán dol-
goznak. Remény van tehát arra, 
hogy a közeljövőben ünnepélye-
sen megnyitják Pakson a megdi-
csőült királynénk nevéről elneve-
zendő teret: az Erzsébet sétányt.”  
(Tolnavármegye, 1903. április 12. 
5. o.) A következő években to-
vább fejlesztették a sétányt, a ró-
zsaágyások, a japánkert, a hajó-
állomás és az uszoda messze föl-
dön híres turisztikai attrakcióvá 
emelték. A régi képeslapokon 
megőrződött idilli, romantikus 
állapotnak az 1950-es években 
vetett véget a 6-os főút és a vas-
útvonal kiépítése, amivel elvág-
ták a Duna-parti sétányt a vá-
ros lakóitól. A Duna-parti korzó 
tervezett teljes rekonstrukciója 
után megfontolandó visszaadni 
az Erzsébet sétatér nevet a terü-
letnek.                      dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

– Akkor döntött úgy a család, 
hogy Paksra költözünk, ami-
kor édesapám a halászcsárdá-
ban kapott állást. Először a Vi-
rág utcában, aztán mai nevén a 
Szent István téren, majd a mos-
tani KRESZ-park környékén 
laktunk. Minden ideköt, a Be-
zerédj iskola volt a „főhadiszál-
lás” és a KRESZ-park, minden 
a futball körül forgott – mesélte 
Péter Norbert. Azt is elmond-

– Két kislányom van, az idősebb 
szokta látogatni az edzéseinket. 
Kedves gyermekkori emlékem, 
hogy sokan lejártak a Duna-part-
ra, ott horgásztak. Sajnos mára ez 
elveszett, mindenki csak rohan – 
mondta Orsós Attila. – Nem tud-
tam úszni, édesanyám azt mond-
ta, megtanít. A „mélyvíz techni-
kát” alkalmazta: miután kétszer 
bedobott a vízbe és háromszor le-
nyomott a víz alá, meg is tanultam 

ta, hogy az édesapja is futballo-
zott, a sport szeretetét tőle örö-
költe. – Labdarúgóként nem si-
került a vele közösen kitűzött 
célt elérnem, de az élet kárpó-
tolt: Pakson az NB I.-es szintet 
elértük, igaz, én edzői vonalon. 
1994 óta edzősködöm, gyerek-
csapatokkal kezdtem, ezzel pár-
huzamosan a felnőttel foglalko-
zom. Örömteli, hogy a Paksi FC 
koncepciója az, hogy magyar 
játékosokat foglalkoztat, me-
gyei, helyi kötődésűeket, ebben 
próbálunk az utánpótlásban fo-
lyó munkával segíteni. Jó len-
ne, ha az NB I.-es tagság sokáig 
megmaradna – összegzett Péter 
Norbert, aki úgy fogalmazott 
Paksról, hogy nem túl nyüzsgő 
város, de sok lehetőséget kínál, 
itt fel lehet töltődni. 

úszni. 1997-ben kezdtem ökölví-
vóterembe járni, előtte pár napot 
az ASE-nál fociztam. Az egyik is-
merősöm járt boxedzésre, őt kö-
vetve jöttem a PSE-hez, azóta itt 
vagyok, imádom. 2005 elejétől 
2018-ig foglalkoztam pro� ököl-
vívással, utána felkértek a kollé-
gáim az edzősködésre – idézte 
emlékeit Orsós Attila, aki azt is 
elmondta, hogy szinte a fél életét 
az egyesületnél töltötte, nagyon 
szeret a gyerekekkel foglalkoz-
ni. – Nagyon szeretem a várost, 
lokálpatriótának tartom magam, 
van is egy tetoválásom Atomci-
ty felirattal, amit büszkén viselek. 
Paks nyugodt, csendes város, ami 
nagyon jó, de a �ataloknak egy 
kicsit nagyobb zsongásra lenne 
szükségük – zárta gondolatait Or-
sós Attila.                                Sólya E.

Fotók: TelePaks
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Tárgy/
történet

A budapesti TERTA telefongyárban 1954-
ben kezdődött el a rádiógyártás másodvi-
rágzása, és 1964 augusztusáig tartott. Az 
évek során 448791 készüléket állított elő 
a cég. Ugyanazon telefongyári készüléket 
ORION vagy VIDEOTON márkajelzés-
sel hozták forgalomba, ami az exportlehe-
tőségek miatt is előnyösnek számított. A te-
lefongyárnak még nem volt önálló export-
joga, a BUDAVOX erre hivatkozással tudta 
exportálni a cég termékeit, csak más már-
kajelzésekkel. A Paksi Városi Múzeum is 
büszkélkedhet ilyen hazai gyártmányú ter-
mékekkel, köztük természetesen a kornak 
megfelelő szép formatervezésű csöves rá-
diókészülékkel. A korabeli készülékeknek, 
azaz ős hi�tornyoknak is létezett különfé-
le típusa az 1950-es, ’60-as években. A kon-
�gurációkat betűkkel jelölték: M – magne-
tofonnal kombinált készülék, G – gramo-
fonnal, lemezjátszóval kombinált készülék, 
K – zenegép és B – telepes kivitelű készü-
lék. A TERTA-T 529 MG nagy csöves rá-
diókészülék gyönyörű darab, szintén meg-
található a múzeum gyűjteményében. Pon-
tos műszaki leírása: 160 wattos, 50 Hz, 5+2 
csöves, öt hullámsávos, CA M-re 6, FM-re 
9 hangolt körrel rendelkező, hangregiszte-
res, négy permanens mágnesű, dinamikus 

hangszórós, váltóáramú, nagy csöves rádió-
készülék. A készülékbe URH dipólantennát 
és ferritantennát építettek. A készülék egy-
sebességes, félsávos TERTA 811-es mag-
netofonnal és AUDIO EL 472-es (BEAG) 
négysebességes lemezjátszóval egybeépí-
tett kombináció. A készüléket nagymére-
tű, 83 cm széles műanyaggal díszített faká-
vába integrálták. A T 529 H volt ennek a 
rádiókészüléknek az alaptípusa. A készülék 
hullámsávjai: HH, KH, 2xRH, URH voltak. 
A csodaszép TERTA-T 529 MG csöves rá-
diónkat Magyarországon a telefongyárban 
készítették, méghozzá 1959–1960-ban. To-
vábbi adatok: a méretei 83×48 cm és 5×44,3 

cm, súlya 38 kg, a készülék gyártási száma: 
603327. A csöves rádió korabeli ára 8.500 
forint volt, a kivitelezése pedig asztali zene-
szekrény fa kávában. A magas árért jó mi-
nőségű terméknek örülhettek a tulajdono-
sai. A féltve őrzött és gondozott rádió ma 
is szép állapotban van. A zeneszekrény te-
hát nemcsak rádióként funkcionált, hanem 
megtalálható volt benne a magnetofon és a 
lemezjátszó is. Mindkettő a készülék belse-
jébe lett beépítve, és a fafedelük felnyitásá-
val lehetett hozzájuk jutni. Akkoriban még 
az átlagpolgár nem hallgathatott pop-, disz-
kó-, techno- vagy rockzenét, helyettük álta-
lában komolyzene, klasszikus zene, koncert 
vagy a dzsessz műfaj dívott. A készülék han-
golásai is többnyire dzsessz, szóló, koncert, 
vagy beszédhangokra alapultak, és kellemes 
hegedű, gordonka, klarinét, zongora vagy 
trombita dallamai mellett hallgatta az ember 
a különféle rádióműsorokat, titkon a Szabad 
Európát és a híreket is. A Paksi Városi Mú-
zeum tulajdonában lévő P.2001.4.65. leltári 
számú rádiókészülék Pákolitz István (1919-
1996) író, költő birtokában volt, valószínű-
leg ő is vette meg Pécsett 1965-ben. Születé-
sének századik évfordulója alkalmából meg-
nyílt az új emlékszoba, ahol megtekinthető 
ez a rádió is.                                   Várady Péter

Fotó: Pupp Edina
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ENERGIA A JÉGEN
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Regisztrálj az mvmjegkaland.hu oldalon!

HELYSZÍNEK:

Budapest, Jászberény, Szeged, Nyíregyháza, 
Zalaegerszeg, Pécs, Békéscsaba

Válaszd  ki a hozzád legközelebb eső jégpályát és érezd a mozgás pozitív energiáját! 
A részvétel ingyenes és regisztrációhoz kötött. 
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REGISZTRÁLJ,  
ÉS GARANTÁLT AJÁNDÉKOD 
ÁTVEHETED A MÚZEUMBAN! 
További információ 
a programokról:
75/505-059
atommuzeum@npp.hu
www.muzeum.atomeromu.hu
www.facebook.com/paksiatomeromu pedagógia

A FIZIKA
ATOMJÓ!

FEDEZD FEL AZ INGYENESEN LÁTOGATHATÓ 
ATOMENERGETIKAI MÚZEUMOT!
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Sport

Négy mérkőzés óta veretlen az ASE

T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., 
a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka, 
Noszkóné Sz. Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

З А Х О Р О Н Е Н И Е
Демонстрационный зал: г. Пакш, ул. 
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.), 
площадь “Сентхаромшаг” (Szenthá-
romság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса: 
Аранка Вагнер (Wágner Aranka), 
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)

Két idegenbeli és két hazai bajnoki meccs 
végén is győztesen jött le a pályáról az 
Atomerőmű SE NB I/A-s fér� kosárlabda-
csapata, így nyolc forduló után hat győze-
lemmel és két vereséggel a negyedik helyen 
áll a tabellán.

A győzelmi sorozat Debrecenben kezdődött, 
az előzetes várakozások a nyáron nagyon 
megerősödött DEAC sikerét jósolták. Nem 
alaptalanul, hiszen hiányzott a paksi csapat 
keretéből a gerincműtéten átesett Eilingsfeld 
János, a derékproblémákkal küzdő Horváth 
Kristóf, a combizom fájdalmakra panaszko-
dó Orlando Coleman és a szintén combsé-
rüléssel bajlódó Kovács Ákos. Ennek ellené-
re három negyedet, és a rendkívül izgalmas 
végjátékot nyerve, sikerült a bravúr. DEAC – 
Atomerőmű SE 75–76 (17-19, 20-21, 20-15, 
18-21). 
Rendhagyó időpontban, mindenszentek 
napján, pénteken fogadta tévés meccsen az 
ASE a ZTE csapatát. A mérkőzés elején még 
tartotta a lépést a zalai csapat, de a második 
felvonás elején Nick Faust tíz pontjával pil-
lanatok alatt meglépett az ASE, tizenöt perc 
játék után 41–23-at mutatott az eredmény-
jelző. A tizennyolc éves Valerio Bodon Vin-
cent is meghálálta a bizalmat, tizenhat és fél 
perc alatt tíz pontot, benne két triplát he-
lyezett el a vendéggyűrűben. Az utolsó per-
cig koncentráltan, ponterősen játszó paksi 
csapatot végig buzdította a hosszú idő után 
újra összeállt „B” közép is. Atomerőmű SE – 
Zalakerámia ZTE KK 94–70 (24-21, 22-11, 
24-20, 24-18).
Nem volt zökkenőmentes a felkészülés a 
Kaposvár ellen, többen is kisebb sérüléssel 
bajlódtak, de a meccsre mindenki felépült, 
Coleman is vállalta a játékot, csak a beteg-
séggel küzdő Szalai Milán nem utazott. Na-

gyon jól indult a mérkőzés, Coleman ve-
zérletével a hatodik percben már 19–6-ra 
vezetett az ASE. Sikerült azonban visszaka-
paszkodni a hazaiaknak, tíz perccel később 
már náluk volt az előny. Ezúttal Coleman 
volt a csapat nyerőembere, vele nem tudtak 
mit kezdeni a kaposváriak, a félidőre vissza-
vette a vezetést az ASE csapata. Eléggé lejtett 
a pálya, Lóránt, majd a csapat kapott tech-
nikai büntetést. Aztán az utolsó negyedben 
kiütötte ellenfelét az Atom, a KKK összesen 
két pontot tudott dobni, míg Jacksonék 21-
et. Kaposvári KK – Atomerőmű SE 58–85 
(17-28, 25-17, 14-19, 2-21).
A nyolcadik fordulóban az újonc Oroszlány 
csapatát fogadta az ASE csapata, mely a hé-

ten leigazolta Velkey Jánost (interjú a 19. ol-
dalon), így a bajnokság során először tizenkét 
játékost tudott nevezni a mérkőzésre a klub. 
Nem úgy nézett ki az elején, hogy szenvedős 
meccs lesz, a hetedik perc tájékán 22–7 állt az 
eredményjelzőn. Ezután rendezték soraikat a 
vendégek, és a félidőre hét pontra csökken-
tették a hátrányukat. A nagyszünet után is 
komoly nyomást gyakoroltak a paksi csapat-
ra Rizvicék, de a vezetést nem tudták átvenni. 
A harmincnegyedik percben feljöttek 74–74-
re, de Lóránt Péter és Coleman révén 87–76-
ra ellépett az Atom. A hátralévő időben már 
nem sikerült a vendégcsapatnak egyenlíteni. 
Atomerőmű SE – OSE Lions 89–85 (26-18, 
25-26, 20-24, 18-17).                         Kovács József

Fotó: Molnár Gyula

18 n Paksi Hírnök, 2019. november 22.



Szerződést kötött 
Velkeyvel az ASE

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

Sport

Magyar védőt igazolt az ASE 
NB I/A-as fér� kosárlabda-
csapata. Velkey János augusz-
tus közepén közös megegye-
zéssel bontott szerződést a 
DEAC csapatával, a paksi pi-
ros-kékek a 2019/2020-as baj-
nokság végéig szerződtették. 
A kettes poszton bevethető já-
tékos 1995-ben született, 192 
cm magas, 90 kg. Nagykőrösön 
kezdett kosarazni, majd tíz-
től tizenhét éves koráig Kecs-
keméten játszott. A hírös vá-
rosból Budapestre, a Vasas NB 
I/B-s csapatához igazolt, ahon-
nan egy év után a ZTE-hez ke-
rült. Zalában három és fél évig 
játszott, majd a 2016/2017-es 
idényben csatlakozott a deb-
receni klubhoz, ahol a másod-
osztályban bajnoki címig jutott. 
Ezután még két idényen ke-
resztül volt tagja a DEAC-nak, 
mellyel Magyar Kupa-bronz-
érmet is szerzett. Velkey Jánost 
Paksra igazolásáról, debreceni 
éveiről, terveiről kérdeztük.
– A szezon végéig kötöttél szerző-
dést az ASE-val. Hogyan kerültél 
Paksra, hogy érzed itt magad? 

– Az ASE csapatánál jelentkező 
sérülések és betegségek miatt 
alakult úgy, hogy lehetőséget 
kaptam együtt edzeni a csapat-
tal, és végül a bajnokság végéig 
szerződést kötöttek velem.Né-
hány hete vagyok Pakson, a já-
tékostársak jól fogadtak, jól ér-
zem itt magam.
– Debrecenben jó évet zártál 
2017/2018-ban, aztán az elő-
ző idényed már nem sikerült. 
Mi történt? 
– Amikor felkerültünk az NB 
I/A csoportba, három légióssal 
kezdtünk, jól is sikerült a sze-
zon, sok lehetőséget kaptam. 
Éltem is ezzel, mintegy 21 per-
cet játszottam átlagban, ez idő 
alatt 8,3 pontot és 2,5 lepatta-
nót szereztem, valamint 1,7 
gólpasszt jegyeztem, pozitívan 
emlékszem vissza erre az idő-
szakra. Aztán a következő baj-
nokságban több lett a légiós, 
odahozták elém Polyákot, akit 
többet játszattak. Már nem 
kaptam annyi bizalmat, lehe-
tőséget, a játékidőm tíz perc 
alá csökkent.
– Hamar sikerült az ASE-nál 
felvenned a ritmust? Mire szá-
mítasz ebben a szezonban? 
– Amíg nem volt csapatom, 
egyénileg készültem, nem eresz-
tettem le. Kemény edzéseket ve-
zényel Braniszlav Dzunics, de 
sikerült felvennem a ritmust, 
beálltam a sorba, és igyekszem 
a legjobbat kihozni magamból. 
Konkrét játékpercekről nem be-
széltünk, ami lehetőséget kapok, 
azt ki akarom használni. Az a 
fontos, hogy segítsek, hogy a 
csapat hasznára legyek.                                      

 -joko-

Fotó: Molnár Gyula

Nyitva tartás: 

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
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.Hányadik alkalommal rendezték meg 
Pakson a Ki mit tud-ot? A megfejtése-
ket november 29-ig küldhetik el a 7030 
Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy 
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 

Helyes megfejtésével a Csengey 
Dénes Kulturális Központ ál-
tal felajánlott ajándékcsoma-
got nyerhet. 

Fotók: pixabay.com


