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Hosszú várakozás után – bár 
rendhagyó módon nem tavasz-
szal, hanem szeptemberben – 
ismét volt Város napja rendez-
vény Pakson. A  megszokott 
programelemek mellett újdon-
ságok is megjelentek a palettán 
képzőművészeti kiállítással és 
�lmvetítéssel. A rendezvényt új 
helyszínen, az Atom téren ren-
dezték. 

A  Város napja kulturális kaval-
kád szeptember 2-án kezdődött 
Paks hangban és képben címmel. 
A hangot helyi, illetve helyi kötő-
désű zenekarok képviselték, va-
lamint a nap sztárfellépői, Majka 
& Curtis. A képet a Mi Paksunk 
című képzőművészeti kiállítás a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban, amit Leber Ferenc al-
polgármester nyitott meg. A tár-
laton Győr�y József és Szinger 
Zsuzsa tűzzománc képeit, Péger 
József tusrajzait, valamint a Pak-
si Képtár fotógyűjteményének 
darabjait tekinthette meg a kö-
zönség.   
A másnapi programban szerepelt 
a hagyományos felvonulás, a ha-
lászléfőző verseny, a paksi amatőr 
művészeti csoportok, civil szerve-
zetek, intézmények, cégek bemu-
tatkozása kóstolókkal, játékokkal, 
egyéb foglalkozásokkal, valamint 
színpadi program helyi előadók-
kal. A Paksi Moziban bemutatták 
az Erdélyi Magyarok Tolna Me-
gyei Közhasznú Egyesületének 
közvetítésével a Székelyföldi Le-

gendárium című animációs mese-
sorozatot. A felvonulás után Sza-
bó Péter mondott köszöntőt.
– Nagy öröm, hogy idén, bár óva-
tosan és néhány járványügyi sza-
bály megtartása mellett, de más-
fél napon keresztül színvonalas 
programok által ünnepelhetjük 
városi közösségeinket, intézmé-
nyeinket, a paksi embereket és az 
összetartozás örömét, melyre az 
elmúlt hosszú hónapokban külö-
nösen is nagy szükségünk volt – 
kezdte beszédét a polgármester.  
Kiemelte: – Hiszem, hogy egy 
olyan városban élhetünk, mely 
mindennap megmutatja erejét, 
tudását. Paks ereje megmutat-
kozik abban, hogy évről évre fej-
lődik, szépül, gazdagodik. Elég 
csak az országban egyedülálló 
módon tisztán elektromos kö-
zösségi közlekedésre, a megújuló 
utcákra, középületekre, vagy ép-

pen erre a helyre, az Atom térre 
nézni – mondta.
– A közösség erejét az is mutatja, 
hogy van-e és milyen a jövőképe, 
mit lát magáról öt-tíz év távlatá-
ban. Pakson elmondhatjuk, hogy 
tudjuk, merre szeretnénk men-
ni. Ismerjük az irányt, mert az itt 
élő emberek igényeinek megfelel-
ve alakítottuk ki az előttünk álló 
időszak konkrét városfejlesztési 
terveit, mely az atomerőmű bőví-
tésével összhangban Paksot a kö-
vetkező években a mainál is dina-
mikusabban fejlődő pályára állít-
ja – húzta alá a polgármester, aki 
arról is beszélt, hogy a város ere-
jét a benne felhalmozódott tudás 
és képességek is jelentik. 
– Városunk ebben is elöl jár, hi-
szen a műszaki tárgyú tudás mel-
lett Pakson magas színvonalú az 
egészségügyi és szociális ellátás, 
az oktatás-nevelés, vagy éppen a 

különböző sportágak tevékeny-
sége. De erőnk a civil szerveze-
tekben is megmutatkozik, mert 
a néhány fős szervezetek vagy 
éppen a több száz fős civil kö-
zösségek egytől egyig városunk 
különleges ízét, identitását, he-
lyi értékeit, kreativitását, motor-
ját, emberi erejét, önzetlenségét, 
tenni akarását, folyamatos meg-
újulását testesítik meg – hangsú-
lyozta. 
A polgármester zárógondolatai-
ban azt mondta, kívánja, hogy le-
gyünk büszkék arra, hogy ilyen 
erősek és gazdagok vagyunk, és 
használjuk közösen a bennünk 
rejlő értékeinket, stratégiai hely-
zetünket, tudásunkat és a civil 
erőt, vagyis a paksiak összefogá-
sának az erejét. Ahogyan a vá-
ros önkormányzata büszke a civil 
szervezeteinkre, intézményeink-
re, a bennük folyó szakmai mun-
kára, a bennük megtestesülő em-
beri értékekre. – Ezért is szeret-
nénk a továbbiakban is a város 
lehetőségeihez mérten támogatni 
munkájukat, segíteni Önöket ki-
tűzött céljaik elérésében – húzta 
alá Szabó Péter.
Kora délután kihirdették a főző-
verseny eredményét, a legjobb ha-
lászlevet az ASE kosarasok és Du-
nakömlődi Borbarátok formá-
ció készítette, a kupát Lisztmayer 
István, a csapat főszakácsa vet-
te át Szabó Péter polgármestertől. 
A Város napja kulturális kavalkád 
programot Rúzsa Magdi koncert-
je zárta.                       Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka
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Víziközmű-tervezésre kötöttek szerződést
Keretmegállapodást kötött települési vízi-
közmű-tervezési feladatok ellátására Szabó 
Péter, Paks polgármestere, a Paks és Térsé-
ge Közműfejlesztési és Beruházási Önkor-
mányzati Társulás elnöke, Décse Sándor, az 
AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szol-
gáltató K�. és az Aquarea Nucleus Mér-
nökszolgálati K�. ügyvezetője, valamint 
Zajzon Imre, az Aqualine Z+Z Szolgáltató 
K�. ügyvezetője. Az eseményen Süli János, 
a paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca 
nélküli miniszter is részt vett.

A sajtónyilvános eseményen Szabó Péter 
polgármester elmondta, hogy a Paks II. be-
ruházás révén az ivóvíz- és szennyvízrend-
szer, valamint a csapadékvíz-elvezető rend-
szer fejlesztésére kerül sor – létesülnek új ele-
mek, megújulnak már meglévők –, az ehhez 
szükséges tervezési feladatokra kötött most 
keretmegállapodást a Paks, Kalocsa, Gerjen 
és Fadd településekkel egy évvel ezelőtt létre-
hozott társulás. A tervezésre egy év áll ren-
delkezésére, a szerződött összeg 2 milliárd 
412 millió forint – összegzett Szabó Péter, aki 
a társulás elnökeként írt alá, hozzátéve, hogy 
nemcsak annak tagtelepülései érintettek, ha-
nem Dunaszentgyörgy, Tolna és Fácánkert is.

Süli János, a paksi atomerőmű bővítéséért fe-
lelős tárca nélküli miniszter azt mondta, hogy 
amint megvan a két új atomerőművi blokk lé-
tesítési engedélye, megnövekszik az ide érke-
zők száma, ennek okán pedig a közműleter-
heltség, ezért a víziközmű-fejlesztés  is fontos 
része a beruházás kapcsán zajló térségfejlesz-
tésnek. Kitért arra, hogy ebben a program-
ban vannak olyan elemek is, amelyek megva-

lósításával régi, víziközműveket érintő prob-
lémák oldódnak meg Pakson, mint például a 
Péter utcai Sentab-vezeték kérdése.
Décse Sándor ügyvezető azt mondta a szer-
ződéskötésen, hogy öröm számukra, hogy 
egy ilyen fontos mérföldkőhöz ért ez a pro-
jekt. A feladat és a határidő ismeretében több 
mint ötven fős mérnökcsapattal látnak mun-
kához.                                                    Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka

Négy pályázatot írt ki a humán bizottság
Kiírta őszi pályázatait Paks Vá-
ros Önkormányzata képviselő-
testületének humánpolitikai bi-
zottsága.
Ebből három bejegyzett alapít-
ványoknak, közalapítványoknak, 
egyesületeknek, társadalmi szer-
vezeteknek szól. Az egyikkel kul-
turális alkotások, események lét-
rehozását, illetve a város kulturá-
lis értékeinek, hagyományainak 
megőrzését, fejlesztését szolgá-
ló tevékenységeket kívánnak tá-
mogatni.
A másik pályázattal a grémium 
az egészségügyi, szociális terüle-
ten végzett tevékenységet támo-
gatja: többek között a folyama-
tos és a sürgősségi betegellátás 
színvonalának és hozzáférhető-
ségének javítását, a szenvedély-
betegségek megelőzését, a család 
szerepének erősítését, zavarai-
nak leküzdését célzó tanácsadá-
sok, szolgáltatások fejlesztését, 

valamint a lakosság szociális és 
gyermekjóléti alapellátási, szak-
ellátási színvonalának javítását.
A harmadik a szabadidősport, 
i�úsági és esélyegyenlőségi pá-
lyázati felhívás, például diák- 
és szabadidősport programok 
megszervezését, hátrányos hely-

zetűek és/vagy fogyatékosok ak-
tív részvételével megvalósuló 
közösségi, szabadidős progra-
mok szervezését, gyermekek és 
�atalok aktív részvételével zajló 
rendezvények szervezését, biz-
tonságos (káros szenvedélyek-
től mentes, a korosztályi sajátos-

ságok �gyelembevételével) szó-
rakozást elősegítő programok 
szervezését.
A grémium a �atal szakképzett 
pályakezdők Pakson történő le-
telepedését támogató pályázatát 
is kiírta. Az egyszeri, pénzinté-
zet útján felhasználható, vissza 
nem térítendő helyi támoga-
tás lakás, családi ház vagy épí-
tési telek vásárlásához, vagy la-
kás, családi ház építéséhez kér-
hető. Azok pályázhatnak, akik 
még nem töltötték be 40. élet-
évüket és munkahelyük jelenleg 
Pakson van. 
A pályázatok beérkezésének ha-
tárideje mindegyik pályázat ese-
tében 2021. szeptember 28. 16 
óra. A részletes pályázati kiírá-
sok további fontos információk-
kal, valamint a pályázati adatla-
pok megtalálhatók és letölthe-
tők a www.paks.hu honlapról.

-kgy-

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Átvette kitüntetését Jenei Károly

Székelykaput avattak a Táncsics parknál

Pro Urbe emlékéremmel ismerte el dr. 
Pallya Gábor, dr. Kelemen András és Je-
nei Károly tevékenységét a paksi képvi-
selő-testület 2020-ban. Jenei Károly viski 
refomátus lelkipásztor a pandémia miatt 
csak most tudott ellátogatni Paksra, hogy 
személyesen vegye át az elismerést, amit 
Szabó Péter polgármester adott át. Az ün-
nepséget augusztus végén tartották meg 
az Erzsébet Nagy Szállodában.

– A képviselő-testület 2020-ban – a trianoni 
döntés 100. évfordulója alkalmából – hatá-
rozott úgy, hogy Pro Urbe díjat adományoz 
Jenei Károlynak Viskről, dr. Pallya Gábor-
nak Galántáról és dr. Kelemen Andrásnak 
Kézdivásárhelyről, akik hosszú idő óta ki-
magaslóan sokat tesznek Paks és az álta-
luk képviselt testvértelepülések kapcsolatá-
nak erősítéséért. A pandémia miatt a tavaly 
október 23-i városi ünnepségre nem tud-
tak eljönni a kitüntetettek, illetve Jenei Ká-
roly viski református lelkész az idén nyáron 
megtartott díjátadó ünnepségre sem, csak 

most volt módja ellátogatni Paksra – ösz-
szegezte az előzményeket Szabó Péter, Paks 
polgármestere. Kiemelte, hogy Jenei Károly 
sokat tesz Visk és Paks testvérvárosi kapcso-
latáért, a viski magyarság megmaradásáért, 

továbbá, hogy ez a kapcsolat nem jöhetett 
volna létre a Gárdai család és a Gastroblues 
fesztivál nélkül.
Gárdai György azt mondta az eseményen, 
hogy az önkormányzat jelentős támogatá-
sával jövőre a 30. fesztivált rendezik. Arról 
is beszélt, hogy a jótékonysági főzőverse-
nyen megvásárolt kóstolójegyekből, illetve a 
templomi koncertre szóló belépőjegyek árá-
ból befolyt összeget ajánlják fel évről évre a 
viski magyar közösség támogatására, az idei 
fesztiválon 740 ezer forint gyűlt össze.
Jenei Károly egyebek mellett beszélt arról, 
hogy nagyon szép krédó lett, ami kialakult 
a két város kapcsolatában. Elmondta, hogy a 
magyar tannyelvű óvoda nemcsak működik, 
hanem túljelentkezés van, hogy a 150 éves 
templomi orgonájuk – aminek felújításához 
szintén hozzájárult Paks – újra szól, és hogy 
az elmúlt héten sikerült megújítani a temp-
lomuk héjazatát. – Köszönöm, hogy mindig 
akkor és úgy fogtátok a kezünket, amikor és 
ahogy szükség volt rá – húzta alá.                           

Kohl Gy.

Ünnepélyes keretek között fel-
avatták a székelykaput a Tán-
csics parknál. Az eseményen 
Bándi Imre, az Erdélyi Ma-
gyarok Tolna Megyei Egyesü-
letének elnöke, Süli János mi-
niszter és Szabó Péter, Paks 
polgármestere köszöntötték a 
megjelenteket.

A hagyományos faragott motívu-
mok mellett, az „Egy vérből va-
lók vagyunk” idézet is az össze-
tartozást szimbolizálja az augusz-
tus végén elkészült székelykapun. 
A faragott emlékmű állítása már 
régi, több évtizedes vágya volt az 
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei 
Egyesületének. A szeptember 5-i 
ünnepségen az egyesület vezető-
je, Bándi Imre azt mondta, hogy 
2020-ra tervezték a kapu állítá-
sát, de a pandémiás helyzet köz-
beszólt.
– Székelykapuk tucatjai dicsérik 
Papp Jenő fafaragó mester és �-
vére keze munkáját Székelyföld-
szerte, és itt, az anyaországban 
is – mondta az ünnepségen Süli 

János. A Paks II. projektért felelős tárca nélküli 
miniszter hozzátette, külön öröm, hogy itt állhat 
a paksiak közös székelykapuja előtt, és együtt ün-
nepelheti az összmagyarság szimbólumának ava-
tását.
A székelykapu-avatón Szabó Péter, Paks polgár-
mestere is ünnepi beszédet mondott. A városveze-
tő úgy fogalmazott, hogy Pakson mély gyökerek-
kel rendelkezik a székely közösség. Kifejezte örö-

mét azzal kapcsolatban, hogy otthonra találtak a 
székelyek Paks városában, betekinthetünk a kul-
túrájukba, hagyományaikba és szokásaikba.
Az ünnepségre kulturális programmal is készül-
tek a szervezők. Fellépett Fábián Zoltán zene-
szerző, Bognár Cecil, a Magyar Kultúra Lovag-
ja, a Vajdaszentiványi Néptánccsoport, valamint a 
Csim-Bumm színjátszó csoport.

Lovász Krisztián

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula
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Katolikus iskolák központi tanévnyitója

Segíti az iskolakezdést az önkormányzat
Évek óta több módon nyújt segítséget az ön-
kormányzat a családoknak az iskoláztatáshoz, 
ami az új tanévben sincsen másként. 
Szociálisan rászoruló családoknak nyújtott 
támogatás a rendszeres nevelési segély. – Ez 
a támogatás általános iskolásoknak étkezé-
si térítésidíj-kedvezményként, illetve középis-
kolásoknak, felsőoktatásban tanulóknak kész-
pénzben biztosítható. A kérelmet szeptem-
berben kell benyújtani a szociális csoporthoz, 
a felsőoktatásban tanulók esetében mindkét 
szemeszterre igényelni kell a támogatást – tá-
jékoztatott Feketéné dr. Féhr Nikolett, a Pak-
si Polgármesteri Hivatal szociális csoportjának 
vezetője. 
A rendkívüli települési támogatásként folyó-
sított beiskolázási segély is szociális rászorult-

ságtól függő ellátás. – A kérelem elbírálásakor 
vizsgáljuk a családban élők vagyoni helyze-
tét és jövedelmét. A támogatás mértékének 
megállapításánál �gyelembe vesszük, hogy 
óvodába, általános iskolába, középiskolá-
ba vagy felsőfokú oktatási intézménybe jár a 
gyermek – tájékoztatott a csoportvezető, hoz-
zátéve, hogy a kérelem már beadható.  
Azt is elmondta, hogy évek óta létező támo-
gatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztön-
díj általános és középiskolás roma tanulók-
nak. Feltétel, hogy a diáknak legalább közepes 
a tanulmányi eredménye, minden tantárgyból 
legalább elégséges értékelése van, és nincsen 
igazolatlan hiányzása. Az ösztöndíjat tanéven-
ként egyszer kell kérelmezni, összege tanulmá-
nyi átlagtól függően havi 3–8 ezer forint. 

Feketéné dr. Féhr Nikolett a kedvezményes di-
ákbérletről is tájékoztatott. Elmondta, hogy 
ezt azok a paksi és a város közigazgatási terü-
letén tanuló általános és középiskolások vehe-
tik igénybe, akik legalább egy kilométerre lak-
nak oktatási intézményüktől, vagy sport- vagy 
művészeti tevékenység miatt utaznak helyi já-
rattal. A kedvezmény a Paksra helyközi járat-
tal utazó csámpai és gyapai gyerekeknek is jár. 
Az első bérlet lejárta után egy hónapon belül 
be kell adni a szociális csoportnál a kérelmet, 
azután már egyéni ütemezésben, a polgármes-
teri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt 
bérletek vételárának nyolcvan százalékát. 
Kérelemnyomtatványokat és további informá-
ciókat a hivatal ügyfélszolgálati irodájában le-
het kérni.                                                                   -kgy-

Pakson, a Jézus szíve templom-
ban tartották a katolikus is-
kolák egyházmegyei központi 
tanévnyitó ünnepségét és tan-
évnyitó szentmiséjét. Az ese-
ményen Süli János miniszter 
és Felföldi László, a Pécsi Egy-
házmegye püspöke is köszöntőt 
mondtak.

– Nagy megtiszteltetés számunk-
ra, hogy otthont adhatunk egy-
házmegyénk tanévnyitó ünnep-
ségének, hiszen a mai ünnep által 

az egyházmegye �gyelme most 
egy kicsit ránk irányul – mond-
ta köszöntőjében Koósz Ro-
land, a Paksi Balogh Antal Kato-
likus Óvoda, Általános Iskola és 
Gimnázium igazgatója az egy-
házmegye központi tanévnyitó 
ünnepségén, amit a Jézus szíve 
templomban tartottak meg. Be-
szédében háláját fejezte ki az in-
tézmény megújulásában szere-
pet vállaló egyházi, kormányzati 
és városi vezetőknek, munkatár-
saknak. 

Az ünnepségen ott volt Süli Já-
nos tárca nélküli miniszter, 
aki egyebek mellett arról be-
szélt, hogy a kormány az intéz-
mény fejlesztéséhez valamivel 
több mint hárommilliárd forint 
költségvetési támogatást nyújt. 
Mint kifejtette, ennek köszön-
hetően ez az iskola is ki tudja 
szolgálni az atomerőmű-építés 
kapcsán várható létszámnöve-
kedés miatti igényt. 
Felföldi László pécsi megyés-
püspök azt mondta, hogy az 

évkezdés az ember életének egy 
nagyon fontos része – egész éle-
tünk nem más, mint kezdés és 
megérkezés. Aki soha nem ér-
kezik meg, az elveszíti az éle-
tét. Hangsúlyozta, hogy fon-
tos megállni, értékelni az ese-
ményeket, hogy az életünket ne 
veszítsük el. – Akarjuk, hogy 
több, szebb, értékesebb legyen. 
Mindnyájunknak. Az lesz a 
gyümölcs, amikor ezek a gye-
rekek fel fognak állni, és azt 
mondják: itt vagyunk, dolgo-
zunk értetek, mert értünk is 
dolgozott valaki. Ezt a lelkü-
letet, szívet kell átadnunk – 
mondta. 
Az ünnepségen műsort adtak a 
Kalkuttai Szent Teréz Tagóvo-
dába járó gyerekek, illetve első 
osztályos diákok. 
A tanévnyitón életműdíjat ve-
hettek át kiemelkedő teljesít-
ményükért Langó Gizella, a 
Mohácsi Boldog Gizella Ka-
tolikus Általános Iskola pe-
dagógusa és Pap Zoltánné, a 
Szent Mór Iskolaközpont pe-
dagógusa. A 2013-ban alapí-
tott Szepesy Ignác-díjakat az 
egyházmegye főpásztora adta 
át. Az ünnepség szentmisé-
vel folytatódott, amit Felföldi 
László püspök celebrált. 

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Vizitben az egynapos sebészeten
A régebbi időkben egy kisebb 
műtét esetén is többnapos kór-
házi tartózkodás várt a betegre, 
napjainkban azonban már szá-
mos beavatkozás egynapos se-
bészeten is elvégezhető. Ennek 
az ellátási formának az a lénye-
ge, hogy a műtét után csupán 
néhány órás meg�gyelésre van 
szükség, aztán ha minden rend-
ben van, hazamehet a beteg, és 
otthon lábadozhat. 
Pakson évek óta működik egy-
napos sebészet, amelyet elő-
ször egy külsős cég működtetett, 
majd 2016. április 1-jével átvet-
te a Paksi Gyógyászati Központ. 
Ahogy korábban írtunk róla, az 
átvételt követő egy hónapban 
felújították a részleget – ami a 
gyógyászati központ központi 
rendelőintézetének földszintjén 
található –, elvégezték a szüksé-
ges karbantartási munkákat, fer-
tőtlenítést, sterilizálást, és mivel 
a korábbi üzemeltetőé volt a fel-
szerelés egy része, jelentős esz-
közbeszerzés is történt. Jelenleg 
sebészet, nőgyógyászat, uroló-

gia, ortopédia és traumatológia 
szakterületeken végeznek olyan 
műtéti típusokat, amelyek nagy 
biztonsággal, rutinszerűen el-
végezhetők (nőgyógyászati kis-
műtétek, sérvműtétek, aranyér-
műtétek, prosztata hőkezelések, 
artroszkópos térdműtétek, ki-
sebb kéz- és lábműtétek). 
Dr. Tillmann Zsolt, az egyna-
pos sebészet vezetője elmond-
ta, hogy a műtéteket előjegy-
zés alapján végzik, kizárólag 
szakorvosi beutalóval. Hozzá-
tette, hogy a koronavírus-jár-
vány miatt most azoknak a pá-
cienseknek, akik nem védettek, 
48 óránál nem régebbi nega-
tív PCR-teszttel kell rendel-
kezniük a műtét napján, illet-
ve vinniük kell egy gyorstesz-
tet, amit helyben végeznek el. 
– Az egynapos sebészeti ellátás 
keretében akkor végezhető mű-
tét, ha a páciens általános egész-
ségi állapota megfelelő, a műtét 
alatt nem várható nagyobb vér-
veszteség, van a páciensnek tele-
fonja, olyan hozzátartozója, aki 

haza tudja vinni és otthon fel-
ügyelni rá, a lakás- és higiénés 
körülményei megfelelőek, vala-
mint a legközelebbi kórház har-
minc percen belül személygép-
kocsival (mentővel) elérhető – 
összegzett.
– Ha megkapta a beteg a szak-
orvostól a beutalóját, be kell 
jönnie hozzánk, elvégezzük az 
adminisztrációt, és ellátjuk a 
szükséges információkkal. Az 
altatásban végzett műtéteket 
altatóorvosi, valamint labora-
tóriumi vizsgálat is megelőzi – 
ezt már Révészi Andrea diplo-
más ápoló mondta. Arról is tá-
jékoztatott, hogy az egynapos 
sebészeten egy műtő és három 
kétágyas betegszoba van, utób-
biak mindegyikéhez külön für-
dőszoba/vécé tartozik. – A he-
lyi érzéstelenítésben végzett 
műtétek után minimum két 
órát kell a kórteremben töltenie 
a betegnek meg�gyelésen, ám 
altatásban végzett beavatkozás 
után minimum négy óra, illet-
ve a beavatkozás jellegétől füg-

gően ennél hosszabb is lehet az 
időtartam. Ha jól van a beteg, 
nincs vérzése, fájdalmai, ürített 
vizeletet, és úgy látjuk, hogy az 
általános állapota kielégítő, ha-
zaengedjük, a kontroll időpont-
ját a zárójelentésen feltüntetjük 
– összegzett, kiemelve, hogy ki-
válóan felszerelt, tiszta, kelle-
mes, szép környezetben, csalá-
dias légkörben várják a betege-
ket.  
Az egynapos sebészeten állan-
dó, jól összeszokott team dol-
gozik: dr. Tillmann Zsolt és 
dr. Dusa Gáspár traumatoló-
gia, dr. Prischetzky Ferenc se-
bészet, dr. Könyves Károly uro-
lógia, dr. Kun Attila és dr. Juan 
Quispe nőgyógyászat, dr. Bősz 
Ildikó és dr. Rikker Rita anesz-
teziológus szakorvosok, Ré-
vészi Andrea diplomás ápoló, 
Jantner Ildikó aneszteziológiai 
asszisztens, Kerekes Andrea és 
Schmidt Krisztina műtősnők 
és Guld Szilárd műtőssegéd, 
perioperatív asszisztens. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozgalmas a kora ősz a Paks II. projektben
Atomerőmű

Készül az acél- és beton-
acél-összeszerelő üzem és a 
korróziógátló munkálatok 
komplexuma, valamint az évi 
300 ezer köbméter kapaci-
tású betonüzem. Az engedé-
lyezés és a műszaki szakem-
berek elhelyezése terén is ko-
moly előrelépések történtek. 
Mittler István kommunikáci-
ós igazgató szavai szerint az 
első őszi hetek igen mozgal-
masan telnek a Paks II. pro-
jektben.

Sürögnek-forognak a munka- 
gépek és a szakemberek az 
új blokkok építési-szerelé-
si bázisán, két kulcsfontossá-
gú komplexum építésén dol-
goznak: készül az acél- és 
betonacél-összeszerelő komp-
lexum a korróziógátló munká-
latok épületegyüttesével egye-
temben, valamint a beton-
üzem. A betonacélüzem négy, 
a betonkeverő üzem nyolc, 
a korróziógátló munkálatok 
komplexuma hat építményből 
áll. Mittler István tájékoztatá-
sa szerint, az acél- és betonacél-
összeszerelő üzemben több 
mint 300 szakember évi mint-
egy 45 ezer tonna fémszerkezet 
gyártásáról gondoskodik majd, 
a szerelési és raktározási terü-
leten négy 50 tonnás bakdaru 
dolgozik majd. A komplexum 
éves gyártási kapacitása meg-
haladja a 45 ezer tonnát. 
– A műhelynél az alaptestek 
építése zajlik, a több mint 3500 
négyzetméteres raktár épüle-
ténél pedig acélszerkezeti sze-
relést, azaz a pillérek állítását 
végzik – részletezte a Paks II. 
Zrt. kommunikációs igazgató-

ja. – Ahogy a házépítésnél, úgy 
az atomerőmű-építésnél is szük-
ség van betonra és habarcske-
verékre. Persze a léptékek me-
rőben mások: a két betonkeve-
rő egységenként három darab 
500 tonnás cementsilóval és két 
adalékanyagsilóval évi 300 ezer 
köbméter betonszükségletet lesz 
képes kiszolgálni – tette hozzá a 
szomszédos betonüzemre utal-
va. A komplexum egyes épülete-
inél elkészült az alaptestek alatti 
szerelőbeton, folynak az előké-
születek a vasszerelés megkez-
déséhez.
Az atomerőmű ipari területé-
től északra fekvő építési-szerelé-
si bázis szolgálja ki az atomerő-

mű építését az ahhoz szükséges 
anyagokkal, szerkezetekkel, be-
rendezésekkel. Itt mintegy 120 
épületet és építményt kell létesí-
teni – ezek között vannak üze-
mek, műhelyek, raktárak, öltö-
zők, parkolók és utak egyaránt.
Mittler István elmondta, hogy 
miközben a felvonulási terüle-
ten folyik a munka és dolgoznak 
az engedélyezéshez, létesítéshez 
szükséges dokumentációkon is, 
a műszaki gárda új helyre köl-
tözik. Elkészült ugyanis az Erő-
mű-beruházási Központ. – Meg-
kötöttük a szükséges szolgálta-
tási szerződéseket, megtörtént 
az épület felszerelése, a költözés 
egy igen részletes ütemterv sze-

rint zajlik – avatott be a részle-
tekbe az igazgató.
Kitért arra is, hogy augusztus 
végén az Országos Atomenergia 
Hivatal kiadta a projekt �zikai 
védelmi engedélyét, a létesíté-
si engedély pedig heteken belül 
megszülethet. Ez – mint Mittler 
István aláhúzta – fontos mér-
földkő, mert ennek birtokában 
kaphatja meg a projekt azokat a 
további engedélyeket, amelyek 
alapján az új blokkok tényle-
ges építési, gyártási, beszerzési 
és szerelési munkái megkezd-
hetők.
– Kommunikáció tekintetében 
is mozgalmasak voltak az el-
múlt hetek. A tájékoztatókami-
onunk, sátrunk, standunk a te-
lepüléseket és a rendezvényeket 
járja, elkészült a negyedévente 
megjelenő Atomszféra magazi-
nunk legfrissebb száma, hon-
lapunk pedig egy új aloldallal 
gazdagodott, amely nem a pro-
jektre, hanem az azon dolgo-
zó munkatársainkra fókuszál – 
összegezte Mittler István.                                                  

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Épül az acél- és betonacél-összeszerelő üzem
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Atomerőmű

Remekül sikerült a TEIT-nap Madocsán

Települési nyílt nap volt az atomerőműben

2021-ben Madocsa volt a hagyo-
mányos TEIT-nap házigazdá-
ja. A Társadalmi Ellenőrző, In-
formációs és Településfejlesztési 
Társulás (TEIT) rendezvényén 
előadásokkal, színpadi produk-
ciókkal, kvízjátékkal várták a 
TEIT településeiről érkezőket. 

A Covid–19 járvány miatt egy 
év kényszerű kihagyás után Ma-
docsán tartotta hagyományos 
TEIT-napját a Társadalmi El-
lenőrző Információs és Tele-
pülésfejlesztési Társulás. – Új-
ragondolták és sok új elemmel 
egészítették ki az évente vissza-
térő programokat – mondta dr. 
Filvig Géza elnök köszöntőbe-
szédében. Kiemelte, hogy egy-
egy ilyen alkalom lehetőséget 
teremt arra, hogy a tagtelepü-
léseken élők új információkkal 
gazdagodjanak a társulás szá-
mára kiemelten fontos nukleá-
ris témában.
Baksa Ferenc, a házigazda tele-
pülés polgármestere szerint rég 
várt pillanat ez Madocsa életé-
ben. Azt mondta, hogy az igazi 
fordulópont még 2019-ben volt, 
akkor ugyanis a település hosszú 
várakozás után csatlakozhatott a 
TEIT-hez, de a mostani alkalom 
is kiemelkedő, hiszen meg tud-

ják mutatni magukat, fel tudják 
vonultatni azokat az értékeket, 
amelyeket őriznek, ápolnak. Rég 
nem volt közösségi rendezvény 
a járványhelyzet miatt, most al-
kalmuk volt arra is, hogy szemé-
lyesen találkozzanak, kifejtsék a 
véleményüket, kapcsolatokat te-
remtsenek – tette hozzá. Kitért 
arra is, hogy sok madocsai dol-
gozik az atomerőműben, és ab-
ban bízik, hogy a Paks II. pro-
jektben is sokan jutnak majd 
munkához, lehetőséghez. 
Süli János, a Paks II. beruházá-
sért felelős tárca nélküli minisz-
ter a �atal korosztályt szólította 
meg köszöntőjében. Arra buz-

dította a gyerekeket, hogy tanul-
janak, válasszanak olyan szak-
mát, ami lehetővé teszi, hogy 
az épülő atomerőműben dol-
gozhassanak. Nem kell minden-
kinek mérnöknek lenni, egy jó 
szakma is biztos megélhetést je-
lent – mondta, hozzátéve, hogy 
az új blokkok, amelyek 2029-
ben, illetve 2030-ban lépnek ke-
reskedelmi üzembe, hatvan évig 
működnek majd, és megfele-
lő távlatot jelentenek az ott dol-
gozóknak. Köszöntőjében be-
szélt arról is, hogy heteken belül 
– várhatóan szeptember végén – 
megkaphatják a létesítési enge-
délyt, amelynek birtokában el-

kezdődhet majd a főépület kivi-
telezése.
A rendezvényen egész nap 
gyermekprogramokkal, felnőt-
teknek szóló kvízjátékokkal, 
színpadi előadásokkal várták 
a résztvevőket. Bemutatkozott 
például a Madocsai Hagyo-
mányőrző Néptánc Egyesület, 
és twistelni tanította a TEIT-
településeiről érkező gyereke-
ket Mihályi Réka Fonogram-
díjas énekes. Az érdeklődők az 
RHK K�. képviselőjétől tájékoz-
tatót hallgathattak meg a kiégett 
kazetták átmeneti tárolójának 
folyamatban lévő bővítési mun-
kálatairól. Idén először rendez-
tek polgármesteri talk show-t, 
ahol a települések hétköznapjai 
mellett alkalom nyílt szót ejteni 
a TEIT szakmai munkájáról is.
A program zárásaként a TEIT al-
elnöke, Gáncs István mondott be-
szédet. Arról is beszélt, hogy a 
korábbinál kompaktabb, tartal-
masabb rendezvényre várták a 
tagtelepüléseken élőket. – A szak-
maiságra, az összekovácsolódásra 
fókuszáltunk – fogalmazott. Hoz-
zátette, a tapasztalatok, vissza-
jelzések azt igazolják, hogy ez jó 
döntés volt, a visszajelzések alap-
ján a 2021-es TEIT-nap remekül 
sikerült.                               Lovász K.

Gerjen, Madocsa és Dunapa-
taj voltak a vendégek az atom-
erőmű idei nyílt napján. Az ese-
ményt minden évben a nukle-
áris üzem környezetében lévő 
településeken élőknek rende-
zik, meghívás alapján. A ven-
dégeket dr. Kovács Antal, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
kommunikációs igazgatója kö-
szöntötte, aki elmondta, hogy 
a televízió, a rádió, az újság és 
az internet segítségével folya-
matos a tájékoztatás a vállalat 
mindennapjairól, de a szemé-
lyes tapasztalásra is nagy hang-
súlyt fektet a cégvezetés. Hoz-
zátette, a gyermekek jelenléte 

azért is fontos, mert akár a vál-
lalat munkavállalói is lehetnek 
a jövőben, amihez a szülők tá-
mogatása is fontos. A nyílt na-
pon a felnőttek a kerítésen be-
lüli rendszerek működésébe is 
bepillantást nyerhettek, a gyer-
mekek eközben felhőtlenül 
játszhattak, apró tárgyakat ké-
szíthettek, de akár még a biz-
tonsági szolgálat hatástalanított 
fegyvereivel is ismerkedhettek. 
A települési nyílt napon 400, 
másnap az atomerőmű hagyo-
mányos családi napján további 
2000 fő vett részt, illetve a cég 
megvendégelte nyugdíjasait is.

             Faller G.

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: TelePaks
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A katonaságnál a románok 
bozgornak, azaz hontalannak 
nevezték, mint minden szé-
kelyt, Magyarországra érkezé-
se után a magyarok románnak. 
Nehéz idők voltak ezek, de ma 
már nem érzi ezt a fajta megkü-
lönböztetést Bándi Imre. Ott-
honra találtak Pakson, jól érzik 
magukat, és nem restek tenni 
azért, hogy a hozzájuk hason-
ló áttelepült székely embereket, 
illetve kultúrájukat, hagyomá-
nyaikat megismertessék.

Sűrű napokat, heteket hagyott 
maga mögött Bándi Imre, szé-
kelykaput állítottak Pakson, a 
Város napja keretében erdélyi 
ízeket, ételeket mutattak be, és 
házigazdái voltak az Erdélyi Kö-
rök Országos Szövetsége köz-
gyűlésének, melynek ő is vezető-

ségi tagja. Számára cseppet sem 
szokatlan a temérdek teendő, a 
hétköznapjai is zsúfoltak. Szám-
ba venni is nehéz, hogy mennyi 
mindennel foglalkozik amellett, 
hogy főállásban a PSE teniszpá-
lyájának gondnoka, karbantar-
tója. Fémipari végzettsége van, 
forgácsolással, alkatrészgyártás-
sal, gépkarbantartással foglalko-
zik másodállású vállalkozóként. 
A fával is ügyesen bánik, sőt kár-
pitosként is megállja a helyét, 
amiről az általa restaurált antik 
bútorok „mesélhetnének”. Ez-
zel még koránt sincs vége a sor-
nak: hiszen szeret gitározni, ker-
tészkedni, kertet építeni. Utób-
biról Kornis utcai otthonuk is 
tanúskodik: a kerti tó szintén az 
ő ügyességét, kreativitását dicsé-
ri. Hiába a sok munka, tevékeny-
ség, hobbi, jut ideje a közösségért 

tenni. Lassan tíz esztendeje áll az 
Erdélyi Magyarok Tolna Megyei 
Egyesületének élén. Nemcsak a 
magánéletben, hanem az egye-
sületben is társa Tímea, aki böl-
csődei gondozónőként dolgozik. 
Húsz éve telepedtek le Pakson, 
�uk, Imi 14 esztendős, a Balogh 
Antal katolikus iskola nyolcadi-
kosa. Ő már igazi paksi, bár telje-
sen feltalálja, s otthon érzi magát 
Székelyföldön is, ahol a felmenők 
közül már csak Imre nővérei él-
nek családjukkal.
Visszatérve az elmúlt hetek ese-
ményeire, Imre büszkén számol 
be arról, hogy az országos szö-
vetségük nemrégiben megkapta 
a CÖF–CÖKA szellemi honvé-
dő díját, amit dr. Szekeres Sándor 
elnökkel vettek át. Az elismerést 
magáénak is érzi, hiszen az ő év-
tizedes munkája is benne van. 

Azzal, hogy hétvégén felavatták 
Pakson a székelykaput, régi ter-
vük valósult meg. 
Megesett, hogy feltette magának 
a kérdést, jó ötlet volt-e átjönni, 
jó döntés volt-e, hogy maradtak, 
itt kell-e végezniük ezt a munkát. 
Végül egyetértve az országos szö-
vetség korábbi elnökének gondo-
latával arra jutott, hogy nekik ez 
a küldetésük, hozni kellett a hírt 
az anyaországban élők számára 
a székelyekről, a kultúrájukról, a 
hagyományaikról. Imre Székely-
udvarhelyen született, Zetelakán 
járt általános iskolába, majd fém-
forgácsoló, aztán tévé- és rádió-
műszerész képzettséget szerzett, 
zetelakai szomszédjától pedig 
asztalosmesterséget tanult. El-
vitték katonának, a forradalom 
után pedig az akkor miniszterel-
nök, Ion Iliescu negyvenfős ka-
tonai rendőrségének tagja lett. 
Bozgornak, hontalannak hív-
ták, ahogy minden székelyt. Mi-
vel nem akarta az életét egy em-
ber miatt kockára tenni, leszerelt, 
s attól tartva, hogy zaklatni fog-
ják, egy hét alatt elhagyta az or-
szágot. 1990-ben érkezett Szek-
szárdra, ahol az MMG Műszer-
gyárban kezdett dolgozni. Nem 
rejti véka alá, hogy eleinte nem 
volt kedves a fogadtatás, romá-
noknak nevezték őket. Akkori-
ban kevés volt a munkahely, az 
Erdélyből érkezőkkel szemben 
erős volt az ellenszenv, azt gon-
dolták az itt élők, hogy elveszik 
előlük a munkát. 
Ma már más a helyzet, nem el-
utasító, hanem sokkal inkább 
elfogadó a közeg, megnyíltak 
az ajtók előttük. Ezért – mint 
mondja – sokat tettek magán-
emberként és egyesületi szinten 
is. A munka – mint újra meg-
erősíti – számára nem teher. 
Ahogy nevetve mondja, a szé-
kely embernek, ha úgy hozza a 
szükség, egy nap nem 24 órából 
áll, hanem annyiból, amennyi-
re szükség van. – Mindannyian 
nehéz körülmények között él-
tünk, a leglehetetlenebb helyze-
tekben is helyt kellett állnunk. 
Ez inspirál bennünket. A kö-
zösség pedig erőt ad, hiszen egy 
a sorsunk – összegezte. 

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Bándi Imre
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Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök harmincadik évfolyamában van. A jeles évforduló alkalmából az idén megjelenő lapszámok mindegyikében 
ízelítőt adunk ebben a rovatunkban abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva 
nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma. 

Sakkzarándokhely lesz Paks?

Ötvenéves a gimnázium sportköre

A hó fogságában

A Sakk-kultúráért Alapítvány 
zártkörű pályázatán művé-
szeti alkotású köztéri sakk-
olimpiai emlékmű állításá-
nak jogát nyerte el városunk 
a közelmúltban. A szobor el-
készítésére a Sakk-kultúráért 
Alapítvány pályázatot írt ki. 
[…] A pályázatra összesen ti-
zenkilenc munka érkezett, ami 
nagyszerű dolog, hiszen ennek 
a felére sem számítottak a szak-
emberek. […] A végleges döntés 
azonban még hátravan. A mos-

tani értékelés csak szakmai véle-
ményezés. […] A szobor terve-
zett helye a Városi Művelődési 
Központ délnyugati sarka. Az 
emlékmű az olimpiai eszme és 
a magyar sakkolimpiai sike-
rek megörökítését jelentené. 
Az olimpiára induló magyar 
válogatott ennél a szobornál 
tenné le az olimpiai esküt, és 
talán a sakkozók zarándokhe-
lye is lehetne.                                                 

-BE- 
1999. szeptember 3., 11. évf. 33. szám

Hazánkban egyedülálló ese-
ményre került sor a Vak Boty-
tyán Gimnáziumban. Az intéz-
mény sportköre ezen a napon 
ünnepelte 50. születésnapját. 
[…] A sportkör lelke, Szentesi 
Alajos – Lala bácsi – 550 meg-
hívót küldött szét, és 350-nél is 
többen érkeztek az ország min-
den tájáról. Világméretűvé tette 

az összejövetelt két egyesült álla-
mokbeli és egy kanadai öregdi-
ák részvétele. […] A meghívot-
tak elérzékenyülten nézegették 
a tárgyi emlékeket, a negyven-
ötven éve készült fényképeket. 
[…] Az egész napos sportren-
dezvény zenés-táncos mulatság-
gal zárult. […]                      

1999. június 11., 11. évf. 24. szám

Az elmúlt héten ismét nehéz 
helyzet elé állította a hóhelyzet 
a várost. November 24-én a he-
lyi védelmi bizottságnak akadt 
munkája, hiszen a hatos út 
járhatatlansága miatt többen 
kényszerültek pihenőre. A hó 
fogságában rekedteken a paksi 
polgárőrök is segíteni igyekez-

tek, takarót, szendvicset és teát 
hordtak az elcsigázott embe-
reknek. A helyi védelmi bizott-
ság tagjai rutinos gyorsaság-
gal szervezték meg az éjszakai 
szállást és a mentési munká-
kat. Éjjel tizenegy órára a hatos 
út járhatóvá vált.

1999. december 3., 11. évf. 46. szám

Porrá égett a bank tetőszerkezete

[…] November 19-én hajnali fél 
négykor érkezett a jelzés a tűzol-
tóság ügyeletére, hogy ég a Bu-
dapest Bank épületének tető-
szerkezete. A helyszínre érkező 
tűzoltók azonnal hozzáláttak a 
munkához, segítséget kérve né-
hány más egységtől is. Negy-
ven lánglovag küzdött az épü-
letért, ám hiába sikerült rövid 
idő alatt megfékezni a tüzet, az 
épület életveszélyessé vált, a kár 

meghaladta a tízmilliót. Még 
a délutáni órákban is javában 
folyt a munka, ám nehezítet-
te az előbbre jutást a szakadat-
lan hóesés. […] A bank épüle-
te használhatatlanná vált, ám az 
ügyfélforgalmat lebonyolító szá-
mítógépes adatbázis nem sérült, 
a gépeket sikerült kimenteni az 
ügyféltérből. […] 

Seregély Erzsébet                                           
1999. november 26., 11. évf. 45. szám
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Paksi Hírnök retró

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

Megszépül egy nevezetesség

Dátumváltásból 
jeles

Felújítják a kétszáz éves templomot
A Szent Rókus és Szent Sebes-
tyén vértanúk tiszteletére szen-
telt paksi római katolikus ká-
polna Paks egyik legrégibb 
egyházi épülete. […] Egyet-
len berendezése – jelenleg – 
egy klasszicista oltár. A kápol-
na épületén 1998-ban már vé-
geztek felújítási munkálatokat, 
most újra állványok jelzik: va-
lami „készül”. A mostani épít-
kezés várhatóan végleges lesz 
– kezdi a beszélgetést Vársze-
gi László, az építkezés vezetője, 
akit a kápolna felújítási munká-
latairól kérdeztünk. […] – Az 
1970-es évek végén a kápol-
na a korábbi bádogtető he-
lyett alumíniumtetőt kapott, 
és folytak faldíszítést érintő – 
nem éppen szakszerű – bel-

ső munkálatok is. A beázások 
miatt tönkrement tető faszer-
kezetét és a torony ácsszerke-
zetét azonban akkor nem javí-
tották ki. 1998-ban a kápolna 
homlokzatának teljes felújítá-
sa során derült ki számunk-
ra, hogy bizony komoly felújí-
tásra van szükség. […] A ká-
polna alumínium tetejét rézre 
cseréljük, így megállítjuk az 
épület további romlását. […] 
A külső munkálatok befejezé-
se után, a felújítási munkála-
tok második ütemében követ-
kezhet a belső festmények és 
freskók rekonstrukciója. Ezzel 
egy időben a padlóburkolat és 
a berendezés felújítását is ter-
vezzük. […]                     

1999. június 11., 11. évf. 24. szám

Kiválóan oldotta meg a 
paksi atomerőmű a dátum-
váltással kapcsolatos felké-
szülést – hangzott el Mojzes 
Imre erőműben tett látoga-
tása alkalmával. A 2000. évi 
dátumváltási számítógépes 
átállást a probléma kezelé-
sére kinevezett kormány-
biztos értékelte. A paksi 
erőműben teljes informati-
kai fejlesztést hajtottak vég-
re. A felkészülés során az 
atomerőműben dolgozó in-
formatikus szakemberek ol-
dották meg a feladatokat. 
[…] A villamosenergia−
termelés és a biztonság te-
hát 2000-ben is biztos ala-
pokon áll.                                             

-ese-
1999. december 10., 11. évf. 47. szám

[…] A református templom 
épületének belsejében nyolc 
évvel ezelőtt már végeztek fel-
újítási munkálatokat, ekkor 
az eredeti templombútorzat: a 
szószék, a padok, a kórus fes-
tésére is sor került. Három év-
vel ezelőtt pedig a csapadék-
víz-elvezető csatornákat kor-
szerűsítették. – A csatornázási 
munkálatok során �gyeltünk 
fel a beázásokra, a templom-
torony palatetőzetének rossz 
állapotára, aminek következ-
tében a templom gyönyörű 
stukkódíszes mennyezete is 
megrongálódott. Ekkor a pres-
bitérium úgy döntött, hogy a 
templom tornyának felújítá-
sa elkerülhetetlen és halaszt-
hatatlan – monda Kiss Sándor, 

a paksi református gyülekezet 
gondnoka. […] – Mivel a pak-
si református gyülekezet pénz-
ügyi nehézségekkel küzdött, az 
önkormányzati támogatásból 
ebben az évben adódott lehe-
tőség a mintegy másfél millió 
forintot kitevő felújításra. […] 
Az épület felállványozása már 
április végén elkezdődött. Jú-
nius közepén végrehajtották a 
templomtorony és a homlok-
zati vakolat cseréjét és mesze-
lését. Jelenleg a tornyon kör-
befutó lemezelés cseréjét, az 
ablakpárkányok lemezelését 
és az ablakzsalu festését vég-
zik. A felújítási munkálatok 
várhatóan július közepére be-
fejeződnek. […]               

1999. július 9., 11. évf. 28-29. szám

Amikor a Nap és a Hold egy-
gyé váltak, és sötétség tele-
pedett az Ürgemezőre, döb-
bent némaság lett úrrá Pak-
son. Csak akkor tapsoltak az 
emberek, amikor már ezüst-

gyűrű fonta át a két égitestet, 
mintegy glóriaként emelked-
ve az emberiség fölé. A több 
mint kétperces „csoda” úgy le-
nyűgözte a nézősereget, hogy 
egy pillanat alatt mindenki el-

felejtette a napi problémákat. 
[…] A szerelmesek csókot ad-
tak egymásnak, ezzel pecsétel-
ve meg örökre szóló egymás-
hoz tartozásukat, az időseb-
bek egymás kezét szorongatva 
várták, vajon bekövetkezik-e a 
több emberöltőn át megjósolt 
világvége, a kakasok kukoré-
koltak, a tücskök ciripeltek va-
lahol meghúzódva egy csen-
des kis bokor alatt. […] Paks 
városa zenével, sporttal és já-
tékos vetélkedőkkel köszön-
tötte az égi jelenséget, mely a 
nézőknek a kikapcsolódást, 
másoknak az üzletet jelentet-
te. […] Paks egyike volt azon 
szerencsés városoknak, ahol a 
tiszta égbolton jól látható volt 
az egyik legritkább természeti 
jelenség. […] 

-ese-            
1999. augusztus 19., 11. évf. 31. szám

Napfogyatkozás – üzlet és kikapcsolódás
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Mesterségekről első kézből
Tomborné Czinkon Katalin asszisztens

Mozaik

– Milyen utat járt be, amíg 
gyermekorvosi asszisztens lett?
– Egészen pontosan nem tudtam, 
hogy milyen szakmában, azt vi-
szont igen, hogy az egészségügy-
ben szeretnék dolgozni. Faddon 
laktunk, tetszett az ottani gyógy-
szertár, a különleges hangulata, 
tisztasága. A szekszárdi egészség-
ügyi szakközépiskolában érettsé-
giztem 1983-ban, és utána a szü-
lőfalum gyógyszertárában kezd-
tem dolgozni, tehát megvalósult 
a gyerekkori álmom. Később 
Paksra költöztünk, ahol szin-
tén gyógyszertári asszisztens-
ként helyezkedtem el, ott dol-
goztam egészen addig, amíg a 
gyermekeim doktornénije mel-
lé asszisztenst nem kerestek. Ez 
a szelete az egészségügynek, 
emberközpontúbb jellege mi-
att, még vonzóbb volt számom-
ra. Elvégeztem a gyermekápo-
lói tanfolyamot. Huszonnyolc 
évig dr. Bátai Mária assziszten-
se voltam, aki idén áprilisban 
nyugállományba vonult. Na-
gyon büszke vagyok rá, hogy 
vele dolgozhattam, és boldog 
vagyok, hogy a közelmúltban 

átvehette a Magyar Érdemrend 
lovagkeresztjét.
– Gyermekorvosi asszisztens-
ként mi a feladata?
– Főként adminisztrációs fel-
adataim vannak, kiadom az idő-
pontokat, de segítek az orvosnak 
a vizsgálatnál megfogni a gyer-
meket, vagy tanácsadásokon fel-
szívni az oltóanyagot, az oltást 
regisztrálni. Régebben gyakrab-
ban előfordult, hogy gyomor-
mosást kellett végeznünk, ma-

napság már elvétve fordul ez elő. 
Illetve korábban arra is többször 
volt példa, hogy fulladó asztmás 
gyereket pipáztattuk, amíg meg-
érkezett a mentő, de a korszerű 
gyógyszerek, kezelési lehetősé-
gek miatt ma már ez is ritka.
– Milyen a jó asszisztens?
– A szülők érthető módon fe-
szültek, amikor beteg a gyer-
mekük, ezért igyekszem empá-
tiával fordulni feléjük. A meg-
nyugtatásukra sokszor elég, ha 

csak odabólintok, rájuk kacsin-
tok, vagy mosolygok. Ha nagy 
a baj, akkor előfordul, hogy 
még a szülőnél is eltörik a mé-
cses, ilyenkor minden erőm-
mel igyekszem megvigasztal-
ni, jótanácsokkal ellátni, hiszen 
fordított helyzetben ez nekem is 
jólesne. Inkább tegeződni szere-
tek, mint magázódni, mert úgy 
érzem, így közvetlenebb a kom-
munikációnk.
– Mit szeret a hivatásában?
– Azt, hogy a szülők szeretnek, 
bizalommal fordulnak felém, 
kíváncsiak a véleményemre. 
Amikor súlyos beteg voltam, és 
a kezeléstől kihullott a hajam, 
kendőt hordtam. Egy kisgye-
rek azt mondta, amikor meg-
látott: Anya, ha a Katin kendő 
van, akkor nekem miért kellett 
levennem a sapkámat? Egy má-
sik, ugyancsak a betegségem-
hez fűződő történettől ma is 
könnybe lábad a szemem. Egy 
kis�ú, amikor hosszú idő után 
ismét találkoztunk a rendelő-
ben, felkiáltott: Nézd, anya, jaj 
de jó, hát itt a Kati! Ezek azok 
a pillanatok, amelyekre hullám-
völgyek, kihívások esetén jó 
visszagondolni. Jólesnek a po-
zitív visszajelzések a szülőktől, 
amikor a gyerekek hogyléte fe-
lől érdeklődünk.
– Mi kell ahhoz, hogy valakiből 
jó asszisztens legyen?
– A jó kommunikációs készség, 
az empátia és a türelem elenged-
hetetlen. A szülők felé megértés-
sel kell fordulni akkor is, amikor 
a gyermekük iránti aggodalom 
miatt türelmetlenebbek.
– Ön az orvos jobbkeze. Meny-
nyire fontos a közös hullám-
hossz?
– Nagyon. Jelenleg a nyolcadik 
orvos mellett dolgozom, úgy ér-
zem, mindegyikükkel megtalál-
tuk a közös hangot, jól tudtunk 
együtt dolgozni.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Dr. Baksay László paksi refor-
mátus lelkész 1978-ban egy fo-
tóalbumot ajándékozott a köz-
ségi tanács műszaki osztályá-
nak, mely az édesapja, Baksay 
György (1879–1955) építőmes-
ter által készített épületek fotó-
it tartalmazta. Később a hely-
történeti bizottsághoz került az 
album, ebből valók a Szenthá-
romság tér régi épületeit meg-
örökítő fényképek, melyekkel 
a most felújított téren eredhe-
tünk az eltűnt városkép nyomá-
ba. Baksay György földműves 
családba született a Hunyadi ut-
cában. A református elemi is-
kola elvégzése után Hirschinger 
István helyi építőmester tanon-
ca lett. Építőipari, rajziskolai ta-
nulmányai és gyakornoki évei 
után 1903-ban tért vissza Paks-
ra, feleségül vette Paczolay An-
nát, és megkezdte épülettervezé-
si és építési munkásságát, mellyel 
otthagyta kezenyomát az óvá-
ros építészeti örökségén. Mint 
az ipartestület tagja, hosszú időn 
át volt a község építési szakértő-
je. Alkotói fénykorát a századfor-
duló után élte, majd a két hábo-
rú után megcsappant építkezések 
miatt visszavonult, és élete végé-
ig gazdálkodással foglalkozott. 
1955-ben az Öreghegy utcai re-
formátus temető családi sírbolt-
jába temették. (Paksi Hírnök, 
1990.06.26., 3.o.) Baksay György 
évtizedekig volt a református 
egyházközség presbitere, egyet-
len �a, László teológiát és jogot 
tanult, Németországban élte meg 
a háborús éveket, majd hazatér-
ve, 1950-ben négy jelölt közül 
választotta meg a paksi reformá-
tus gyülekezet lelkészének, mely 
szolgálatát 1968-as nyugdíjazá-
sáig végezte. A tér közepén álló 
vallási fogadalmi szoborcsoport-
ról már korábban értekeztem, 
így most a környező épületeket 
járjuk körbe: Szentháromság tér 
1. Baksay György tervezte, 1906-
os építésekor Vághi János lakó-

háza volt. Később a Templom 
téri zárda leányiskolában tanító 
irgalmas nővérek lakóháza volt 
egészen 1950. július 1-ig. A rend 
feloszlatása után 1964-ig a Vak 
Bottyán Gimnázium használta 
oktatási célokra. Az apácakolos-
tor kápolnájából lett kialakítva a 
legnagyobb és legszebb osztály-
terem. Díszkertjét Takács István 
alakította ki és gondozta 1948-
tól. Ennek maradványa a védett-
séget élvező tiszafa, ami történel-
mi kertek, kastélyparkok alapfája 
volt. 1964-ben az I. számú isko-
la kezelésébe került, majd 1978-
ban a házat lebontották, és a tér 
1-es és 3-as számú házhelyén 
1982-re felépült a Bezerédj Álta-
lános Iskola felső tagozatos épü-
lete, a piros iskola, mely ma már 
nem piros. Szentháromság tér 2. 
Arculati elemeiben nagyon ha-
sonlít az egykor vele szemben 
épült 1-es számú házra. Szintén 
1906-ban épült Baksay György 
tervei alapján a családja számára. 
Az 1960-as években Botka Ist-

ván, Kápolnás Kálmán családjai 
lakták a házat. Miután a Botka-
műhelyt a főutcán lebontották, 
Pista bácsi szerelőműhelye is az 
udvarba került. Kiváló hegesztő, 
motorszerelő szaki volt, szájában 
mindig ott lógott jellegzetes pipá-
ja. Szentháromság tér 4. Baksay 
György családjának későbbi la-
kóháza, 1912-ben épült. Szent-
háromság tér 5. A sarkon álló kú-
ria a 19. században Vigyázó Ig-
nácé, majd a Szeniczey családé 
volt, később pedig Neumann Ig-
nác kékfestő háza lett. Az erede-
tileg barokk, majd klasszicista 
időkben erősen átalakított torná-
cos kúria a város egyik legrégibb 
lakóházas épülete. Neumann Ig-
nác műhelye az udvari szárny 
végében működött, az odave-
zető utcaajtót 1905-ben nyittat-
ta. Az ajtó felett cégfelirat: Neu-
mann Ignátz és Fia. A mestersé-
get Bagó János vitte tovább, aki 
tanoncként itt sajátította el a kék-
festés fortélyait, és a Tavasz utcai 
háza udvarán festette a kelméket. 

Az egykori Szeniczey-házban az 
1960-as években már gyermek-
orvosi rendelő működött. Szent-
háromság tér 6. Épült 1909-ben 
Baksay György tervei alapján, 
egykor Kopasz János, majd Tá-
las Jenő hivatalnokok háza. Az 
1970-es években ÁFÉSZ iro-
da volt az épületben, jelenleg a 
Tolna Megyei Kormányhiva-
tal Földhivatali Osztálya műkö-
dik benne. Szentháromság tér 8. 
Bálint János üzlete volt benne a 
századfordulón, majd az 1920-
as évek elején a Hangya szövet-
kezet III. számú paksi �óküzlete 
lett. Tipikus kereskedelmi épület, 
mindig kisbolt működött benne, 
míg 2021 tavaszán a tér felújítá-
sakor elbontották. A napokban 
befejeződött beruházás eredmé-
nye egy 21. századi igényeknek 
megfelelő, kisvárosi hangulatú, 
biztonságos közlekedést szolgá-
ló tér, melynek óvárosi hangula-
tát az épített környezet renoválá-
sa tenné egésszé.

dr. Hanol János

Szentháromság tér 1.

Szentháromság tér 4. Szentháromság tér 6.

Szentháromság tér 2.

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Múltidéző séta a Szentháromság téren
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A középiskolai ballagási tarisznya nagyon 
kedves szimbóluma annak a négy évnek, 
amelyet a középiskola falai között töltöttünk, 
bár akkor még nem tudtuk, hogy életünk leg-
szebb évei ezek. Csak egy feladatunk volt: ta-
nulni. A tarisznyát nézve egy fájdalmasan 
kellemes és örömteli dallam cseng a fülünk-
ben, még nagyapa korunkban is: „Ballag már 
a vén diák…”
Ez a szép ballagási hagyomány állítólag az 
1870-es években kezdődött Selmecbányán – 
ezt a nevet sem felejtjük el soha –, az erdészeti 
és bányászati iskola növendékei búcsúztak így 
iskolájuktól. Maga a tarisznya azokat az idő-
ket idézi, amikor a legény elhagyta a szülői há-
zat, vándorútra kelt szerencsét próbálni, tudo-
mányt elsajátítani, mesterséget tanulni. Erre a 
vándorútra – nem vonatra, autóbuszra száll-
va – a legszükségesebb dolgokat vitték ma-
gukkal a legények, mint tisztálkodóeszköz, 
váltás fehérnemű, némi készpénz és olyan 
élelem (pogácsa), amely napokig eláll.
A mai kor diákjainak tarisznyájába más tár-
gyak kerülnek. A fotón látható ballagási ta-
risznyát a Paksi Atomerőmű Műszaki Szak-
középiskola és Szakmunkásképző Intézet 
(ESZI) diákjai akasztották a nyakukba, amely-
ben egy picinyke pogácsa, az ESZI-épület stili-
zált kontúrja mint képeslap, és korabeli tíz�llé-
res (emlékszik még valaki erre?) volt, mondja 
Ragoncsa István volt diák, aki az atomerőmű-
ben karbantartási műszaki ellenőr. Bodajki 
László osztályvezetővel (Paks II.), aki a számí-
tástechnika szakon végzett, még bort és egy 
szép idézetet is találtak a tarisznyájukban.   
Az ESZI avatása harmincöt évvel ezelőtt, 1986. 
augusztus 25-én volt Kapolyi László ipari mi-

niszter részvételével. Utólag helyezzünk el a 
tarisznyába az intézet megalapításával kapcso-
latban néhány korabeli adatot.
Pakson, az 1980-as években egy középszintű 
iskola működött, nevezetesen a Vak Bottyán 
Általános Középiskola. A paksi adatok szerint 
több év átlagában a 8. osztályt végzett tanulók 
94-95%-a tanult tovább gimnáziumban, szak-
munkásképzőben vagy szakközépiskolában. 
A demográ�ai viszonyok alakulása, valamint 
az atomerőmű építése következtében beállt sa-
játos munkaerőpiaci helyzet kényszerítette ki a 
döntést, amely szerint a VI. ötéves tervben el-
kezdődik a szakmunkásképző és szakközép-
iskola építése. A Városi Tanács Végrehajtó Bi-
zottsága 42/1983./VI.20./VB számú határoza-
tával elfogadta a beruházás engedélyokiratát. 
A tervező a Pécsi Tervező Vállalat építészter-
vezője, Várnagy Péter volt.
Az iskola építése közel 200 millió forintos vá-
rosi beruházásként indult, majd átvette a Pak-
si Atomerőmű Vállalat, és ez lett az ország első 
olyan középfokú tanintézménye, ahol a gazda-

sági hátteret, a fenntartás költségeit egy vállalat 
biztosította. Az iskola kísérleti minősítésű volt, 
célja pedig egy vállalati szakember-utánpótlá-
si rendszerminta létrehozása, ami majd a vál-
lalati önfejlesztés mintapéldája is lehet. Az ál-
talános pedagógiai felügyeletet a Művelődési 
Minisztérium, a szaktanácsadást az Országos 
Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatósága 
és az Ipari Minisztérium Oktatási Főosztálya 
gyakorolták.
Az iskola vezetésével Kováts Balázs önálló 
mérnököt bízta meg Pónya József vezérigaz-
gató, nevelési igazgatónak pedig Hideg Lász-
lót, a szekszárdi 505-ös Szakmunkásképző In-
tézet nevelési igazgatóhelyettesét. 
1986. szeptember 1-jén 50 fő tanári és alkal-
mazotti létszámmal, valamint 136 tanulóval 
kezdte meg az intézmény az oktatást az aláb-
bi szakokkal: 1. a osztály: erőműgépész (30 
fő) – osztályfőnök: Torma Béla, 1. b osztály: 
számítástechnika (33 fő) – osztályfőnök: Tor-
máné Győr� Éva, 1. c osztály: műszerész (28 
fő) – osztályfőnök: Mógorné Tóth Ildikó, 1. 
d osztály: erősáramú berendezésszerelő (21 
fő) – osztályfőnök: Novákné Cser Sarolta, 1. e 
osztály: gépszerelő és karbantartó lakatos (24 
fő) – osztályfőnök: Cserkutiné Illyés Ágnes. 
Az iskola híres és felkapott lett, folyamatos volt 
a túljelentkezés, a messziről jött diákok részére 
a műszaki szálló szolgált diákotthonul.
Az oktatásban nagy szerepet vállaltak az 
atomerőmű szakemberei, akik az elméleti 
tananyag mellett bevezethették diákjaikat az 
élő üzem mindennapjaiba. Az atomerőmű-
ben dolgozók közül igen sokan az ESZI-ben 
végeztek, majd tanultak tovább, de maradtak 
a vállalatnál.                                     Beregnyei Miklós

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Bodajki László
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Fotó: Molnár Gyula

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

Változások a PFC-nél a játékoskeretben
Komoly játékosmozgás történt a keretben 
2021 nyarán a Paksi FC OTP Bank Ligában 
szereplő labdarúgócsapatánál. – Vági And-
rás, Holczer Ádám, Borsos Vilmos, Sza-
kály Dénes, i�. Haraszti Zsolt, Hegedűs La-
jos, Hahn János, Szendrei Ákos és Bertus 
Lajos távoztak, míg Nagy Gergely, Kesz-
tyűs Barna, Pethő Bence, Simon Barnabás 
és Medgyes Sinan érkeztek – sorolta kér-
désünkre a neveket Haraszti Zsolt, a Paksi 
FC ügyvezetője, akinek elmondása szerint 
többségében előre tervezett változások tör-
téntek. Az egyik ilyen Hahn János eligazo-
lása. A klub saját nevelésű, immár váloga-
tott futballistája a 2020/2021-es szezonban 
22 találattal gólkirályi címet szerzett. A csa-
tárnak az elmúlt időszakban több kérője 
is akadt, de konkrét ajánlat sehonnan sem 
jött, végül a szlovák első osztályban szereplő 
Dunaszerdahely együtteséhez igazolt. – Az 
utolsó pillanatban a DAC eladta a csatárso-
rát, ekkor történt az első megkeresés, de a 
klubok és János álláspontja távol álltak egy-
mástól. Ezt követően a kérő nagyokat lépett 
az ajánlatokban, az átigazolási szándék már 

egyértelműen látszott. Ezzel párhuzamosan 
játékosunk Marco Rossival, a magyar válo-
gatott szövetségi kapitányával is egyeztetett, 
aki javasolta a csapatváltást. Mi még egy ko-
moly gazdasági ajánlatot tettünk, de a fut-
ballistánk jelezte, menni szeretne. Rossz 
szájíz nincs, ez volt az alapmegbeszélés – fo-
galmazott Haraszti Zsolt. Hahn János kettő 
plusz egy évre írt alá új klubjánál. A duna-
szerdahelyi csapat futballistája lett a nyáron 
a PFC szintén saját nevelésű, utánpótlás-
válogatott, 19 éves játékosa, Szendrei Ákos 
is. – Az augusztusi, Szlovákia – Magyaror-
szág U19-es felkészülési mérkőzés után ér-
kezett a DAC megkeresése Paksra, a tárgya-
lások ebben az esetben hamarabb megtör-
téntek, mint Hahn Jánosnál, az átigazolás 
ténye azonban csak később látott napvilá-
got, Szendrei öt évre írt alá új klubjában – 
tette hozzá a paksi ügyvezető. I�abb Harasz-
ti Zsolt eligazolása azonban nem szerepelt a 
zöld-fehérek előzetes tervei közt, a futballis-
ta a több játéklehetőség miatt maga kérte, 
hogy adják kölcsön a szintén az OTP Bank 
Ligában szereplő MTK Budapest együttesé-

hez. – Az átigazolási időszak utolsó napjaiban 
leültünk Bognár György vezetőedzővel, arról 
tanácskoztunk, hogy a kialakult helyzet mi-
att kell-e a Paksi FC-hez játékos, erre a lehe-
tőségre 3-4 futballista képben volt, ám a tré-
ner szerint erre nem volt szükség – mondta el 
Haraszti Zsolt, aki hozzátette: reméli,  a PFC 
célratörő játéka nem változik. Ádám Mar-
tin, Böde Dániel, Nagy Richárd, Sajbán Máté 
és még nagyon sok játékos tud gólt/gólokat 
lőni. A Paksi FC a 2021/2022-es szezonban 
öt mérkőzést játszott, a mérleg két győze-
lem mellett egy döntetlen és két vereség, a 
tabellán jelenleg a negyedik helyen áll a Fe-
hérvári úti gárda. A komoly játékosmozgás 
ellenére továbbra is az első hat hely eléré-
se a cél. A PFC a következő fordulóban az 
MTK Budapest együttesét fogadja, az össze-
csapást szeptember 11-én 17.45-kor rende-
zik. A Haraszti Zsolttal készített teljes inter-
jút a TelePaks Lelátó című sportmagazinjá-
ban megtekinthetik, a műsor visszanézhető 
a telepaks.net honlapon, továbbá a televízió 
Facebook-oldalán és YouTube-csatornáján. 

Faller Gábor
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Elismeréseket adtak át a közgyűlésen 

Itthon tartotta a kupát az ASE csapata

Alapszabály-módosítás miatt 
rendkívüli közgyűlést tartott 
az Atomerőmű Sportegyesület. 
Az esemény egyperces néma 
tiszteletadással indult, a július 
végén 81 éves korában elhunyt 
Csom István olimpiai bajnok 
sakkozó, az ASE örökös tagja 
emlékére. Az alapszabály-mó-
dosítás után átadták az egyesü-
leti kitüntetéseket.

Az ASE örökös tagja címet László 
Zoltán, a vitorlás szakcsoport el-
nöke vehette át, aki 2002-től vett 
részt aktívan a vezetőség mun-
kájában, 2006-ban lett a szakcso-
port elnöke. – A szakcsoport 50 
fővel és 5 hajóval indult, jelenleg 
300 tagunk van, és 15 nagy ha-
jónk, emellett olyan motoros- és 
kishajóparkunk, ami kimagasló-
nak számít a Balatonon. A fő te-
vékenységünk a szabadidős vi-
torlázás, de már rendeztünk 
rangos versenyeket, és verseny-
bíróink is vannak, szép lassan 
lépegetünk előre. Voltunk Kék-

szalag másodikok, országos baj-
nokok, sok érmünk van. Ez a ki-
tüntetés a dolgozószobámba ke-
rül a többi kupa mellé – mondta.
Az ASE örökös bajnoka címet 
Kiszli Vanda világ- és Európa-
bajnok maratoni kajakos vehet-
te át, aki azt mondta, hogy na-
gyon kitüntető megkapni ezt az 
elismerést. – Az iskolában spor-
toltam, de szerettem volna vala-
mit komolyabban csinálni. A ka-

jaknál ragadtam, megfogott a 
természetközelisége, de valószí-
nűleg a társaságnak is köszönhe-
tő. Sokszor elgondolkozom azon, 
hogy miért kelek fel hajnalonként, 
de szeretem ezt csinálni, edzeni, 
elfáradni. Ha egy verseny jól si-
kerül, tudom, hogy a befektetett 
munka megtérült. Legközelebb 
szeptember végén, október elején 
állok rajtvonalhoz Romániában, 
a világbajnokságon, ott is szeret-

nék bizonyítani – mondta Kiszli 
Vanda.
Kovács Antal, az ASE elnöke az 
idei eredményekről azt mond-
ta, hogy bár rövid volt a verseny-
időszak, sok szép eredmény szü-
letett. – Pupp Réka Eb bronzérme 
és olimpiai ötödik helyezése, vala-
mint a kajak-kenu országos baj-
nokságon szerzett érmek nagy si-
kerek – emelte ki, hozzátéve, hogy 
a pandémia nagyon megnehe-
zítette a helyzetüket, ennek elle-
nére sikerült megtartani a taglét-
számot, jelenleg 1305 tagjuk van. 
A sportcsarnok felújításáról azt 
mondta, hogy a bádogozása el-
kezdődött, azt mondják, nagyon 
jól sikerült a famunka. – Az át-
adási határidő december vége, de 
igyekszünk presszionálni a kivi-
telezőket, hogy lehetőség szerint 
minél hamarabb elkészüljenek. 
Addig Szekszárdon lépnek pályá-
ra a paksi kosarasok – összegzett 
dr. Kovács Antal.  Bővebb össze-
foglaló olvasható a telepaks.net 
oldalon.                                       -joko-

Szeptember első napjaiban rendezték a 
IX. Morgen Ferdinánd kosárlabda em-
léktornát Pakson, az ESZI sportcsarnok-
ban. A házigazda Atomerőmű SE, a cseh 
Basket Brno és a Szolnoki Olaj KK alkot-
ták a mezőnyt, a körbeverésnek köszön-
hetően végül a paksi csapat emelhette ma-
gasba a győztesnek járó kupát.  

Az első napon a Basket Brno ellen játszot-
tak Eilingsfeldék. A cseh bajnokság negyedik 
helyezettje komplett gárdával érkezett Paks-
ra, míg az ASE a meccs előtti napon veszítet-
te el negyedik légiósát, Kodi Justice Lengyel-
országba, a lengyel bajnokhoz igazolt.                             
Az első negyedben fokozatosan elhúztak a 
csehek, pontatlanul játszott az ASE. A má-
sodik felvonásban már jobban védekeztek 
Melvinék, de így is tovább nőtt a vendégek 
előnye. A félidő után már harcosabb felfo-
gásban és nagyobb energiával játszottak a ha-
zaiak, megnyerték a harmadik negyedet. Az 
utolsó játékrészben fokozatosan csökkentet-
te hátrányát a Paks, Kovács Ákos triplája után 
78-79-es állásnál felcsillant a remény, hogy si-

kerül átvenni a vezetést. Egy kettő plusz egyes 
támadással azonban újra ellépett a Brno. 
Eilingsfeld labdaszerzés utáni közeli talála-
ta volt az utolsó akció a mérkőzésen.  Atom-
erőmű SE – Basket Brno 86-93 (19-26, 18-20, 
25-24, 24-23). 
A következő napon a Brno és a Szolnok mér-
kőzött meg egymással, a Tisza-partiak az első 
negyedben összeszedett 18 pontos hátrányu-
kat ledolgozva nyerték a mérkőzést. Basket 
Brno – Szolnoki Olajbányász 73-78 (28-10, 
16-24, 16-23, 13-21).
A torna harmadik napján az ASE a Szolnok-
kal csapott össze. Jó iramban indult a mér-
kőzés, jó védekezéssel és több labdaszerzés-
sel magához vette az irányítást a paksi csapat, 
és hat ponttal nyerte az első tíz percet. A má-
sodik negyed elején több hiba is bejött a vé-
dekezésben. Teo Hojc időkérése után rende-
ződtek a dolgok, de a félidő végére egy kosár-
ra feljöttek a vendégek.
A nagyszünet után teljesen nyílt lett a talál-
kozó, egyik fél sem tudott nagyobb előny-
re szert tenni, gyűrték egymást a csapatok. 
Végül egypontos hazai előnnyel ért véget a 

harmadik felvonás. A negyedik negyed ele-
jén sikerült pár ponttal ellépni a piros-ké-
keknek, de a vendégek egy 2+1-es akcióval 
egyenlítettek a 36. percben 61-61-et muta-
tott az eredményjelző. A hátralévő időben 
végig koncentráltan, remekül játszott az ASE, 
és végül biztosan győzött, a pontkülönbség-
nek köszönhetően pedig a tornát is meg-
nyerte. Atomerőmű SE – Szolnoki Olajbá-
nyász 72-62 (23-17, 15-18, 13-15, 21-12).                                                                                                         
Jan Pavlik szakosztályvezető azt mondta, 
hogy hasznos volt ez a két találkozó, az elsőn 
az látták, hogy hogyan nem lehet játszani, a 
másodikon pedig, hogy miként kell játsza-
ni. – A Szolnok ellen teljesen más felfogásban 
játszott a csapat, voltak jó egyéni megoldá-
sok, a gyakorolt játékelemek is kezdtek sike-
rülni. Magasabb energiaszinten játszottak a 
�úk, beletették a szívüket, ahogy kell. Azért 
még ismerkednek egymással a játékosok, en-
nek köszönhetők a kisebb hibák, de úgy vé-
lem egyre jobb lesz a játékunk – értékelt.
Az ASE szeptember 9-10-én Brnoban szere-
pel egy tornán, a házigazdák mellett két oszt-
rák csapat lesz az ellenfél.                              -kj-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Bakancsos Atom Kupa Cseresznyésben 
Sport

A korábbi térképük kibővített változatán, a 
versenyzők számára eddig ismeretlen tere-
pen, könnyű és még könnyebb, meg kevés-
bé könnyű pályák kitűzésével mutatta meg 
a dél-mezőföldi tájat a 24. Bakancsos Atom 
Kupa (BAK) gyalogos természetjáró tájéko-
zódási túraversenyen a szervező Demeter 
Egyesület és az Atomerőmű SE természetjá-
ró szakcsoportja. A megméretés az országos 
természetjáró tájékozódási csapatbajnok-
ság harmadik fordulója, valamint az orszá-
gos középfokú tájékozódási túrabajnokság 
hatodik fordulója. A versenyközpont hét 
év után ismét a Cseresznyéskert Erdei Isko-
la volt, ami igen kedvelt helyszín a résztve-
vők körében. 
Jakab Albert, az ASE természetjáró szakcso-
portjának vezetője azt mondta, hogy az új 
térképet csak két héttel a program előtt kap-
ták meg, így nem volt túl sok idejük a pá-
lyák kijelölésére, de a verseny napjára min-
den szervezési munkával elkészültek. Arról 
is tájékoztatott, hogy 300 körül szokott len-
ni a nevezők száma a hagyományosan már-
cius utolsó hétvégéjén szervezett Bakan-
csos Atom Kupán, de az ismert okok miatt 
idén tavaszról nyár végére csúsztatták a ver-
senyt. Nyáron még sosem volt Bakancsos, 
és az időpont nem is ideális, de így is 108-
an eljöttek. A főrendező kulisszatitkokat is 
elárult, hogyan tudtak gyorsan jó versenyt 
rendezni, és hogy miért népszerű a verse-
nyük. Előbbire az a magyarázat, hogy bár 
többféle pálya készül, az előkészítésben a két 
egyesület több önkéntese vesz részt. Igazán 
felkészültek, hiszen ez már a 24. évük, és a 
Bakancsoson kívül is rendeztek versenyeket, 
képzéseket tartanak térkép, terep, tájékozó-
dás témában – ez az egyik erősségük. Szin-
tén jót tesz a rendezvénynek, hogy a verseny 
napján rutinos önkéntes csapat teszi a dol-

gát a nevezésben, időmérésekben, a versenyt 
követő megvendégelésben. A tájfutótérkép – 
a térképésznek hála – nagyon jó. A főrendező 
azt is elmondta – ami a verseny népszerűsé-
gére adhat választ –, hogy minden kategóri-
ára egyforma hangsúlyt helyeznek: az orszá-
gos bajnokságokban versengő pro�k nehéz, 
technikás pályájától kezdve a családi kategó-
riáig. Utóbbi esetében extrém rövid a pálya, 
hogy a nagyon kicsik is unalom és elfáradás 
nélkül végig tudjanak menni, és az ő „érdek-
lődésükhöz” igazított. Idén az erdőjárás volt 
a tematika. A versenyen kisbabák is elin-
dultak, akik bár nem saját lábukon tették 
meg a távot, mégis dukált nekik az emlék-
érem. A leg�atalabb résztvevő a négy hó-
napos Regő volt, de ez már a második Ba-
kancsosa, nagytesója, Villő pedig kétéves 
létére már három Bakancsoson volt. (A fo-
tón a család látható – a szerk.) 

Török Erzsébettől, a Demeter Egyesület tit-
kárától más érdekességeket is megtudtunk: 
azért tartja a túraversenyzést kiváló szabad-
idős tevékenységnek, mert agytorna és moz-
gás egyben, csodás tájak, jó társaság jellem-
zi. Arról is beszélt, hogy Paks jópár alka-
lommal volt a BAK helyszíne, az évek során 
számos más tájat is bejártak Tolna megyé-
ben és közelében (Baranyában, az Alföl-
dön). Erzsi vezette a kiránduló csapatot, 
akik turistatérképen tájékozódnak, a ver-
sengést itt megelőzi a természet, a látniva-
lók. Érdekes volt ez az útvonal is, a gyakran 
járt piros sáv turistajelzés helyett kisebb ös-
vényeken, ritkán járt helyeken gyalogoltak. 
48 csapat versengett, a különböző kategóri-
ák dobogós helyezett csapatai érmet és ok-
levelet kaptak, illetve minden kategória első 
helyezett csapata véglegesen elnyerte a kate-
góriájának megfelelő kupát.                         -ph-

Fotó: magánarchívum
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