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– Éppen 30 éve, hogy az ENSZ október el-
sejét az idősek világnapjává nyilvánítot-
ta. Az ember annak készít ünnepet, aki-
ben hisz, akit fontosnak, értékesnek tart, 
akit a múlhatatlanság erejével akar kö-
rül venni. Így különösen fontos a mai ün-
nep, hiszen Önökben mindezen értékek 
együtt öltenek testet. Azért is készítettük a 
mai ünnepet, mert hisszük, hogy az idős-
kor különösen fontos érték az egész tár-
sadalom számára, melyben elsődlegesen 
nem az élet fogyatkozása és kudarca mu-
tatkozik meg, hanem az a törvényszerű-
ség, mely az idő múlásából fakad. Hiszen 
harminc éve, amikor a mai ünnep létre-
jött, Önök közül sokan aktív életük csú-
csán voltak erőben, tervekben, munkabí-
rásban, lendületben. S mára mindez nem 
elveszett, hanem az időben átalakult szelíd 
bölcsességgé, higgadt türelemmé, és meg-

annyi élettapasztalattá, mely nélkül szegé-
nyebb lenne a világ, és mindazok, akiket 
a szívükbe írt és ajándékba adott Önök-
nek az élet – ezekkel a gondolatokkal nyi-
totta köszöntőjét Szabó Péter polgármes-
ter az idősek világnapja alkalmából tartott 
városi ünnepi esten. – S szegényebb lenne 
Önök nélkül városunk közössége is. Ezért 
is tartjuk fontosnak a város vezetésében, 
hogy törődjünk Önökkel. Lehetőségeink-
hez mérten igyekszünk az élet számos te-
rületén segítséget nyújtani. Legyen szó a 
városi nyugdíjasklubok támogatásáról, az 
egészségügyi szolgáltatások, a tömegköz-
lekedés vagy a kulturális programoknak 
az idősek igényeit is szem előtt tartó folya-
matos fejlesztéséről, vagy a koronavírus-
járvány nehéz hónapjaiban nyújtott ap-
róbb, nagyobb segítségről – hangsúlyozta 
a polgármester.

Kiemelte, hiszi, hogy az időskor nemcsak fon-
tos, hanem különösen értékes is. – Hiszen a 
család a nagyszülővel lesz teljes. Mert nincs 
olyan unoka, aki ne vágyna a nagymama kelt 
kalácsára vagy túrógombócára. De a nagypa-
pa szerszámoskészlete is jól tud jönni időn-
ként. Vagy csak egy óra, amit az unokával 
töltenek, hogy a szülők elintézhessék ügyes-
bajos dolgaikat. Mert mindez törvényszerű 
része annak, amit családnak hívunk. Család-
nak, melynek relativizálásával napjainkban ve-
szélybe kerül a gyermek, a szülő és a nagyszülő 
élete és jövője is. És hiszem azt is, hogy a nagy-
szülő tekintélye, tisztelete, példája semmihez 
sem mérhető erő a gyermekek és az unokák 
számára. Tehát nagyszülők nélkül nincs egész 
család és értékrendjét, erkölcsi irányát megtar-
tó nemzet sem – fogalmazott.
Zárógondolataiban arról beszélt, hogy az ün-
nepek szerves része a köszönet és a hála kife-
jezése is. – Köszönöm, hogy családjuk szol-
gálatával, munkájuk, hivatásuk lelkiismeretes 
megélésével Önök és generációjuk biztonsá-
gos, gyarapodó életet építettek számunkra, 
itt, Pakson – húzta alá Szabó Péter, és a város 
polgárai nevében jó egészséget, boldog csalá-
di közösséget és sok örömöt kívánt az ünne-
pelteknek.
Az ünnepnapon már délelőtt várták az időse-
ket a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
A  Paksi Gyógyászati Központ munkatársai 
közreműködésével egészségügyi vizsgálato-
kon és szűréseken vehettek részt, volt labor-
szűrés, testzsírszázalék-mérés és táplálkozá-
si tanácsadás, frissítőmasszázs és gyógytorna. 
A városi ünnepségen a polgármesteri köszön-
tő után műsort adott Molnár György Lyra-
díjas harmonikaművész és koncertzenekara, 
és Zalatnay Sarolta. A nap zárásaként állófoga-
dáson látta vendégül az önkormányzat a meg-
jelenteket.                                          Kohl Gyöngyi
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Tűzifát igé-
nyelhetnek

Támogatják
a tanulást

Véleményezésre bocsátva
Paks Város Önkormányzata a várost érin-
tő úttervezésekkel összefüggésben módo-
sítja településrendezési eszközeit. A mó-
dosítás a következő területeket érinti: a 
6. számú főút Paks és az 512. számú főút 
közötti szakasz négynyomúsítása; a 6237. 
jelű M6 autópálya–6. számú főút paksi 
összekötő út megvalósítása; a 6238. jelű 
Paks, nyugati elkerülő út megvalósítá-
sa (6. számú főút–6232. jelű út–6231. jelű 
út összekötése); valamint Paks, északi vá-
rosrész bekötése a 6231. jelű összekötő út-

hoz. A képviselő-testület korábban dön-
tött a környezeti vizsgálat szükségességé-
ről, a módosítás munkarészeként elkészült 
a Környezeti értékelés. A dokumentáció a 
paks.hu honlapon, illetve a paksi polgár-
mesteri hivatal 223-as irodájában elérhe-
tő. Észrevételeket 2021. október 31-ig te-
hetnek elektronikus úton a pm.titkarsag@
paks.hu emailcímre küldve, vagy postai 
úton a Paksi Polgármesteri Hivatal 7030 
Paks, Dózsa György utca 55–61. címre.

-kgy-

Hamarosan elindul a főutca felújításának 
előkészítése. A tervezésről szóló szerződést 
október 4-én írta alá Paks polgármestere, 
valamint a tervező Paks-Óváros Konzorci-
um három képviselője. 

A tervek szerint a Kereszt utcától egészen a 
6-os út becsatlakozásáig átalakul a főutca, 
azaz a Dózsa György út és a Szent István tér 
egy szakasza, valamint a Deák Ferenc utca. 
Az átépített útpálya aszfaltburkolatot kap 
szegéllyel,  a járdák, kapubejárók térkő bur-
kolatot, biztosított lesz a párhuzamos par-
kolás, és lesz külön kerékpársáv is. A főut-
ca felújításának tervezése mintegy nettó 114 
millió forintból valósul meg – tájékoztatott 
Szabó Péter. 
Paks polgármestere kiemelte, a beruházással 
azon túl, hogy megteremtik a korszerű városi 
utcaképet, fenntartják a közlekedésbiztonsá-
got, gondoskodnak az épített környezeti ér-
tékeink védelméről és tudatos fejlesztéséről.

A tervező Paks-Óváros Konzorcium nevében 
az AQUAREA Mérnöki Vállalkozási és Szol-
gáltató K�. részéről Décse Sándor ügyveze-
tő, az AQUALINE Z+Z Szolgáltató K�. kép-
viseletében Zajzon Imre ügyvezető,  valamint 
a P&B Aqua Zrt. vezérigazgatója, Fontányi 
Rita írták alá a szerződést, a konzorcium 
tagja a BOKÚT-Terv K�. is. – A beruházás 
rendkívül összetett, ezért olyan szakági ter-
vezőgárda áll össze, amelynek tagjai között 
lesznek közvilágításban és víziközmű fel-
újításában jártas szakemberek is. Kertészeti 
szakemberekre szintén szükség lesz, hiszen 
a projekt részeként már a tervezés szakaszá-
ban is nagy hangsúlyt fektet a városvezetés 
a zöldfelületekre – mondta Décse Sándor 
ügyvezető. Szabó Péter megjegyezte, hogy a 
főutca felújításának tervezése során kiemelt 
hangsúlyt kap a tájékoztatás. A  beruházás 
során rendszeresen tart majd fórumot a vá-
rosvezetés, amennyiben a járványhelyzet ezt 
lehetővé teszi.                         Lovász Krisztián

Évek óta biztosít Paks Város Önkormányza-
ta tűzifát a szociálisan rászoruló családok-
nak. Kérelmet benyújtani szeptember 1. és 
október 15. között lehet a Paksi Polgármes-
teri Hivatal humán osztályának szociális cso-
portjához. Kérelmet háztartásonként évente 
egy alkalommal egy fő adhat be, a kérelem 
elbírálásakor vizsgálják a háztartásban élők 
jövedelmét, vagyoni helyzetét. A  támoga-
tás mértéke egy-háromfős háztartás esetén 
tizenöt, három fő feletti létszámú háztartás 
esetén pedig húsz mázsa fa. A tűzifát az ön-
kormányzat térítésmentesen házhoz szállítja 
október 20. és december 15. között. Bővebb 
információt a szociális csoporttól kérhetnek 
az érintettek a hivatal ügyfélszolgálati irodá-
jában. Az elmúlt esztendőben 174 háztartás-
nak állapítottak meg szociális tűzifa-támoga-
tást Pakson.                                                          -gy-

Idén is csatlakozott Paks Város Önkormányza-
ta a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj-
pályázathoz. Az ösztöndíjrendszer célja a hát-
rányos helyzetű, szociálisan rászoruló �atalok 
felsőoktatásban való részvételének támogatása 
az esélyteremtés érdekében. A Bursa Hunga-
rica ösztöndíjrendszer pénzügyi fedezeteként 
három forrás szolgál: a települési önkormány-
zatok és a megyei önkormányzatok által nyúj-
tott támogatás, valamint a felsőoktatási in-
tézményi támogatás. Kétféle pályázat van, az 
„A” típusú a már felsőoktatásban tanulóknak 
szól, a „B” típusú pedig azoknak, akik most 
kezdik meg tanulmányaikat a felsőoktatás-
ban. A   beadáshoz az igénylőknek a Bursa 
Hungarica elektronikus pályázatkezelő és 
együttműködési rendszerben (EPER–Bursa 
rendszer) regisztrálniuk kell magukat. Azok 
a pályázók, akik ezt korábban már megtették, 
a meglévő felhasználónevükkel és jelszavukkal 
be tudnak lépni a rendszerbe.  A személyes és 
pályázati adatok ellenőrzését, rögzítését köve-
tően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláír-
va – a szükséges mellékletekkel együtt – a te-
lepülési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a 
pályázóknak legkésőbb 2021. november 5-ig. 
A részletes kiírások a paks.hu honlapon meg-
találhatók.                                                              -kgy-
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Megkezdik a tervezést
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Közélet

A városban élők, illetve az idő érkezők 
lépten-nyomon tapasztalhatják a DC 
Dunakom Zrt. tevékenységét, mivel a 
cég felel a városfejlesztésért és -üzemel-
tetésért. Domonkos Tamás vezérigazgató 
kiemelte, hogy a színvonalas munkavég-
zésen túl a megfelelő munkahelyi légkör 
megteremtésére is komoly hangsúlyt he-
lyeznek. 

– Az, hogy egy város igényes, barátságos le-
gyen nem kis feladat, számos, különböző 
szaktudást igénylő elemből áll össze az a fo-
lyamat, amelynek eredménye a tiszta, biz-
tonságos környezet – fogalmazott Domon-
kos Tamás vezérigazgató a DC Dunakom 
Zrt. tevékenysége kapcsán. Mint rámutatott, 
a Paks Város Önkormányzatának tulajdo-
nában lévő vállalkozás feladatai között szá-
mos olyan szerepel, amelyekkel nemcsak a 
város lakói találkoznak nap mint nap, ha-
nem a városba érkező látogatók is érzéke-
lik. Többek között szerepel a cég portfoliójá-
ban a síkosságmentesítés, az utak és parkok 
tisztántartása, az önkormányzati ingatlanok 
fenntartása és üzemeltetése, a város dekorá-
lása, illetve a közterületi szobrok, játszóterek 
fenntartása. – Az évszakonként is változó 
feladatok természetesen folyamatosan bő-
vülnek is, hiszen Paks fejlődésével a cégnek 
is tartania kell a lépést. A 21. században már 

természetesen kiemelt szempont az is, hogy 
tevékenységünk a lehető legkisebb környe-
zetszennyezéssel járjon, így amennyiben 
lehetséges, igyekszünk új technológiák-
kal kísérletezni és tájékozódni a különbö-
ző alternatívákról – emelte ki a cég vezető-
je. Hozzáfűzte: A városüzemeltetés emellett 
olyan feladat, amely során közvetlen kap-
csolatba kerülnek a lakossággal, tehát azt is 
szem előtt kell tartani, hogy munkájuk so-
rán minél kisebb mértékben zavarják meg 
az emberek pihenését, kikapcsolódását. 
A színvonalas munkavégzéshez a feladatok 
sokszínűségének megfelelően különböző 

szaktudású kollégákra van szükség, hiszen 
a tervezőasztaltól a �zikai megvalósításig 
minden mozzanatért a cég, illetve annak 
munkatársai felelnek. A legfontosabb tevé-
kenységi körökhöz igazodva külön építé-
szeti, városüzemeltetési és ingatlankezelési, 
valamint műszaki és beszerzési, illetve köz-
terület-fenntartási részleg működik a DC 
Dunakom Zrt.-nél. – A cég struktúrájának 
felvázolása helyett sokkal fontosabb meg-
látni az egyes egységek mögött az embere-
ket. Lehet, hogy bosszankodunk, ha eset-
leg nem azt kapjuk, amit várunk, miköz-
ben nem jut eszünkbe az a tucatnyi ember, 
akik kora reggel az utcák tisztaságáért 
dolgoznak. Azonban az ő munkájuk sem 
lenne hatékony, ha nem lennének azok a 
vezetők, akik a folyamatokat összefogják. 
A gazdasági ügyek menedzselése, a tervek 
elkészítése, a célok kijelölése egyaránt több 
ember szakértelmét, ötletelését, kreativitá-
sát igénylik. Ha mindenki elvégzi a maga 
részét, összeállhat az egész, ami a hala-
dás, fejlődés feltétele – részletezte Domon-
kos Tamás. Kiemelte, hogy természetesen 
gyakorlatban nem mindig olyan egyszerű 
ez mint elméletben, ezért álszentség len-
ne azt mondani, hogy soha nem merülnek 
fel problémák. Ezt azonban kihívásnak te-
kintik, s arra törekszenek, hogy a különfé-
le elvárásoknak megfelelő megoldást meg-
találják, illetve mindezt megfelelően kom-
munikálják is. – Természetesen a munka az 
első, de fontos az is, hogy olyan légkört te-
remtsünk, aminek köszönhetően az embe-
rek szeretnek itt dolgozni, ehhez a céghez 
tartozni. Ez még nagyobb hangsúlyt kapott 
az elmúlt évben, hiszen több személyi vál-
tozásra is sor került. Mára azonban már el-
mondható, hogy megvalósult az a tiszte-
letteljes, befogadó közeg, amelyben lehet 
fejlődni és érdemes is – húzta alá a vezér-
igazgató. 
A jövőre vonatkozóan Domonkos Tamás 
éppen ezért a konkrét célok helyett inkább 
olyan elvekről ejtett szót, mint a minőség, 
fejlődés, emberség, alázat. – Hiszen a fel-
adataink bővülnek, változnak, de azt min-
dig szem előtt kell tartanunk, hogy komoly 
felelősséget ró ránk az, hogy a tevékeny-
ségünk a város lakóinak életminőségét is 
meghatározza – összegezte.

-ph-

A városüzemeltetés széles 
skálája egy cégben

Fotók: Szaffenauer Ferenc/archív (fent), Szép Zsóka (lent)
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Vizitben a szemészeten
Közélet

A szemészeti szakrendelés a Paksi Gyó-
gyászati Központ központi épületében mű-
ködik, a pácienseket dr. Kővári Márta sze-
mész szakorvos fogadja. 
– A páciensek hozzák magukkal a koráb-
bi leleteiket és szemüvegeiket, mivel ezek 
értékes információkat hordoznak az orvos 
számára. A műkönny, illetve a zöld hályog-
ra kapott szemcsepp használatát nem kell 
felfüggeszteni szemészeti vizsgálat okán, 
illetve a rendszeresen szedett gyógyszerek 
bevehetők, kivéve, ha kisműtét lesz, akkor 
ugyanis vérhígító nem, de minderről előze-
tesen egyeztetünk a páciensekkel. A szak-
rendelés felkeresésekor a smink kerülen-
dő, továbbá a lágy kontaktlencsét a sze-
mészeti vizsgálat előtt legalább 24 órával, 
a keményet pedig tíz nappal ki kell ven-
ni. A szemészeti vizsgálatok gyakori vele-
járója a pupillatágítás, ilyen esetben a pu-
pilla „visszaállásáig” nem lehet autót vezet-
ni, illetve az erős fénytől óvni kell a szemet 
– sorolta a doktornő a tanácsait. Hozzátet-
te, hogy a szemüveg és a vizsgálóeszközök 
párásodását megelőzendő, ne textilből ké-
szült, hanem sebészeti szájmaszkban érkez-
zenek a betegek. 
Dr. Kővári Márta arról is tájékoztatott, 
hogy igen jól felszerelt a paksi szakrende-
lés, rendelkeznek kerato-refraktométerrel, 
ami a fénytörési hibák bemérésére szol-
gál; réslámpával, ami tulajdonképpen egy 
biomikroszkóp; látótérkészülékkel; va-
lamint a szemnyomás mérésére szolgáló 
tonométerrel. 
A szemészeti vizsgálat orvos-beteg kon-
zultációval kezdődik, a panaszain túl kér-
dezheti a doktornő a pácienst ismert kró-
nikus betegségeiről, szedett gyógyszerei-
ről, szembetegségek tekintetében a családi 
kórelőzményekről. Ezután elvégzi a szük-
séges vizsgálatokat. 
Szemészeti alapvizsgálat a látásélesség fel-
vétele. Ha a látásvizsgáló tábla „olvasása” 
nem problémamentes, akkor a korrigált 
látásélességet nézi meg a doktornő, ami 
azonban nem azonos a szemüvegrende-
léshez szükséges vizsgálattal, utóbbi a lá-
tásélesség felvételénél komplexebb folya-
mat. Alapvizsgálat a szemnyomásmérés 
is, ami negyven éven felülieknél külö-
nösen fontos, ugyanis náluk gyakoribb a 
zöld hályog kialakulása. Ennek eszköze 
a non-kontakt tonométer, ami ha magas 
értéket mutat, egy másik vizsgálati mód-
szerrel is megnézi a szemnyomást a dok-
tornő. A szemfenékvizsgálatot bizonyos 

betegségek esetén – zöld hályog, cukor-
betegség, magas vérnyomás, érelmesze-
sedés – a páciens állapotától függő rend-
szerességgel el kell végezni, ugyanakkor 
fényt deríthet még nem diagnosztizált be-
tegségekre, például zöld hályogra, magas 
vérnyomásra (érkárosodás), szemfenéki 
trombózisra, daganatokra. Szükség esetén 
további vizsgálatokat is végez vagy ren-
del a szakorvos. Kisebb beavatkozásokra 
is van mód a szakrendelésen, például ide-
gentest, szemölcs, anyajegy, jégárpa eltá-
volítására, szemhéji növedékek lemetszé-
sére.
Dr. Kővári Márta kitért arra, hogy az 1990-
es évek közepe óta van optometrista képzés 

a Semmelweis Egyetemen. Az optometrista 
olyan diplomás szakember, aki optikai 
szaküzletben végez szemvizsgálatokat, 
megállapítja, hogy szükség van-e szem-
üvegre, és ha igen, milyen erősre, ugyan-
akkor ellenőrzi a szem egészségi állapotát, 
és ha problémát észlel, szakorvos felkere-
sését javasolja. – Nyugat-Európában már 
bevett dolog, hogy a szemüvegfelírással 
az optometristák foglalkoznak, a szembe-
tegségekkel pedig a szemész szakorvosok, 
Magyarországon is erre kellene törekedni – 
húzta alá. Arra is felhívta a �gyelmet, hogy 
a koronavírus-járvány miatt felhalmozó-
dott a szürkehályog-műtétekre várók szá-
ma, ha valaki sorra kerül, telefonon érte-
síti a Tolna Megyei Balassa János Kórház. 
Arra kéri az érintetteket, hogy ha ismeret-
len számról kapnak hívást, fogadják, mert 
lehet, hogy a műtét miatt keresik őket.  
Dr. Kővári Márta mellett Tóthné Rácz Er-
zsébet szemészasszisztens, ápoló, és Kol-
lár Andrea egészségügyi asszisztens dol-
gozik. A feladatuk sokrétű, többek között 
az adminisztráció, a páciensek előkészíté-
se a vizsgálatokra, asszisztálás a vizsgála-
toknál, beavatkozásoknál. Úgy tájékoztat-
tak, hogy hatéves kortól fogadnak páci-
enseket a szemészeten – Szekszárdon van 
gyermekszemészet –, beutaló nem kell, vi-
szont előjegyzés igen. A koronavírus-jár-
vány miatt jelenleg akut (hirtelen jelent-
kező) tünetek esetén is fel kell hívni a 
szakrendelést. Minden esetben kikérdezik 
a beteget, és szakmai szempontok alapján 
adnak időpontot.                   Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Tovább vizsgálja az enge-
délykérelmet az OAH
Hiánypótlást rendelt el az Országos Atom-
energia Hivatal a Paks II. projekt engedé-
lyezési eljárásában. A nukleáris hatóság köz-
leményében az áll: a Paks II. Zrt. által be-
nyújtott dokumentáció több tekintetben 
rendkívül alapos, ugyanakkor azért, hogy a 
hatóság meg tudjon győződni valamennyi 
követelmény maradéktalan teljesüléséről, né-
hány területen további értékelésre, elemzésre 
van szükség, �gyelembe véve a Nemzetközi 
Atomenergia Ügynökségnek a létesítési en-
gedélyezési eljárással párhuzamosan lefolyta-
tott missziójából származó ajánlásokat.
A nukleáris hatóság emlékeztetett arra, hogy 
a Paks II. Atomerőmű Zrt. 2020. június 30-
án nyújtotta be az új atomerőművi blokkok 
létesítésére vonatkozó kérelmét. Az Országos 
Atomenergia Hivatalnak tizenkét hónap állt 
rendelkezésére a létesítési engedélyezési eljárás 
lefolytatására, amelyet három hónappal a tör-
vényi kereteknek megfelelően meghosszabbí-
tott.
Az engedélyezési eljárás legfőbb célja annak 
igazolása, hogy a létesítendő nukleáris blok-
kok megfelelnek a hazai, legmagasabb szintű 
nukleáris biztonsági követelményeknek. En-
nek érdekében a hivatal az engedélyezési el-
járás során igénybe vette nemzetközi és hazai 
szakértők támogatását is – áll a közleményben.
Az Országos Atomenergia Hivatal a honlapján 
részletes tájékoztatást ad az új atomerőművi 
blokkok létesítésével kapcsolatos engedélye-
zési eljárásról. Mint írják, az atomenergiá-
ról szóló 1996. évi CXVI. törvény szerint az 
atomenergia alkalmazása kizárólag a jogsza-
bályokban meghatározott engedélyek birtoká-
ban és folyamatos hatósági felügyelet mellett 
történhet. Egy olyan összetett, sok szakterüle-
tet érintő létesítményt, mint egy atomerőmű, 
nem egyetlen hatóság engedélyez és felügyel. 
Az egyes hatóságok saját engedélyezési eljárá-
saikban adják ki a szükséges engedélyeket, és 
szakhatóságként érvényesítik a saját szakterü-
leti szempontjaikat más hatóságok eljárásai-
ban. Az atomerőmű létesítésének és működé-
sének nukleáris biztonsági, védettségi és bizto-
sítéki engedélyezése az Országos Atomenergia 
Hivatal feladata.
Az Országos Atomenergia Hivatalhoz az 
új paksi blokkok nukleáris biztonsági en-
gedélyezéséhez kapcsolódóan várhatóan 
tíz létesítményszintű „nagy” és akár több 
ezer további, „kisebb” rendszer-, illetve 

rendszerelemszintű engedélykérelem (pl. 
építési, gyártási, szerelési engedély) fog ér-
kezni.
A létesítési engedélyhez kapcsolódó eljárás 
2020. július 1-jén indult. Mint olvasható, en-
nek során arról kell döntenie a hivatalnak, 
hogy a jogszabályoknak megfelelő módon, 
biztonságosan felépíthetők és üzemeltethetők 
lesznek-e az új atomerőművi blokkok.
Az OAH – írják a honlapon – már a benyúj-
tást megelőzően, előzetesen kialakította a 
létesítésiengedély-kérelem feldolgozását cél-
zó munkaprogramot, készülve az OAH ed-
digi történetének legnagyobb engedélykérel-
mének bírálatára.

Ezzel egyidőben az OAH felvette a kapcso-
latot az engedélyezéshez kapcsolódó szak-
hatóságokkal (BM OKF, Baranya Megyei 
Kormányhivatal), illetve ennek mentén hi-
vatalosan kezdeményezte, hogy a Nemzet-
közi Atomenergia Ügynökség indítsa el az 
úgynevezett Technical Safety Review (Mű-
szaki Biztonsági Áttekintés) misszióját. En-
nek célja, hogy független nemzetközi szak-
értőcsoport is részt vegyen az értékelésben.
Az OAH a bírálatra rendelkezésére álló ha-
táridő lejártakor közölte, hogy további érté-
kelés és elemzés érdekében az eljárásban to-
vábbi hiánypótlást rendel el.

Dallos Szilvia

Atomerőmű

Fotó: Országos Atomenergia Hivatal
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Atomerőmű

Kádár Andrea az OAH főigazgatója

Vezetőváltás történt az MVM élén
Czepek Gábort, a Szerencse-
játék Zrt. eddigi vezérigaz-
gatóját nevezte ki az MVM 
Csoport élére Mager Andrea, 
nemzeti vagyon kezeléséért 
felelős tárca nélküli minisz-
ter 2021. október 1-től. Kóbor 
György, korábbi elnök-vezér-
igazgató közös megegyezéssel 
távozott a cégtől. 

Az MVM közleménye szerint 
Kóbor György vezetése alatt 
a vállalat egyedülálló ered-
ményeket ért el mind a hazai, 
mind a regionális piacokon. Az 
NKM Nemzeti Közművek fel-
építését és MVM Csoportba il-
lesztését követően a vállalat tel-
jes körű energetikai szolgálta-
tóvá vált. Irányításával elkészült 
és életbe lépett a cégcsoport új 
üzleti stratégiája, árbevétele kö-
zel hatvan százalékkal nőtt, az 
ellátott ügyfelek száma elérte 
a nyolcmilliót, a munkatársak 
száma pedig a tizennyolcezret. 
Nevéhez fűződik többek kö-
zött az MVM Csoport �nan-

szírozásának diverzi�kálása, az 
E.ON Csoporttal kötött szer-
ződés megvalósításának kere-
tében az ÉMÁSZ megvásárlá-
sa, az Innogy Česka Republika 
megvásárlása, valamint a nem-
zetközi hitelminősítések meg-
szerzése és az MVM tőzsdeké-
pességre való felkészítése.
A leköszönő elnök-vezérigazga-
tó közreműködött az új, hosszú 
távú orosz gázszerződés létreho-
zásában, a horvátországi LNG 

terminál tulajdonba vételében. 
Szakmai munkájának köszön-
hetően az MVM ma Magyaror-
szág negyedik, Kelet-Közép-Eu-
rópa tizenharmadik legnagyobb 
vállalata, és a régió megkerülhe-
tetlen gazdasági szereplője.
Az október elsején hivatalba 
lépő Czepek Gábor 2018. de-
cember 18-tól töltötte be a Sze-
rencsejáték Zrt. vezérigazgatói 
posztját. Vezetése alatt – mint a 
közleményben írják – megújult 

a nemzeti lottótársaság szerve-
zeti felépítése, elsősorban ha-
tékonyabb és versenyképesebb 
értékesítésszervezési modellre 
áttérve.
Czepek Gábor korábban a Köz-
igazgatási és Igazságügyi Mi-
nisztérium igazságügyi és ma-
gánjogi jogalkotásért felelős he-
lyettes államtitkára volt, majd a 
Nemzeti Fejlesztési Minisztéri-
um közigazgatási államtitkári 
tisztségét töltötte be, később ál-
lami vagyongazdálkodásért fe-
lelős államtitkárként tevékeny-
kedett.
Az MVM Csoport egyik meg-
határozó tevékenysége az ener-
giatermelés, zászlóshajója a pak-
si atomerőmű. A cégcsoport ter-
melőegységei 2020-ban összesen 
közel 19,4 TWh villamosenergiát 
értékesítettek, mellyel az orszá-
gos nettó erőművi termelés 62,5 
százalékát adták. Ennek a meny-
nyiségnek hozzávetőleg 80 száza-
lékát, 15,17 TWh-t a paksi atom-
erőmű termelte meg.                

-dsz-

Kádár Andreát, az Innovációs és Tech-
nológiai Minisztérium korábbi helyet-
tes államtitkárát nevezte ki Orbán Viktor 
miniszterelnök az Országos Atomener-
gia Hivatal (OAH) élére 2021. szeptem-
ber 29-től – számolt be az MTI a szaktár-
ca tájékoztatása alapján. Az új főigazgató 
tevékenységének elsődleges célja a hazai 
nukleáris felügyeleti rendszer megerősí-
tése.

Az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um MTI-hez eljuttatott közleményében em-
lékeztet arra, hogy az OAH függetlenségé-
nek megerősítése érdekében jövő januártól 
kikerülne a kormány közvetlen ellenőrzése 
alól, és önálló szabályozó szervként működ-
ne tovább. Mint írták, az átalakulás egy már 
működő és nemzetközileg is hatékonynak 
ítélt modellnek megfelelően történne, amely 
a lehető legnagyobb személyi és szervezeti 
függetlenséget biztosítja a hivatal számára, 
garantálva egy erős, befolyásoktól mentes 
szabályozási és hatósági rendszer kiépítését.

Kádár Andrea Beatrix a Budapesti Mű-
szaki Egyetemen szerzett vegyészmér-
nök, majd okleveles biomérnök diplomát. 
2003-tól a Külügyminisztériumban, illet-
ve Magyarország Állandó Képviseletén, 

Brüsszelben dolgozott, majd a Miniszter-
elnökség Nemzetbiztonsági Irodát veze-
tő helyettes államtitkára volt. 2014-től látta 
el az energiaügyért, illetve az energiapoliti-
káért felelős helyettes államtitkári feladato-
kat az Innovációs és Technológiai Minisz-
tériumban. Fő munkaterületét a bányásza-
ti, a villamosenergia- és földgázellátással, 
távhőszolgáltatással kapcsolatos kérdések 
mellett az atomenergia békés célú alkalma-
zását és a radioaktív hulladékkezelést érin-
tő szabályozási, stratégiai ügyek határozták 
meg. A tárca tájékoztatása szerint részt vett 
a Paks II. projekthez kapcsolódó jogszabá-
lyi keret megteremtésében, hazai és uniós 
egyeztetésében is. 2014 óta képviseli Ma-
gyarországot a párizsi székhelyű Nemzet-
közi Energiaügynökség kormányzótaná-
csában.
Az Országos Atomenergia Hivatal koráb-
bi főigazgatója, Fichtinger Gyula áprilisban 
távozott, a hivatal élén mostanáig Hullán 
Szabolcs főigazgató-helyettes állt.

Dallos Sz.

Fotó: Mohai Balázs/MTI

Fotó: kormany.hu
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Karbonsemlegesség és ellátásbiztonság

Atomerőmű

Alapvető fontosságúnak ne-
vezte az atomenergia haszná-
latát a Magyar Energetikai és 
Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) elnöke. Horváth Pé-
ter János a Portfolio Energy 
Investment Forum 2021 kon-
ferenciáján beszélt erről.

A Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal  idén 
szakmai partnerként támogat-
ta a fórumot, melynek közpon-
ti témái – az energiaátmenet, 
a dekarbonizáció és az ellátás-

biztonság – szorosan összekap-
csolódnak a hivatal szabályo-
zói tevékenységével. Horváth 
Péter János, a MEKH elnöke a 
dekarbonizációs célok elérésé-
hez vezető lehetséges intézke-
désekről és szabályozói kihí-
vásokról beszélt. Mint mond-
ta, a karbonmentesen előállított, 
a lakossági és ipari fogyasztók-
nál, valamint a közlekedési szek-
torban minél nagyobb arány-
ban felhasznált tiszta villamos 
energia nagy szerepet játszhat 
a dekarbonizációs célok eléré-

sében. A termelői oldalról szól-
va kiemelte, hogy a V4 országok 
összehasonlításában Magyaror-
szágon a legnagyobb a napener-
gia részaránya a termelésben, 
ami most húsz százalék, és a ha-
zai kapacitás további jelentős bő-
vülése várható. Felhívta a �gyel-
met ugyanakkor arra is, hogy a 
karbonsemlegesség elérése érde-
kében alapvető a nukleáris alapú 
villamosenergia-termelés fenn-
tartása, és még jó ideig szükség 
lesz a rugalmasságot nyújtó gáz-
erőművekre is.

Mint előrevetítette, a szén- és 
nukleáris erőművek várható 
németországi kivezetése mi-
att a régióban komoly kapaci-
táscsökkenés várható. Ennek 
következményeként érzékelhe-
tően csökkenni fog a menet-
rendezhető, alaperőművi kapa-
citás. Ezzel szemben sok időjá-
rásfüggő megújuló kapacitás 
megépülésére számíthatunk a 
régióban, így a hazai importle-
hetőségek kiszámíthatatlanab-
bá válhatnak. Horváth Péter 
János kiemelte, hogy a meg-
újulók terjedése jelentős kihí-
vások elé állítja a hálózatüze-
meltetőket, mivel a megúju-
lók nem menetrendezhetőek 
olyan pontosan, illetve a meg-
újuló erőművek hálózati csat-
lakozása jelentős fejlesztési 
igényeket generál. A konferen-
ciáról bővebben olvashatnak a 
MEKH honlapján.

-ph-

SZINTE EGÉSZ 
EURÓPA HASZNÁL 
ATOMENERGIÁT

Van működő kereskedelmi célú atomerőmű

Nincs működő kereskedelmi célú atomerőmű,
de folyamatban van a kivitelezés

Csak kutatási célú reaktor van

Nincs sem kereskedelmi, 
sem kutatási célú reaktor

  kereskedelmi célú reaktorok és kutatóreaktorok Európában  

Világszerte 443 atomreaktor működik, beépített kapacitá-
suk csaknem 400 ezer MW. Európában és ezen belül az 
Európai Unióban is igen elterjedt az atomenergia alkal-
mazása. Az EU-27 országcsoportban a tagállamok fele, 13 
ország működtet atomerőművet, és további négy tagország 
rendelkezik kutatási vagy oktatási célú reaktorral. 
Az európai földrészen összesen 141 blokk van kereske-
delmi üzemben és a kontinens hat országában további 
13 blokk építése zajlik. Számos ország – Franciaország, 
Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Csehország, 
Szlovénia, Ukrajna – fontolgatja új blokkok építését.
Magyarországon, ahol több évtizedes tapasztalat gyűlt ösz-
sze az atomenergia alkalmazása terén, két VVER-1200-as 
blokk épül. A Paks II. projekt célja, hogy egy olyan, a kor 
legszigorúbb elvárásainak megfelelő, kiváló műszaki szín-
vonalú, biztonságosan működő erőmű épüljön fel, amely 
évtizedekig hozzá tud járulni Magyarország klímabarát 
villamosenergia-ellátásához.
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Határ a csillagos ég címmel szervezett sza-
badtéri rendezvényt az Atomenergetikai 
Múzeum, csatlakozva a Múzeumok Őszi 
Fesztiválja országos programhoz. Az ASE 
sportcsarnoka melletti területen számos 

programmal várták az érdeklődőket: ki-
próbálhatták az atomerőmű létesítményi 
tűzoltóságának emelőkosaras gépjármű-
vét, amellyel akár ötvenöt méter magasról 
is körülnézhettek a bátrabbak. A tűzoltóság 

nemrégiben gyermekméretű tűzoltóöltözé-
keket vásárolt a hasonló alkalmakra, ezeket 
magukra ölthették a kicsik, akiknek ajándék 
is járt. Kipróbálhatták a gyerekek a sugárár-
nyékolt járművet is, részt vehettek kézmű-
ves-foglalkozáson, továbbá számos ismeret-
terjesztő programmal is várták őket, például 
két kupola alatt is megtekinthették az utazó 
planetárium előadásait. A rendezvény egyik 
népszerű programja vélhetően a hőlégballo-
nos függeszkedés lett volna azoknak, akik a 
múzeum Paks FM-mel közösen szervezett 
játékán szerencsésen szerepeltek, a levegő-
be emelkedés azonban a kedvezőtlen időjá-
rási körülmények miatt meghiúsult. Az őszi 
fesztivál keretében megvalósult programot 
idén is a városi múzeummal együttműkö-
désben szervezték, ahol megnyitották a Szól 
a rádió című kiállítást, amelynek keretében 
régi rádiókat, lemezjátszót és orsós magnót 
tekinthet meg a közönség. A rendezvényen 
a Gang Band szolgáltatott az idézett korhoz 
– 1950-es, 1960-as évek – és alkalomhoz illő 
zenét. A kiállítás november 12-ig tekinthető 
meg.                                               Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula

Mozaik

Őszi fesztiváloztak a paksi múzeumok is
10 n Paksi Hírnök, 2021. október 8.



Bespájzolhattak számos földi jóból

Őszi premiert táncolt a Tűzvirág

Kétnapos volt idén a Spájz, október 2-án a 
dióé, október 3-án pedig a csokoládéé volt a 
főszerep a Szent István téren. Új termelők is 
érkeztek a vásárra, köztük Tarnai Tamás, aki 

dunakömlődi dióültetvényéről hozott kósto-
lót. A csokoládéimádók napján megtalálhatók 
voltak többek között a Decsoki és a Chokolady 
kézműves édességei, Tornóczky-Pásti Kriszti-

na pedig cukormentes csokoládékat hozott 
tolnai műhelyéből. A két főszereplő, a dió és a 
csokoládé mellett a termelői termékek vásárán 
megszokott termékekből is bespájzolhattak 
az érdeklődők: lekvárokkal, szörpökkel, saj-
tokkal, fűszerekkel, mézzekkel és disznótoros 
termékekkel, valamint kosarakkal és bőrdísz-
műves portékákkal várták a Spájzra látogató-
kat. Ez alkalommal regionális agrármarketing 
konferenciát is tartott a termelőknek a Nem-
zeti Agrárgazdasági Kamara és a Marketing-
sziget, A marketing szerepe az élelmiszeripar-
ban címmel. Megtalálhatták az érdeklődők az 
Ökocsiga játszóházat is, amelynek munkatár-
sai a Spájz első napján diókereső játékra hívták 
a családokat, másnap pedig az Erzsébet Nagy 
Szállodában tartottak minispájzot a kicsiknek, 
a nagyobb gyerekek pedig Gombóc Artúrt 
fabrikálhattak. A szervezők szerint nagy volt 
az érdeklődés a rendezvényen, a termelők is 
kedvező tapasztalatokról számoltak be, és bíz-
nak a folytatásban.                                              (X)

Telt házas sikert aratott idén is a Tűzvi-
rág Táncegyüttes premier előadása, ame-
lyet egymást követő két estén mutattak be 
a Csengey Dénes Kulturális Központban. 
A Mádi Magdolna által alapított és vezetett 
együttes hagyományos áprilisi előadásai 
2020 óta a koronavírus-járvány miatt el-
maradtak, a mostani premierre a megszo-
kott öt hónap helyett két hét alatt készül-
tek fel a táncosok. Az első felvonás a Kalap, 
a másodikban előadott táncdráma a Falka, 
avagy Az emberiség elembertelenedése cí-
met kapta, utóbbiban szólót táncolt Ujvári 
Dávid és Szabó Alexandra. Nehéz, embert 
próbáló szerep volt az övék. A darab tár-
sadalmi kérdéseket feszegetett, a hierarchi-
kus rend, a csapatba tartozás, kiközösítés 
jelenségét. Ujvári Dávid elmondta, hogy 
próbáról próbára éreztek rá a karakterekre, 
amelyeket meg kellett formálniuk. A köl-
csönös interakciók és Mádi Magdolna ész-
revételei, tanácsai sokat segítettek ebben. – 
Neves alkotókkal dolgozott most is az im-
már 41 éves társulat, dr. Ónodi Bélával, a 
Magyar Táncművészeti Egyetem docensé-

vel, Vári Bertalannal, a Varidance alapító-
jával és Kadir Sonuk török koreográfussal. 
A technikusok és az ügyelő mellett számos 
szülő is segítette a munkánkat – mondta 

Mádi Magdolna. Az előadáson a Tűzvirág 
Táncegyüttes társulata mellett fellépett az 
utánpótlás- és a gyermekcsoport, valamint 
az aprók.                                        Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula
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Portré

Jó napot, mi újság?

dr. Bátai Mária
A gyerekektől kapott szeretet 
tartotta lendületben munkájá-
ban dr. Bátai Mária gyermekor-
vost, aki negyvenhét év gyógyí-
tás után, idén tavasszal vonult 
nyugállományba. Harminchá-
rom évig Pakson a kettes számú 
gyermekháziorvosi  körzetben 
dolgozott. Munkája elismeré-
seként állami kitüntetésben ré-
szesült. 

Dr. Bátai Mária kissé megille-
tődve, de mosolygósan üdvözölt. 
Mindjárt a beszélgetésünk ele-
jén megjegyezte, hogy nem érti, 
mi ez a felhajtás körülötte, elő-
ször a nyugdíjba vonulása, majd 
a Magyar Érdemrend lovagke-
resztje kitüntetése miatt. Utóbbit 
a Pakson élő gyermekek és �ata-
lok gyógyítása, illetve egészségé-
nek megőrzése érdekében végzett 
fáradhatatlan munkája elisme-
réseként kapta. – Meghatódtam, 
amikor felhívtak. Hatalmas meg-

tiszteltetésnek tartom, hogy így 
is elismerik a végeken dolgozó 
„kisemberek” munkáját is, mint 
amilyen egy kisváros gyermek-
orvosa – fogalmazott a doktor-
nő, aki negyvenhét évig gyógyí-
totta a gyermekeket. – Paks előtt 
más településeken is praktizál-
tam. Imádtam a munkámat, de 
mostanra elfáradtam. A rende-
lések alatt előfordult, hogy hat-
van-hetven beteget is elláttam. 
Nagyon oda kellett �gyelni, és 
gyorsan kellett dönteni. Ez nagy 
felelősség. A koronavírus-járvány 
kitörésekor úgy határoztam, be-
fejezem. Van egy kardiológiai be-
tegségem, ami miatt a magasabb 
kockázati csoportba tartozom, 
ekkor vált egyértelművé számom-
ra, hogy nem folytatom tovább a 
gyógyítást – mondta, hozzátéve, 
hogy hetvenegy éves, a kicsiktől 
kapott szeretet tartotta addig len-
dületben, általuk tudta megőrizni 
a �atalságát. Lelkiismeretes, aggó-

dó személyiségként írja le magát, 
akinél a gyógyítás nem ért véget 
a munkaidővel, a kis betegek ál-
lapotáról mindig naprakész in-
formációkkal rendelkezett. Arról 
is beszélt, hogy munkája során a 
város támogatását is élvezte. – Az 
önkormányzati tulajdonú épü-
letben lévő rendelőért nem kel-
lett bérleti díjat �zetni, Paks Város 
Önkormányzata minden évben a 
költségvetésből nagyobb összeg-
gel támogatja a vállalkozó házi-
orvosokat is, és a veszélyhelyzet 
okán az iparűzési adót is elenge-
dik – összegzett a doktornő. Arra 
a kérdésre, hogy miért választot-
ta az orvosi pályát, párás tekintet-
tel árulta el: általános iskolai osz-
tályfőnöke beszélte rá a szüleit, 
hogy taníttassák tovább. – A pécsi 
Leőwey Klára Gimnázium egész-
ségügyi osztályába kerültem, ta-
nultunk latint, és a környező kór-
házakba jártunk gyakorlatra. Egy-
értelmű volt, hogy az érettségit 

követően orvosi egyetemre me-
gyek – idézte fel. Az egyetem el-
végzését követően a siófoki, majd 
a nagyatádi kórházban dolgozott. 
Példaképeként Karoliny Gizel-
la főorvost említette meg, kitar-
tását, lelkiismeretességét, szor-
galmát pedig otthonról hozta. 
Úgy látja, más betegségek van-
nak most jelen, mint harminc 
évvel ezelőtt. Kevesebb a gége-
hurut, de gyakrabban kell fog-
lalkozni a gyermekkori túlsúllyal 
és elhízással. Utóbbi hátterében 
véleménye szerint a mozgássze-
gény életmód és a helytelen táp-
lálkozás állhat, ezek gyökere pe-
dig a családban keresendő. – Első 
körben a szülővel kell megtalálni 
a hangot, ha elfogadja a javasla-
taimat, akkor a gyermek is köve-
ti – mondta. Dr. Bátai Mária te-
hát már nem húz magára min-
den reggel fehér köpenyt, de azt 
mondta, nem unatkozik. Min-
den reggel – zord időjárás esetén 
is – kimennek a férjével mozog-
ni az Ürgemezőre. Új szenvedé-
lye a nordic walking. Korábban 
nem volt ideje sportolni, most 
azonban nem telik el úgy egy nap 
sem, hogy ne mozogna. Párjával 
– akivel 42 éve vannak együtt – 
igen tartalmas életet alakítottak 
ki főzéssel, olvasással, televízi-
ózással. – Még az orvosos soro-
zatokat is szívesen megnézem. 
Hasznosnak tartom, ha a képer-
nyőn keresztül is felhívják a �-
gyelmet egy-egy egészségügyi 
problémára. Néha megjegyzem 
a férjemnek, hogy a tüdőt nem 
lehet ruhán keresztül meghall-
gatni, de egyébként szórakozta-
tónak tartom ezeket a szappan-
operákat – mondta a doktornő. 
Két �ú unokájukról is mesélt, 
akik közül az egyik még kisba-
ba. Minden héten felutaznak a 
férjével Budaörsre, hogy a né-
hány hónapos kis�úra vigyázza-
nak, míg a kardiológusként dol-
gozó �uk ügyel a kórházban. Dr. 
Bátai Mária elégedett az életé-
vel. Büszke arra, hogy ilyen hosz-
szú ideig dolgozott, és oly’ sok ki-
csit meggyógyított. Reméli, hogy 
sok gyereknek és szülőnek adott 
hasznos tanácsot arra, miként 
tudják megőrizni egészségüket.                  

Gyimóthy Éva

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mesterségekről első kézből
Szlanyinka Zsolt mentőápoló

Mozaik

– Hogyan lett mentőápoló?
– Két osztálytársam részt vett 
a szekszárdi egészségügyi isko-
la nyílt napján, az általuk elme-
sélt élmények mellett ösztön-
zőleg hatott rám, hogy ez egy 
stabil pálya, hiszen egészség-
ügyi dolgozókra mindig szük-
ség lesz. A szakközépiskolá-
ban az 1990-es években érett-
ségiztem, majd Kecskeméten 
nappali tagozaton végeztem el 
a kétéves mentőápoló képzést. 
Pakson 2000 júniusa óta dolgo-
zom, ez nem kis idő; hosszú tá-
von fontos, hogy valami a pá-
lyán tartson bennünket, ez pe-
dig a szakmai megszállottság és 
a küldetéstudat. 
– Mi kell ahhoz, hogy jó men-
tőápoló legyen valakiből? 
– Mi akkor állunk oda segíteni, 
amikor mindenki más hátralép. 
Fontos a szakmai felkészült-
ség, a gyors problémamegol-
dó készség. Hiába gyakoroltuk 
be a különböző szituációkat, az 
élet változatossá teszi az esete-
ket. Itt nem lehet kimondani, 

hogy már mindent láttam. Fo-
lyamatosan újul a szakma, fris-
sülnek a protokollok és eljárás-
rendek, képeznünk kell ma-
gunkat. Szükséges a megfelelő 
hozzáállás, az empátia is. Nem 
minden beteg kéri a segítsé-
get, sőt, akad, aki agresszív, de 
a helyzetét az egészségi állapota 

és nem a személyisége alapján 
kell kezelnünk. A jó kommuni-
kációs készség is lényeges, és a 
rendszeretet: az autóban min-
dent a helyére kell tenni, hogy a 
következő kolléga is megtalálja 
azonnal az eszközöket. Ahogy 
a megszólításunk mutatja: egy-
más bajtársainak kell lennünk. 

– Mi a mentőápoló feladata?
– Ez attól is függ, hogy beteg-
szállító autón vagy esetkocsin, 
rohamkocsin dolgozunk. A be-
tegszállító egységből van több, 
gépkocsivezetővel és mentő-
ápolóval, ilyenkor a miénk 
egyszemélyben a felelősség. 
Esetkocsin, rohamkocsin ellá-
tott szolgálat esetében komo-
lyabb eseményekhez érkezünk. 
Ilyenkor a mentőorvos a szak-
mai vezető, és a keze alá dol-
gozunk. Tisztában kell lennünk 
azzal, mi mit jelent, mi mi után 
következik; sokszor már elő-
re tudjuk, mit mond a követke-
ző pillanatokban a mentőtiszt 
vagy az orvos. Ezt a rutint és 
tapasztalatot a szolgálat során 
szerezzük meg. 
– Milyen, életet meghatározó 
élményei voltak a munkája so-
rán?
– Pozitív és negatív élmények 
egyaránt kihatnak az életemre, 
utóbbi túlsúlya a szakma jelle-
géből adódik. Ha gyermekhez 
riasztanak, az sokkal jobban 
megvisel... Azonban ha egy ki-
látástalan helyzetből úgy hoz-
zuk ki a beteget, hogy utána tel-
jes életet élhet, az nagyon jó ér-
zés, és soha nem felejtjük el.
– Hogyan pihen?
– Egy nagyon fárasztó műszak 
után nem tudok úgy bemenni a 
következőre, hogy a „nulláról” 
kezdem. Van, amikor naponta 
három kivonulás van, van, ami-
kor hat, egy-egy kivonulás há-
rom-négy órát felölel. Aki ép-
pen kezdi a pályát, az nem tud 
ellazulni, állandó feszültségben 
dolgozik, várva, mikor jön a 
következő riasztás. Ezt néhány 
év után már el tudja engedni az 
ember. Otthon két kis�am és 
a feleségem vár. Jelenleg házat 
újítunk fel, nekem most az a pi-
henés, ha a munkahelyemre be-
jövök, és éppen nincs riasztás... 

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Tűz martalékává vált június 
7-én hajnalban a PSE faház. […] 
A PSE pályája önkormányza-
ti, a leégett büfé épülete magán-
tulajdonban van. […] A sport-
egyesületnek a bajnokság le-
bonyolításához szüksége van 
klubhelyiségre, öltözőkre, ren-
dezvényteremre, ezért egy új 

épület megépítésében kell gon-
dolkodni, amely már magasabb 
követelményeknek is megfelel. 
[…] Az egyesület ügyvezetőjé-
től, Balog Judittól megtudtuk: a 
tűz az irodahelyiségre nem ter-
jedt át, az ott tárolt iratok nem 
semmisültek meg.                       -dal-   

2005. június 17., 14. évf. 6. szám

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. 

Tűz a PSE-pályán

A kormány igent mondott Paksra

Fejlesztés a Sárgödör téren

Akáckert otthon várja az időseket

A kormány elvi hozzájáru-
lást adott a paksi atomerő-
mű üzemidejének húsz év-
vel történő meghosszabbítá-
sához, mondta László Boglár. 
A kormányszóvivő emlékezte-
tett: az Országgyűlés gazdasági 
bizottságának novemberi ülé-

sén valamennyi frakció támo-
gatta az üzemidő-hosszabbítási 
programot. A projekt műsza-
kilag megoldható, egyértel-
műen gazdaságos, és minden 
biztonsági követelmény telje-
síthető. […]

2005. szeptember 9., 14 évf. 11. szám

– Hosszú évek munkájának 
köszönhetően lassan beindul 
a borturizmus a Sárgödör té-
ren. Egyre több turista érke-
zik, leginkább magánszerve-
zésben – mondta Kovács Mi-
hály, a Paksi Sárgödör téri 
Présháztulajdonosok Egyesü-
letének képviselője. […] Régi 
álom válik valóra a Sárgödör 
tér fejlesztésével. Az egyesület 
tagsága évek óta azon munkál-
kodik, hogy a pincesor a Tol-
nai Borút tagjaként a kor elvá-
rásainak megfelelő körülmé-
nyek között és környezetben 

fogadja a turistákat. A Dél-
Dunántúli Regionális Terület-
fejlesztési Tanács pályázatán 
a tér infrastrukturális fejlesz-
tésére 35 millió forintot nyert 
az önkormányzat. A tervek 47 
millió forintos beruházásról 
szólnak. A fejlesztés eredmé-
nyeképpen ivóvíz- és szenny-
vízvezeték-hálózat épül ki, fel-
újítják az elektromos hálóza-
tot, így korszerű közvilágítás 
is segíti a téren a munkát és a 
szórakozást.                            

-dal-
2005. augusztus 12., 14. évf. 9. szám

Idős emberek átmeneti ellátá-
sával foglalkozik az Akáckert 
Otthon Pakson, melynek ün-
nepélyes átadását múlt héten 
tartották. A magánkézben lévő, 
tizenhárom férőhelyes otthon-
ban négy szobában helyezik el 
a gondozottakat. […] Az in-
tézményt egy családi házban 
alakították ki, így a környezet 
igazán otthonos. A gondozot-

tak ellátásáról ötfős személyzet 
gondoskodik. Éjjel-nappal mű-
ködik a nővérszolgálat, van or-
vosi ellátás, szabadidős progra-
mok, valamint a főzéssel és a 
mosással sem kell foglalkozni-
uk az idős embereknek, akik-
nek mindenben segítenek a 
szakképzett ápolók és a főnő-
vér.                                     -gyöngy-

  2005. június 17., 14. évf. 6. szám

Régi-új konyha az ESZI-ben
Felújították a konyhát az Ener-
getikai Szakközépiskolában. 
[…] – Az új nagykonyhai be-
rendezések értéke meghaladja 
a 23 millió forintot, amelyet az 
erőmű �nanszíroz – tájékozta-
tott Kiss Mihály, az alapítvány 
elnöke. A munkálatok része-
ként be kellett vezetni a gázt a 
helyiségbe, vízlágyító berende-

zést szereltek be, felújították a 
szellőzőt, a főzősziget fölé pe-
dig új elszívó ernyők kerül-
tek. Ezek a munkálatok továb-
bi 7 millió forinttal növelték a 
kiadásokat, amelyet az alapít-
vány karbantartási költségéből 
biztosítottak. 

-gyöngy- 
2005. augusztus 12., 14. évf. 9. szám
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[…] Hosszú menetelés után, 
sérülésektől tizedelve, de óri-
ási küzdeni tudással, akarat-
tal és hittel végül feltette a ko-
ronát egész éves munkájára 
az Atomerőmű Sport Egye-
sület NB I.-es fér� kosárlab-
dacsapata. […] A mai ma-
gyar kosárlabda két legjobb 
csapata, a háromszoros Ma-
gyar Kupagyőztes és egysze-
res Magyar Bajnok ASE, és 
a feltörekvő, jó játékos állo-
mánnyal rendelkező Debre-
ceni Vadkakasok párharca 
izgalmas, kiélezett küzdel-
met ígért. […] A vége 68–
58 lett az Atomerőmű javá-
ra. A lefújás után hatalmas 
�eszta vette kezdetét, a szur-
kolók pillanatok alatt a pályá-
ra tódultak, és az alsónadrág 
kivételével minden ruhada-
rabjuktól megfosztották ked-
venceiket. A csapat fennállá-
sa legjobb évét tudhatja maga 
mögött, miután a bajnoki cí-
met és a Magyar Kupát is be-
gyűjtötte.                    

 -cseri-
      2005. június 17., 14. évf. 6. szám

Új fejezet a paksi zeneoktatásban
[…] Két kisebb jellegű átala-
kítástól eltekintve az épület-
hez elkészülte óta gyakorlati-
lag nem nyúltak, így ténysze-
rű, hogy az eredetileg beépített 
sárgerendák a beázás miatt el-
korhadtak, az épület tetőszer-
kezete életveszélyessé vált. Ez 
utóbbit egy 2001-ben történt 
szakértői vizsgálat állapította 
meg. A már több éve húzódó 
probléma végére most került 
pont azzal, hogy a szerződést 
aláírta a megbízó és kivitelező. 
A munkaterület átadása meg-

történt. […] Az épületet a főfa-
lak kivételével teljesen elbont-
ják. A belső teret átalakítják, a 
jelenlegi épület és a Pongrácz-
ház közé egy új épületszárnyat 
húznak fel, beépítik a tetőteret, 
itt kapnak helyet a zenei okta-
tótermek mellett a képzőmű-
vészeti tantermek, balett-ter-
mek, öltözők, irodák, korsze-
rű stúdió, valamint a könyvtár. 
A beruházás 416 millió forint-
ba kerül. […] 

Molnár Gyula 
2005. szeptember 23., 14. évf. 12. szám

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

Bajnok az ASE

Határidőre ígérik az új csomópontot

Átépítik a kereszteződést

Elkezdődött Paks első körfor-
galmi csomópontjának meg-
építése a Kápolna utca és Tán-
csics utca kereszteződésében. 
[…] A beruházás közel 250 
millió forintba kerül, amely-
nek hetven százalékát a pak-
si önkormányzat �nanszírozza. 
A munkák során a villamos ve-
zetéket áthelyezik, illetve föld-
kábelre cserélik, a vízvezeték- 
és csatornarendszert felújítják, 

valamint a csapadékvíz-elveze-
tőket korszerűsítik. A körfor-
galom-kialakítással egy időben 
ötven férőhelyes parkolót épí-
tenek, az érintett útszakaszok 
új aszfaltburkolatot, új szegélyt 
kapnak. A beruházás végeztével 
a megbontott parkot helyreállít-
ják, és új területeket is parkosí-
tanak a csomópont környékén. 
[…]                                             -vida-

2005. szeptember 9., 14. évf. 11. szám

Épül a Tesco Pakson, az egy-
kori konzervgyár területén. 
Állnak a falak, és dolgoznak 
az áruház megközelíthető-
ségén is. […] a konzervgyá-
ri csomópont kialakítása a vá-
ros forgalmi rendjét is érinti. 
A gyár volt teherportájának 
kijáratánál például szélesítik 
az utat és kanyarodósávokat 
festenek fel. […] a munkála-
tok során a Tolnai út és Dózsa 
György út érintett szakaszai 
kiszélesednek, a Kishegyi út 

térségében parkolókat alakí-
tanak ki, és megépül a rende-
lőintézet felőli út is, így mind-
két irányból megközelíthető 
lesz az áruház. A tervben gya-
logátkelőhelyek létesítése is 
szerepel, valamint kerékpár- 
és gyalogutat is építenek a volt 
konzervgyár területén. Az út-
építési munkálatok az enge-
délyeztetési eljárás befejező-
dését követően indulnak meg. 
[…]                                   -gyöngy-          
  2005. július 1., 14. évf. 7. szám
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Az eltűnt városkép nyomában
A Deák-emléktábla története
Deák Ferenc halálának 50. év-
fordulóján, 1927 nyarán, a ha-
za�as, hálás visszaemlékezés 
szép ünnepére készült Paks 
közönsége. A Deák Ferenc-
emlékbizottság táblával kíván-
ta megjelölni a Szeniczey-ház 
falát, amelyben anno a haza 
bölcse lakott. A fehérre me-
szelt saroképület számos gaz-
dacsere után, nem sokkal ko-
rábban, Paks község tulaj-
donába került. Abay Nemes 
Gyula gyógyszerész vetette fel 
a Kaszinóban, hogy ezt a tör-
ténelmi múltú házat emléktáb-
lával kell megjelölni. A tagság 
nagy lelkesedéssel karolta fel 
a kegyeletes ötletet, és bizott-
ságot szervezett az ünnepség-
hez. A szükséges összeg ha-
mar összejött, így Rosner Ár-
min kőfaragótól megrendelték 
a díszes fekete márványtáblát, 
amelybe aranyozott betűkkel e 
sorokat vésték: 

A bizottság felújíttatta a Kál-
vária temetőben nyugvó Deák 
Jozefa vörösmárvány síremlé-
két, és elhatározta, hogy az em-
léktáblát országos ünnepély ke-
retében leplezi le. Meghívták a 
kormányt, amely képviseletével 

Pesthy Pál igazságügyminisztert 
bízta meg. Az országgyűlés fel-
sőháza Wéber János gazdasá-
gi főtanácsost delegálta, míg 
a Magyar Tudományos Aka-
démia a Deák család egyik le-
származottját, Daróczy Ala-
dárt küldte, aki egyúttal a Ti-
sza István Kört is képviselte. 
Mikor kiderült, hogy a „le-
leplező” beszédet Pesthy Pál 
mondja, a paksiak az ünne-
pet egy másikkal kötötték ösz-
sze. A vármegyei tűzoltószö-
vetség nem sokkal korábban 
Szekszárdon tartott versenyén 
az első díjat a Paksi Önkéntes 
Tűzoltó Testület nyerte el, így 
felkérték Pesthy Pált, mint a 
Tolnamegyei Tűzoltó Szövet-
ség elnökét, hogy az emlékün-
nep alkalmával tűzze fel a tűz-
oltók mellére a kitüntetéseket. 
1927. június 12-én vasárnap 
reggel uzdi birtokáról autón 
érkezett Pesthy Pál, Klein An-
tal, Dencz Ákos és Zlinszky 
István országgyűlési képvise-
lők kíséretében Paksra, ahol 
az elöljáróság fogadta. A mi-
nisztert a városháza udvará-
ba, majd annak Duna-parthoz 
kapcsolódó végéhez kísérték, 
és az árnyas gesztenyefasor 
alatt felállított tribünnél le-
zajlott a tűzoltóünnepség. In-
nen átvonultak a Szeniczey-
ház elé, ahol már óriási tömeg, 
a testületek tagjai és az iskolák 
i�úsága várta az emlékünnep 
kezdetét. A ház sarkába illesz-
tett és lepellel takart emléktáb-
la alatt virágerdőbe borított ol-
tárt emeltek a kegyelet koszo-
rúinak. Az oltár mellett állt a 
szónoki emelvény, az utcasar-
kon széksorok az előkelősé-
geknek. A paksi dalárda Bálint 
Bulcsú karnagy vezénylésével 
a Magyar Hiszekegyet énekel-
te, majd Zlinszky István, Paks 
képviselője lépett az emelvény-
re. Utána Abay Nemes Gyula 
a Deák-emlékbizottság nevé-

ben felkérte Pesthy Pált, hogy 
a kormány képviseletében lep-
lezze le az emléktáblát. Beszé-
déből nem maradhatott ki a 
korszakot átható revizionista 
gondolat: 

A miniszter intésére lehullott a 
takarólepel, és látható lett a fe-
kete márványtábla. Ezután el-
helyezték az emlékezés koszo-
rúit. Bezerédj István földbirto-
kos annak a fának a leveleiből 
font koszorúval érkezett, me-

lyet Deák saját kezűleg ültetett 
el a hídjai parkban. Végül Ta-
risznyás Gerő főjegyző a köz-
ség nevében azzal vette át az 
emléktáblát, hogy azt a pak-
siak örök időkig megőrizni és 
gondozni fogják. 

Délre járt az idő, mikor az ün-
nepély közönsége szétoszlott. 
Egy részük otthonába tért, míg 
Paks társadalmának vezetői a 
vidéki vendégekkel együtt az 
Erzsébet Szálló kertjében gyűl-
tek össze ünnepi ebédre. Po-
hárköszöntők sora éltette Hor-
thyt, Deákot, Paksot, a tűzoltó-
kat, az emlékbizottságot. Közel 
négy óra volt már, mikor a mi-
niszter asztalt bontott, és a vidé-
ki társaság nagy része a politi-
kusokkal együtt autókon és ko-
csikon Biritóra távozott Klein 
Antalékhoz. (Tolnamegyei Új-
ság, 1927.06.18., 3–5. o.)

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Képes beszámoló a paksi táblaavatásról a Tolnai Világlapjában 
(1927.06.29.)

„E házban lakott rövidebb-
hosszabb ideig 1850-től 
1874-ig terjedő időkben ro-
konai látogatásakor DEÁK 
FERENC, a haza bölcse. 
»Amit erő és hatalom el-
vesz, azt idő és kedvező sze-
rencse ismét visszahozhat-
ják, de miről a nemzet, fél-
ve a szenvedésektől, önmaga 
lemondott, annak vissza-
szerzése mindig nehéz s min-
dig kétséges.« Véssük jól szí-
vünkbe hazánk nagy �ának 
e komoly intelmét. Halála 
50 éves évfordulója alkalmá-
ból kegyeletük jeléül emel-
ték tisztelői. 1927. évi júni-
us hó 12.” 

„A Himnusz fejezte be a le-
leplezési ünnepélyt, amelynek 
közönsége kivonult a domb-
oldalon fekvő temetőbe, hogy 
lerója a kegyelet adóját Deák 
Jozefa sírjánál.” 

„Mostani helyzetünk hason-
ló a nagy magyar forradalom 
utáni helyzethez, amikor alél-
tak voltunk, ki voltunk foszt-
va és semmi egyéb eszköz nem 
volt a kezünkben, mint Ma-
gyarország régi térképe és ősi 
törvényei. És Deák Ferenc 
ezekkel szerezte vissza az or-
szágot, ugyanúgy, ahogy ne-
künk is ezekkel kell visszasze-
reznünk a magyar haza in-
tegritását… Hulljon le a lepel 
erről az emléktábláról, amely 
örökre megszenteli ezt a vá-
rost, és amely előtt e pillanat-
ban minden magyar ember-
nek le kell venni a kalapját.” 
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Tárgy/
történet

Dr. Bay Zoltán (Gyulavári, 1900. július 24. – 
Washington, 1992. október 4.) magyar �zikus, 
a Magyar Tudományos Akadémia tagja. Bay 
Zoltán neve a híres magyar �zikusok között 
gyakran feltűnik, bár az elért eredményei elle-
nére nem az elsők között. 
Életpályája során nagyon hosszú ideig próbált 
Magyarországon kutatni és oktatni. Még a má-
sodik világháború alatt is tudta folytani kuta-
tásait, abban az időszakban alapozta meg a ra-
darcsillagászatot, és a nevéhez fűződik a ma-
gyar Hold-radar-kísérlet (1946-ban sikerült 
észlelni saját fejlesztésű radarberendezéssel a 
Holdra bocsátott rádióhullámok visszaverő-
dését).
Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) egyik új 
műtárgya az Atom�zika című könyv, amit Bay 
Zoltán írt. A jegyzetet a mérnökhallgatóknak 
készítették 1941-ben, amit 1942-ben még a Ki-
rályi Magyar Egyetemi Nyomdában nyomtat-
tak ki Budapesten.
Érdekesség, hogy a jegyzetet abban az idő-
szakban adták ki, amikor még javában zajlot-
tak a mag�zikai kutatások. Nagyon pontosan 
szerepel az atom alkotóelemeinek a tömege, a 
termodinamikai vizsgálatok statisztikussága, 
valamint a tömeg sebességfüggése is. A megje-
lenésekor minden aktuális eredmény szerepelt 
a kiadványban. Ezek közül érdekesek a kvan-
tumjelenségekkel és az atommodellekkel fog-
lalkozó részek. 
Nem ez a legegyszerűbb tematikájú kiadvány, 
viszont nagyon szépen és logikusan felépített. 
Jól tükrözi az egyes területek egymásra épü-
lését. Az első rész még az elektronokkal és az 
elektronoptikával foglalkozik. Ezt követi a ter-

modinamika, ami gyakorlatilag a hőtani folya-
matokat a részecskék mozgásával írja le, illetve 
a részecskék mozgási energiáját hozza kapcso-
latba a hővel mint energia jellegű mennyiség-
gel. A �zikának ez a része az, ami már elszakad 
az egyszerű hétköznapi vizsgálatoktól. Itt már 
előtérbe kerülnek a számolt eredmények, és a 
statisztikus modellek a mérésekhez és a kísér-
letekhez képest.
A termodinamika már a folytonosság helyett 
a részecskéket vizsgálja. Erre tesz rá egy lapát-
tal az energia kvantáltsága, illetve a kvantum-
jelenségek. Az ókorban a legkisebb és osztha-
tatlan részeket nevezték atomoknak, majd a 
tudomány és a technológia fejlődésével egy-
re kisebb „részecskéket” fedeztek fel, de persze 
az emberiséget mindig foglalkoztatta és foglal-
koztatja ma is, hogy az addig ismert világ mi-
lyen további, még kisebb egységekből épül fel. 
Hasonlóan érdekes a fény részecsketermésze-
tének és ehhez kapcsolódóan az energia kvan-
tumosságának vizsgálata is. Az egyik legfon-

tosabb egyenlet is szerepel a kiadványban, ez 
pedig az Einsteintől származó fényelektromos 
egyenlet, ami a fény részecsketermészetére és a 
fotonok energiájára jó példa.
A jegyzet végére jut el Bay az atom felépítésé-
ig, ami már elvezet egészen az atomok hullám-
modelljéig, majd a mag�zika témakör végén 
az atommag-átalakulásokig.
Bay Zoltán 1948-ban kénytelen volt elhagyni 
az országot, mert kutatásai és a radarcsillagá-
szat miatt a hatóságok megnehezítették mun-
káját. Az Amerikai Egyesült Államokban 
is folytatta �zikai kutatásait, de már inkább 
a lézerek vizsgálatával foglalkozott. 1983-
ban a Súlyok és Mértékegységek Nemzetkö-
zi Konferenciájának 17. ülésén a méter de�-
nícióját Bay Zoltán javaslatára a fénysebes-
séggel adták meg. Ez a lépés, illetve az idő 
nanoszekundumos pontosságú mérése tette 
lehetővé a csillagászat további fejlődését, és a 
GPS kifejlesztését.
Az itt vázolt téma nagyon elvontnak tűnik, és a 
matematikai modellekkel történő kutatás ne-
hezen érthetővé teszi az egészet, Bay Zoltán 
kiemelte az első fejezetben, hogy az elméletet 
mérésekkel is igazolni kell. 
A könyv az Atomenergetikai Múzeum könyv-
tárában tekinthető meg, ahol egyéb tudo-
mánytörténeti kiadványok is megtalálhatók, 
melyek közül több az atomenergetika korai 
időszakából származik. Az AEM feladata a 
műtárgyak megőrzése mellett a tudományos 
kutatás végzése, és az ilyen jellegű munkák tá-
mogatása, ezért is áll nyitva kutatónapokon a 
téma iránt érdeklődők számára a gyűjtemény 
könyvtára is.                                      Krizsán Árpád

Fotó: Bodajki Ákos
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Rossz rajt a kosárlabda-bajnokságban

Kiszli Vanda duplázott a világbajnokságon

Nem sikerült a rajt az Atomerőmű SE NB 
I/A-s fér� kosárlabdacsapatának, három 
mérkőzés után nyeretlenül állnak a táblá-
zaton. A Gesztenyés úti sportcsarnok fel-
újítása miatt nem ideális a mérkőzések-
re való felkészülés, délelőtt Szekszárdon, 
délután az ESZI sportcsarnokban tudnak 
edzeni Kovácsék. A hazai mérkőzéseket al-
bérletben, a Szekszárd Városi Sportcsar-
nokban rendezik, hétvégente az Atomerő-
mű KSC Szekszárd meccsei után tudnak 
pályára lépni. A csapat keretének kialakí-
tása sem volt zökkenőmentes, az utolsó na-
pokban sikerült megtalálni az ötödik légi-
óst, aki az első mérkőzésen még nem tu-
dott a csapat rendelkezésére állni.
Az Alba Fehérvár ellen még négy külföldi-
vel, a frissen igazolt Brano Đjukanovic nél-
kül lépett pályára az ASE. Végig küzdelmes 

összecsapást láthatott a közönség, sokan 
mentek Paksról Szekszárdra megnézni a 
bajnoki rajtot. Az első negyedben elléptek a 
vendégek, de nem hagyta leszakítani magát 
az ASE, tartották a lépést. A második felvo-
násban sebességet váltott a hazai társaság, 
és lerohanta az Albát, a vezetést is sikerült 
átvenni. Rendezték a soraikat Vojvodáék, 
és visszavették a vezetést, Brown hárma-
sával két pontra csökkent a hátrány a fél-
idő végére. Hat-nullás rohammal elhú-
zott a vendégcsapat a harmadik negyed-
ben, sok hibával játszott az Atom, tizenkét 
pontra nőtt a kék-fehérek előnye. Buljevic, 
Brzoja és Brown révén sikerült egyenlíte-
ni, de a végjáték ismét az ellenfélnek sike-
rült jobban. A negyedik negyed elején egy 
újabb rohammal sikerült ledolgozni a hát-
rányt, de ellépni már nem engedte a paksi 

csapatot az Alba. Fej fej melletti küzdelem-
ben maradt az iksz, jöhetett a hosszabbítás. 
Az utolsó percben 104-104 volt az állás, a 
Fehérvár közelije beesett, a Paks triplája ki-
maradt, nyert az Alba. Atomerőmű SE – 
Alba Fehérvár 104-106 (22-28, 23-19, 25-
31, 23-15, 11-13). 
A következő ellenfél sem volt könnyűsúlyú, 
a Szolnoki Olajbányász látogatott a megye-
székhelyre. Már az első negyedben jelen-
tős előnyt szereztek a vendégek, amit a har-
madik felvonás közepéig biztosan őriztek. 
Ekkor feljött az ASE 50-54-re, de a Szol-
nok gyorsan bevágott három triplát, a pak-
si csapat erejéből már csak a hátrány fara-
gására futotta. Az utolsó negyedben amit 
rádobtak a vendégek, az szinte mind be is 
esett, a hazai kísérletek pedig sorra kima-
radtak, nagy különbséggel nyertek a Tisza-
partiak. Atomerőmű SE – Szolnoki Olajbá-
nyász  67-90 (21-31, 17-15, 18-17, 11-27). 
A két „hazai” mérkőzés után a hűség városá-
ba utazott a paksi csapat, és egy kemény, 
küzdelmes mérkőzésen kapott ki. Többször 
is sikerült komolyabb előnyre szert tenni 
Eilingsfeldéknek, de a hazaiak mindig visz-
szakapaszkodtak, az ASE játékosai egysze-
rűen nem tudták semlegesíteni a 36/18 pon-
tig jutó Borisovot. Nagy érvágás volt, hogy 
a paksi irányító, Brown kipontozódott a har-
mincnegyedik percben, a végjátékban és a 
hosszabbításban nagyon hiányoztak a pont-
jai. Még így is a piros-kékek kezében volt a 
meccs a negyvenedik percben, de az egy ki-
maradt büntető megbosszulta magát. A hosz-
szabbítás felfokozott hangulatban telt, a vide-
ózásokkal széttördelt játékból végül a hazai-
ak jöttek ki jól. Sopron KC – Atomerőmű SE 
109-107 ( 24-24, 26-34, 24-16, 23-23, 12-10).                                              

Kovács József

Két aranyérmet nyert az Atom-
erőmű SE versenyzője, Kiszli 
Vanda a romániai Piteștiben ren-
dezett kajak-kenu maraton vb-n. 
Az első versenynapon a 3,4 km-
es rövid körös távon magabizto-
san versenyezve győzte le a má-
sodikként beérkező angol Lizzie 
Broughtont, és a harmadik he-
lyen befutó Kristina Bedec-et. 
A fér� kenu egyesek rövid körös 
versenyében az ASE másik ver-
senyzője, a születésnapját ünnep-

lő Koleszár Zoltán a 13. helyen ért 
célba. A kajak egyesek klasszikus, 
26,2 km-es távján is Kiszli Vanda 
haladt át elsőként a célon, közel 
három másodperccel megelőz-
ve nagy riválisát, Vörös Zsó�át, és 
az angol Lizzie Broughtont. A vi-
lágbajnokság egyben kvótaszerző 
verseny is volt a jövő évi Világjáté-
kokra, amit az Egyesült Államok-
ban, az alabamai Birmingham-
ben rendeznek.

-joko-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: TelePaks
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Harmadik helyen áll a Paksi FC labdarú-
gócsapata az OTP Bank Ligában, az eddi-
gi nyolc fordulóban tizenhárom pontot szer-
zett a gárda. Előző megjelenésünk óta a zöld-
fehérek két mérkőzésen léptek pályára. A 7. 
játéknapon Zalaegerszegen 5:2-es diadalt 
arattak Bognár György tanítványai. A pak-
si gólokat Ádám Martin, Kinyik Ákos, Ba-
logh Balázs és Szabó Bálint szerezték, illet-
ve az ellenfél futballistája Sera�nov Nikola 
egy alkalommal a saját kapujukba talált, így 
a PFC-nek NB I.-es tagsága alatt először si-
került a kék-fehérek otthonában diadalmas-
kodnia. – Örülök, hogy végre sikerült a csa-
patnak Zalaegerszegen nyernie. Ezen a mér-
kőzésen időszakosan játszottunk jól. Voltak 
periódusok, amikor labdaszerzésből nagyon 

jól fordultunk, és vittük a labdákat a ZTE vé-
delmére. Néha viszont kapkodtunk, főleg az 
elején nem játszottunk eleget. Közepes telje-
sítménynek értékelem a mai összecsapásun-
kat – összegzett a vezetőedző a lefújást kö-
vetően. A legutóbbi fordulóban a Paksi FC 
a regnáló bajnokot, az Európa Liga csoport-
körében is szereplő Ferencvárosi TC-t fogad-
ta. A mérkőzést több mint négyezer szurkoló 
előtt rendezték, a zöld-fehér csapatok csatáját 
végül az FTC 3:1-re nyerte, a paksiak gólját 
Kinyik szerezte, a találkozón Szélpált, a hazai-
ak hátvédjét Bognár Tamás játékvezető a het-
venedik percben kiállította. – Az első félidő-
ben kiélezett mérkőzést játszottunk, mindkét 
oldalon voltak lehetőségek, de nagy ziccerek 
mégsem adódtak. A negyvenötödik percben 

megítélt büntetőt leszámítva eltüntettük a két 
csapat közti különbséget. A második játék-
rész mindkét fél részéről kicsit óvatosabban 
kezdődött. Az egyenlítést követően lendü-
letbe jöhettünk volna, ám szinte azonnal jött 
az újabb vendégtalálat, ami visszavetett ben-
nünket. A kiállítást követő szabadrúgásból 
elkerülhető gólt kaptunk, hiszen a sorfalunk 
szétugrott. Ezután tíz emberrel is becsülettel 
próbálkoztunk, helyzeteink is voltak, lehetett 
volna szépíteni, a pontszerzéshez már bravúr 
kellett volna – értékelt Sajbán Máté, a PFC já-
tékosa. A bajnokság következő fordulójában, 
október 16-án, a Paksi FC Gyirmóton ven-
dégszerepel, majd október 22-én 17.45-kor a 
Kisvárdát fogadja.                      

Faller G.

Közel 750 ezer forinttal támo-
gatják idén a Tolna Megyei Ba-
lassa János Kórház gyermekosz-
tályának alapítványát a gerjeni 
3000-es torna résztvevői. A ren-
dezvény elnevezése arra utal, 
hogy a labdarúgócsapatok, a 
csapatok tagjai és az érdeklő-
dők minimum 3000 forinttal tá-
mogatják az egészségügyi intéz-
ményt. – A  program sikeréhez 
szükséges volt, hogy minden 
résztvevő és meghívott az ügy 
mellé álljon. Köszönjük, hiszen 
ezt az eredményt csak együtt 
érhettük el, így hálás vagyok, 
hogy támogatták a rendezvényt, 
és szabadidejüket nem sajnál-
va egy remek hangulatú délelőt-

töt tölthettünk el közösen a jó-
tékonyság jegyében – összegzett 
az ötletgazda Romhányi Károly, 
Gerjen polgármestere. – Mindig 

nagy öröm a kórháznak, amikor 
a környezetében élő lakosság, kö-
zösségek összefogással támogat-
ják az intézményben zajló mun-

kát. Jó hangulatú torna volt. Mi 
egy nők–fér�ak vegyes csapat-
tal indultunk, meg akartuk mu-
tatni, hogy a mi lányaink focizni 
is tudnak – értékelt dr. Németh 
Csaba, a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház főigazgatója. A he-
lyi futballpályán október első 
szombatján kilenc csapat mér-
kőzött egymással két csoport-
ban. A kispályás tornát a PIP Np. 
K�. együttese nyerte, megelőzve 
a Paksi Atomerőmű–Padosz és 
a Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság csapatait. A  jótékonysá-
gi rendezvényen a zenei aláfes-
tésről a Walking Mama együttes 
gondoskodott.

Faller Gábor  

Fotó: Somodi-Solymos Eszter

Sport

Jótékonysági torna a gyermekekért

Két mérkőzés mérlege a PFC-nél
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