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PAKSI HANGULATOK
Tök jó alkotások

Szerencsésnek érzem magam, hogy óvodapedagógus vagyok, az óvodás korosztály-

lyal foglalkozni ajándék – mondja Heszné Rauth Ildikó, a Kalkuttai Szent Teréz 

Tagóvoda vezetője. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Tizenöt témát tárgyalt októ-
beri ülésén a képviselő-testület
Felújítják a Szentháromság teret, munka-
csoport támogatja a helyi közösségi közle-
kedés szervezését, és Paks hivatalosan kez-
deményezi a testvérvárosi kapcsolat kiala-
kítását Zentával. Egyebek mellett ezeket a 
döntéseket hozta meg a képviselő-testület 
októberi ülésén.

– A helyi lakosság védelme és az energiael-
látás biztonsága miatt fontos, hogy Pakson 
zökkenőmentesen működjön az egészség-
ügyi ellátás. Nem örülünk a szakdolgozók 
átvezénylésének és az ebből következő kor-
látozásoknak – fogalmazta meg a PDF frak-
ció véleményét napirend előtt Heringes Ani-
ta képviselő. – Nekünk is a paksiak a legfon-
tosabbak, de jogszabály kötelez bennünket 
a kormányhivatali intézkedések betartásá-
ra. Naponta egyeztetünk dr. Valler Gyöngyi 
tisztifőorvossal és dr. Bodnár Imre főorvos-
sal azért, hogy folyamatosan biztosított le-
gyen Pakson az alap- és szakellátás – vála-
szolta Szabó Péter polgármester.
Az ülés napirendjén szerepelt a lakások és he-
lyiségek bérletéről szóló önkormányzati ren-
delet módosítása. – Márciusban jelentősen 
módosítottuk a rendeletet. Az elmúlt hóna-
pok igazolták, hogy jó döntést hoztunk: jó-
val magasabb lett a kiadható lakások száma, 
csökkent a várakozási idő, jelentősen csök-
kent a tartozásállomány, visszaszorítottuk a 
jogcím nélküli lakók számát – mondta a pol-
gármester. Egyetlen fehér folt volt, mégpedig 
a közérdekű elhelyezésre szolgáló bérlakások 
száma. Az önkormányzatnak 15 ilyen bérla-
kása van a Barátság utca 8. szám alatt, jelen-
leg mindegyik bérbe adott, tehát ha egy köz-
szolgálatot ellátó vagy önkormányzati dol-
gozó költözött volna Paksra dolgozni, nem 
tudott volna a város szolgálati lakást bizto-
sítani. Erre a problémára megoldás a he-
lyi lakásrendelet mostani módosítása, mely 
szerint a Babits Mihály utca 6. szám alatti, 
előtakarékossághoz kötött bérlakások köz-
érdekű elhelyezésre is kiadhatók. A rendelet-
módosítást mindkét frakció támogatta. 
A testület döntött a helyi közbeszerzési terv 
módosításáról. – A közbeszerzési tervet idén 
már háromszor módosítottuk az év közben 
megkezdett utcafelújítások (Liget, Búzavi-
rág, Pákolitz utcák) miatt. Újabb beruházást 
indíthatunk el, mert a PIP Np. Kft.-hez be-
nyújtott támogatási kérelmünk a Szenthá-

romság tér felújítására pozitív elbírálásban 
részesült. Várhatóan még idén el tudjuk in-
dítani a tér teljes körű rekonstrukcióját, ami 
régi adósság – hangsúlyozta Szabó Péter, 
hozzátéve, hogy a közbeszerzési tervet azért 
is módosítani kellett, mert a Pollack Mihály 
utcától északra fekvő területen elkezdődik a 
közművek kiváltása a tervezett lakóparkhoz.
A helyi közösségi közlekedés szolgáltatás el-
indításához szükséges döntés előkészítésé-
re munkacsoport alakul – erről is határozott 
a testület. A munkacsoport tagjai: Nemeské-
ri Zsolt, Szabó Zoltán és Király István a Köz-
lekedési Kft.-től, Pálmai Klára képviselő a Fi-
desz–KDNP, illetve Mezősi Árpád a PDF 
frakcióból. (A témáról bővebben olvashatnak  
a 4. oldalon.)
Törvényi kötelezettség minden esztendőben 
a Szekszárdi Tankerületi Központ által kije-
lölt általános iskolai felvételi körzetek véle-
ményezése, ez is megtörtént az ülésen. Egyet-
len változás az előző tanévhez képest, hogy a 
Kőris közzel bővült a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola körzete.
A képviselő-testület egyhangúlag döntött ar-
ról, hogy testvérvárosi kapcsolatot kíván léte-
síteni a szerbiai Zenta városával, ahol a ma-
gyar lakosság van többségben, így a vajdasági 
magyarság egyik legfontosabb kulturális köz-
pontja. Jelenleg Reichertshofennel, Galántá-
val, Kézdivásárhellyel, Loviisával, Viskkel és 
Novovoronyezzsel van Paksnak testvérvárosi 
kapcsolata. Az együttműködés legfontosabb 

területei a kultúra, a helyiidentitás-megőrzés 
lehetőségének támogatása, a közoktatásban 
részesülő gyerekek csereprogramokon való 
részvétele, illetve a kereskedelmi-gazdasági 
célú kapcsolattartás. Ezeket szeretnék Zentá-
val is megvalósítani – összegzett Szabó Péter 
polgármester.
Az Atom tér nevet kapja a lakótelepi közpon-
ti park – ezen az ülésen döntött így a testület 
a többkörös szavazáson beérkezett lakossági 
véleményekre figyelemmel.
Arról is határozott a testület, hogy dr. Győ-
ri Gábor látja el tartós helyettesítésben a ket-
tes számú házi gyermekorvosi körzetet no-
vember elsejétől. Dr. Bátai Mária jelezte az 
önkormányzatnak, hogy idős kora, króni-
kus betegsége és a kialakult vírushelyzet mi-
att be kívánja fejezni tevékenységét. A testület 
dr. Bodnár Imre főigazgatót bízta meg, hogy 
állandó gyermekorvost találjon a körzet ellá-
tására.
Júliusi ülésén döntött arról a képviselő-testü-
let, hogy részt vesz a Magyar Labdarúgó Szö-
vetség Óvodai Pályaépítési Programjában, 
melynek keretében a dunakömlődi sporttele-
pen létesül egy 14×26 méter méretű műfüves 
grund ovifocipálya. – A beadott kérelem tá-
mogatásban részesült, így elkezdődhet a pá-
lya kivitelezése – tájékoztatta a testület tagja-
it Szabó Péter.
Az októberi képviselő-testületi ülésről bő-
vebb összefoglalókat találnak a telepaks.net 
oldalon.                                           Dallos Szilvia
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Kiemelkedő beruházás volt a 
lakótelepi központi park felújítása
Befejeződött a lakótelepi központi park 
felújítása. A megújult területet, amely az 
Atom tér nevet kapta, október 8-án ünne-
pélyes keretek között adták át.

– A tér felújítása régi álma volt a városnak – 
kezdte köszöntőjét Süli János, a Paks II. be-
ruházásért felelős miniszter a felújított lakó-
telepi központi tér avatóünnepségén. Beszélt 
arról, hogy a városban egyre több ponton 
látni megújult utcákat, tereket, miközben a 
település zöldítésén is munkálkodnak. Em-
lékeztetett, hogy zajlik az 1000 fát Paksra! 
elnevezésű program, amelynek keretében a 
facsemeték felét a lakosság körében ingye-
nesen osztják ki pályázati úton. Kitért arra, 
hogy szerződéskötésre készülnek a Gyu-
laj Zrt.-vel annak érdekében, hogy ameny-
nyi fát ki kell venni az atomerőmű-beru-
házás kapcsán, legalább kétszer annyit ül-
tessenek. Köszöntője zárásaként reményét 
fejezte ki, hogy sikerül évtizedekig meg-
őrizni jelenlegi állapotában a teret, és arra 
biztatott, hogy töltsön a lakosság itt minél 
több időt.
– Egy olyan parkot adunk át a közösség-
nek, amelynek felújítása az elmúlt harminc 
év egyik legkiemelkedőbb beruházása volt 
városunkban, hiszen a lakótelep Paks egyik 
legnépesebb városrésze, a park pedig a leg-
forgalmasabb területe. Ugyanakkor a fel-
újítás összege is kiemelkedő az elmúlt év-

tizedek városi beruházásainak sorában, hi-
szen nettó 1,6 milliárd forintot tudtunk 
a központi park megújulására fordítani, 
mely részben saját városi forrás, részben 
pedig kormánytámogatás – ezt már Sza-
bó Péter, Paks polgármestere mondta be-
szédében, hozzátéve, hiszi, hogy legalább 
két évtizedes adósságot sikerült rendez-
ni az önkormányzat részéről a város lakos-
sága felé. Beszélt arról, hogy arra töreked-
tek, hogy a parkba beleálmodják azt a kon-
cepciót, amit ma egy ilyen közösségi térnek 
tartalmaznia kell, és arra is, hogy a felújí-
tott tér tükrözze az önkormányzat és a vá-
rosvezetés által képviselt gondolatokat és 
értékrendet, amivel a lakosságot szeretné 
a mindennapokban szolgálni. Kitért arra 
is, hogy cél volt a lehető legnagyobb zöld-
felület kialakítása, törekedtek a komfor-
tosságra, valamint arra, hogy a tér egésze 
akadálymentesen legyen megközelíthető, 
a lehető legnagyobb legyen a gyalogosok 
biztonsága. – Mindezek együtt szolgálják 
a parkkal kapcsolatos legfőbb szándékun-
kat, hogy ez a terület valódi közösségi tér-
ré alakuljon át. Hiszem, hogy a követke-
ző időben az eddiginél is pezsgőbb közös-
ségi élet modern színtere lesz ez a tér, ahol 
számos városi rendezvényünk is helyet kap-
hat. Nem titkolt reményünk az is, hogy a tér 
megújulása az itt található üzletek külső ar-
culatának változását is elősegíti – húzta alá a 

polgármester, aki bejelentette, hogy a lakos-
ság szavazatai alapján a központi park nevet 
az Atom tér elnevezés váltja fel. – Az új név 
annyiban mindenképpen helyhez illő, hogy 
atomerőmű nélkül soha nem épült volna fel 
városunk lakótelepi része, és Paks sem len-
ne az, amivé az elmúlt negyven évben vált. 
Egyben hiszem, hogy a megújult park elő-
re jelzi városunk közös jövőjének, sorsá-
nak irányát is. Hiszem, hogy ez a gyönyö-
rűen megújult tér jelképe lesz mindannak a 
változásnak, mely városunk előtt áll a követ-
kező egy-két évtizedben. Megtestesíti azt a 
modern, a közösség szolgálatára épülő jövő-
képünket is, melyet a jelenlegi városvezetés-
sel Paks számottevő fejlődésének érdekében 
szeretnénk a következő években megvalósí-
tani – hangsúlyozta Szabó Péter. Beszéde zá-
rásaként mindenkinek megköszönte az el-
végzett munkát, azt mondta, hogy legyünk 
büszkék erre a régóta várt sikerre.
A kivitelező S. A. Konzorcium képviseleté-
ben Rencsár Kálmán, a Soltút Útépítő, Fenn-
tartó és Kereskedelmi Kft. ügyvezetője adott 
összegzést a beruházásról. Elmondta, hogy 
közel másfél éves munka áll mögöttük, hi-
szen az egy évet felölelő kivitelezést megelő-
zően feladatot jelentett a közbeszerzés és a 
szerződéskötési időszak is. Arról is beszélt, 
hogy télen meg kellett állniuk egy időre a 
munkálatokkal, tavasszal pedig nehezítet-
te a kivitelezést a koronavírus-járvány, de 
sikerült megoldaniuk a nehézségeket. – Ez 
egy rendkívüli feladat volt, rendkívüli elvá-
rásokkal, komoly szervező munkát jelen-
tett, és komoly műszaki színvonalat kellett, 
jelentsen – húzta alá Rencsár Kálmán, aki 
arról is beszámolt, hogy az Alisca Bau Épí-
tőipari Zrt. a föld alatti hálózatépítési mun-
kákat végezte, a magasépítési, közműszere-
lési, burkolatépítési feladatokat pedig a Solt-
út Kft. hajtotta végre. Határidőre végeztünk 
a munkával – összegzett az ügyvezető, hoz-
zátéve: Amit itt ma látnak, nemcsak a kivite-
lezőnek, hanem a városnak és az itt lakó kö-
zösségnek is büszkesége lehet. 
Az Atom tér avatásán Süli János, a Paks II. 
beruházásért felelős miniszter, Szabó Péter, 
Paks polgármestere és Rencsár Kálmán, a 
Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi 
Kft. ügyvezetője vágták át a szalagot. A tér-
avatón a paksi Pro Artis Wind Band adott 
térzenét.                                         Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István
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A buszok útvonalát, a menetrendet, va-
lamint a tarifarendszert is véleményezi 
az a munkacsoport, amelynek létreho-
zásáról októberi ülésén döntött a kép-
viselő-testület. Megérkeztek Paksra az 
elektromos buszok, amelyeket a Solaris 
Bus & Coachtól rendelt az önkormány-
zat. A tesztüzem még idén elindul. 

Tavaly novemberben tíz elektromos busz 
beszerzéséről írt alá szerződést Szabó Pé-
ter, Paks polgármestere és Marta Lis, a 
Solaris Bus & Coach S.A. exportértékesíté-
si igazgatóhelyettese. A „Fenntartható vá-
rosi közlekedés fejlesztése és elővárosi vas-
úti elérhetőség javítása a kevésbé fejlett 
régiókban – Paks város közösségi közleke-
dés fejlesztése” című projekthez kapcsoló-
dó közbeszerzésben hat Urbino 12 electric 
típusú és négy Urbino 8,9 LE electric tí-
pusú midibuszt vásárolt az önkormány-
zat. Előbbi típus 63, utóbbi 44 fő szállítá-
sára alkalmas. A kizárólag elektromos haj-
tású buszok mellett a töltésükre alkalmas 
töltőinfrastruktúrát is vásárolt Paks Város 
Önkormányzata a lengyel cégtől. A buszok 
megérkeztek Paksra. –  Ezeket a buszokat 
úgy szeretnénk a helyi közösségi közleke-
dés szolgálatába állítani, hogy azokat a te-
rületeket is bevonjuk a közlekedési háló-
zatba, amelyek eddig kimaradtak belőle. 
Mivel ezek a buszok kisebbek, mint a jelen-
leg közlekedők, azokról a területekről is le-
het majd utasokat szállítani, ahonnan ed-
dig erre nem volt mód, pedig óriási igény 
lenne rá – mondta Szabó Péter polgármes-
ter, aki arról is tájékoztatott, hogy a kép-
viselő-testület egy munkacsoport létreho-
zásáról határozott októberi ülésén, a helyi 
közösségi közlekedés szolgáltatás elindítá-
sához szükséges döntés előkészítésére. Az 

öttagú grémium feladata részt venni a helyi 
vonalhálózat kialakításában, a menetrend-
tervezet előkészítésében, az alkalmazandó 
jegyrendszer kiválasztásában és bevezeté-
sének ütemezésében, valamint az üzletsza-
bályzat kialakításában. A munkacsoport 
tagjai: Nemeskéri Zsolt, Szabó Zoltán és 
Király István, a Paksi Közlekedési Kft.-től, 
valamint Pálmai Klára (Fidesz–KDNP) és 
Mezősi Árpád (PDF) önkormányzati kép-
viselők. Szabó Péter emlékeztetett, hogy 
korábban a Közlekedéstudományi Intézet 
elkészített egy tanulmányt, amelyben a te-
lepülés közlekedési helyzetét vizsgálták, a 
lakosság igényeit, valamint a járatsűrűsé-
get és az útvonalakat érintő lehetőségeket 
is. Mint mondta, ez jó alap lesz a vonalhá-
lózat meghatározásához, amihez a lakos-
ság véleményét is szeretnék kikérni. – Pál-
mai Klára képviselő sok energiát fektetett 
az igényvezérelt közösségi közlekedés fel-

mérésének megkezdésébe, ami már adott 
információkat arról, hogy mely területe-
ket kellene bekapcsolni a hálózatba. A fel-
mérést folytatjuk, a járványhelyzetre tekin-
tettel online, mégpedig a Paksi Közlekedési 
Kft. honlapján keresztül – mondta a pol-
gármester, hozzátéve, hogy zajlik a busz-
garázs és a töltőállomás kiépítése, és még 
idén elkezdődhet a tesztüzem, miután el-
készültek a buszok forgalomba helyezésé-
hez szükséges dokumentumok. A közössé-
gi közlekedés 2021. január elsejétől műkö-
dik önkormányzati feladatellátásban. 
A Protheus Holding Zrt. által koordinált 
elektromobilitási programban egyébként 
már járják a várost e-taxik és az önkor-
mányzati cégekhez telepített elektromos ke-
rékpárok. A tervek szerint a hulladékszállí-
tásban és a városüzemeltetésben is megje-
lennek elektromos haszongépjárművek.                                                         

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka
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A biritói feltáró út 
volt a fókuszban

Egy ideig nélkülöznie kell a lakos-
ságnak a sportolási lehetőségek 
palettájáról az ürgemezei parker-
dőben lévő futópályát és az ottani 
két fitneszállomás eszközeit, ám 
ez tulajdonképpen jó hír, ugyan-
is felújítás miatt nem használha-
tók. A szánkódombnál lévő erdei 
futópálya 2014 nyarán készült el. 
A futópálya 725 méter hosszú és 
120 centiméter széles, a felület há-
rom rétegű, zúzalékkőre építettek 
betonfelületet, és erre került 3-4 
centiméter vastag, helyszínen ki-
öntött gumiőrlemény. 
A pálya északnyugati felén és a 
szánkódomb mögötti területen 
két fitneszállomás is épült akkor. 
A városban elérhető sportolási le-
hetőségeket tovább bővítő beru-
házás közel bruttó 35 millió fo-
rintból valósult meg. Aztán 2015 
őszén mintegy 29 millió forintból 
megkezdték a közvilágítás kiépí-
tését a futópálya körül, amiről la-

kossági kezdeményezésre döntött 
a városvezetés, a beruházás 2016 
januárjára készült el. 
Az eltelt évek alatt a sporteszkö-
zök és a futópálya állapota a fo-
lyamatos igénybevétel és az idő-
járás miatt leromlott, megértek 
a felújításra. A rekonstrukciót a 
DC Dunakom Zrt. munkatársai 
végzik, a fitneszállomások esz-
közeinek műhelyben javítandó 
részeit már leszerelték, kicseré-
lik az elkorrodálódott kötőele-
meket, és lefestik az eszközöket. 
A munkálatok során a fitneszál-
lomások betonalapjait megerősí-
tik, valamint javítják a gumibur-
kolatokat, ahogy a futópályáét 
is. A rekonstrukció közel nyolc-
millió forintba kerül, amit az ön-
kormányzat biztosít. Várhatóan 
november közepén ismét lehet 
edzeni a futópályán és az edző-
pályákon.

-kgy-

A Paks-Biritópuszta városrészt 
feltáró út miatt módosítja he-
lyi építési szabályzatát az önkor-
mányzat. A teljes körű nyilvános-
ság biztosítása érdekében lakos-
sági fórumot tartottak október 
19-én a paksi polgármesteri hi-
vatalban. Az eseményen a lako-
sok, a településen székhellyel, te-
lephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetek, a városban műkö-
dő civilszervezetek és egyházak 
képviselői partnerként bejelent-
kezhettek a módosítással kapcso-
latos véleményezési eljárásba, il-
letve ezt megtehetik október 27-
ig a polgármesterhez eljuttatott 
kérelemmel, észrevétellel is. A fó-
rumon Kirizsné Buják Marianna 
városi főépítész mellett jelen vol-
tak a beruházó, a Nemzeti Infra-
struktúra Fejlesztő Zrt., a terve-
ző Vonalvezető Kft., valamint a 
településrendezési terv módosí-

tásával megbízott Hübner Terve-
ző Kft. munkatársai, akik bemu-
tatták a projektet. Elhangzott: a 
Biritót és Csámpát érintő 6233-as 
számú út és a 6-os számú főút kö-
zötti útszakasz kiszélesítését, ezál-
tal az építési szabályzat módosítá-
sát az atomerőművi beruházás te-
szi indokolttá. A tervek szerint az 
állami szempontból is kiemelt fej-
lesztés során új aszfaltburkolatú 
út létesül, kül- és belterületi pálya-
szakaszokat állapítanak meg két 
csomóponttal, hét közbenső út-
csatlakozás, közvilágítás kiépíté-
sével. A jelenlegi út nyomvona-
lát igyekeztek úgy kiszélesíteni, 
hogy ingatlanokat minél kevésbé 
érintsen; az út legfőbb funkciója 
továbbra is az ott élők, gazdálko-
dók kiszolgálása lesz. A fórumon 
válaszoltak a szakemberek a meg-
jelentek kérdéseire.

Sólya Emma

Gyertyagyújtással a sírjánál, koszorúzással a tiszteletére emelt emlékmű-
nél és emlékmisével emlékezett a 119 esztendővel ezelőtt született Schil-
ling Roger ciszterci atyára a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat és 
a dunakömlődi Szent Imre Plébánia. A dunakömlődi születésű Schilling 
Roger atya hite, tanítói, kutatói munkássága példaértékű. Korábban egy-
kori szülőházának falán elhelyezett emléktábla hirdette, hogy nem feledik, 
majd 2010-ben a dunakömlődi templomkertben emlékművet emeltek a 
tiszteletére. Az emlékmű állításának gondolata az egyházközségben fogal-
mazódott meg, a megvalósítást az akkori településrészi önkormányzat és 
a német nemzetiségi önkormányzat is támogatták. Az emlékmű a stili-
zált kereszttel, rajta az egykori emléktábláról átemelt Schilling Roger port-
réval, valamint „a megfeszített Krisztust hirdetjük” felirattal Szabó Ottó és 
Vass György munkája. Máshogy is őrzik az atya emlékét: az ő nevét vette 
fel a Roger Schilling Fúvószenekar. (Fotó: Molnár Gyula) 

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula
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Atomerőmű

Tiszta energiát állítanak elő az új blokkok

Újfajta fűtőelemet kap a paksi atomerőmű
A  Roszatom üzemanyaggyár-
tó vállalata befejezte a paksi 
atomerőmű VVER-440-es re-
aktoraiban használt nukleá-
ris üzemanyag új, módosí-
tott változatának fejlesztését, 
az erről szóló dokumentáci-
ót átadták a megrendelőnek a 
nemzeti atomenergetikai ha-
tósággal való engedélyezte-
tésre. A  TVEL által kifejlesz-
tett új üzemanyag még idén 
megérkezik Paksra – közölte a 
Roszatom.

A  TVEL Rt. és az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. 2017 végén 
írták alá az új üzemanyag kifej-
lesztéséről a mérnöki szolgál-
tatási szerződést. A  VVER-440 
típusú reaktorok számára ké-
szült második generációs nuk-
leáris üzemanyag új, módosított 
változata optimalizálja az urán-
töltet és a moderátorként szol-
gáló víz arányát a reaktor ak-
tív zónájában, ami kedvezően 

hat majd az erőmű működteté-
sének műszaki és gazdasági pa-
ramétereire. Az első szállítmány 
a közeljövőben érkezik a paksi 
atomerőműbe – áll a Roszatom 
közleményében.
Natalja Nyikipelova, a TVEL Rt. 
elnöke a közleményben hangsú-
lyozta: azzal, hogy a paksi atom-
erőmű négy blokkjában az új, 
módosított üzemanyagot kez-

dik el alkalmazni, lehetővé vá-
lik a működtetés során használt 
üzemanyag-kazetták mennyisé-
gének csökkentése, ami megta-
karítást eredményez.
A paksi atomerőmű négy blokk-
ját 1982 és 1987 között állították 
üzembe. Jelenleg ez az egyetlen 
olyan, VVER-440 típusú reak- 
torokkal működő atomerőmű 
a világon, amely 15 hónap-

ra megnövelt üzemanyagcik-
lussal működik. Az atomerő-
mű évente 15 milliárd kilowatt-
óra villamos energiát termel. Az 
üzemanyagciklus meghosszab-
bításának projektje 2018-ban a 
Minőség és Innováció (Quality 
Innovation Award) európai ver-
senyen, nagyvállalati kategóri-
ában elnyerte az innovációs dí-
jat. A  projekt megvalósításában 
az orosz atomenergetikai ipar 
képviselői is segítették a magyar 
atomenergetika ipari szakembe-
reket – írják a közleményben.
A  Roszatomhoz tartozó TVEL 
az oroszországi atomerőművek 
kizárólagos üzemanyag-beszállí-
tója, emellett a világ 13 országá-
nak 73 energiatermelő reaktorát 
látja el nukleáris fűtőanyaggal, il-
letve 10 ország kísérleti reaktorá-
nak is szállít üzemanyagot. Jelen-
leg a világon minden hatodik 
reaktor a TVEL üzemanyagát 
használja.

-dsz-

– A  magyarországi közlekedés éves szén-
dioxid-kibocsátását jelentősen meghaladó 
mértékű, 17 millió tonna szén-dioxid ki-
bocsátását teszik elkerülhetővé az új paksi 
blokkok évente – mondta Süli János az Or-
szággyűlés fenntartható fejlődés bizottsága 
előtti meghallgatásán. A  paksi atomerőmű 
két új blokkjának tervezéséért, megépítésé-
ért és üzembe helyezéséért felelős tárca nél-
küli miniszter hozzátette, hogy Magyaror-
szág erdős területei ugyanezen időszak alatt 
mintegy 6 millió tonna szén-dioxidot képe-
sek elnyelni. Ahogy az MTI írta Süli János 
arra is kitért, hogy a folyamatosan emelke-
dő energiaigény miatt is szükség van az új 
paksi blokkok megépítésére, amelyek meg-
fizethető, megbízható, tiszta energiát tudnak 
előállítani. – Az atomerőművek klímabarát 
létesítmények, nem bocsátanak ki üvegház-
hatású gázokat, ugyanakkor az időjárás-
tól függetlenül is biztonságosan termelnek 
áramot – húzta alá. A  miniszter emlékez-
tetett rá, hogy tavaly decemberben a 7105 
megawattos villamosenergia-felhasználási 
csúcshoz a szél- és naperőművek együttesen 
mindössze 103 megawatt teljesítménnyel 

tudtak hozzájárulni, miközben a megúju-
ló energiaforrások teljes belföldi kapacitá-
sa mintegy 1200 megawatt volt. A finanszí-
rozással kapcsolatban Süli János felidézte, 
hogy a beruházást fix áron, 12,5 milliárd eu-
róért valósítja meg az orosz fővállalkozó, a 
Roszatom. Paks II. gazdasági életképességét 
az EU is megerősítette, hiszen számításaik 
szerint az új blokkok élettartamuk alatt éves 

szinten 7,35 százalék profitot fognak termel-
ni. – Az uniós előírások alapján a beruházás 
kiírásainak 55 százalékát nemzetközi tende-
reken kell meghirdetni – említette még Süli 
János, hozzátéve, hogy az irányítástechni-
kai beszerzést német-francia, a turbinaszi-
get megvalósítását pedig amerikai-francia 
cég nyerte el. A  bizottsági meghallgatáson 
beszélt arról is, hogy ütemterv szerint, jú-
nius 30-án benyújtották az Országos Atom-
energia Hivatalnak a két új paksi blokk-
ra vonatkozó létesítésiengedély-kérelmet. 
A csaknem háromszázezer oldalnyi doku-
mentáció azt támasztja alá, hogy a Paks-
ra tervezett blokkok minden tekintetben 
megfelelnek a magyar és az európai uniós 
szabályoknak, biztonsági követelmények-
nek. Az engedélykérelem is igazolja, hogy 
az erőmű semmilyen körülmények között 
nem veszélyezteti a környezetét. A reaktort 
kettős kupolarendszer védi majd, a létesít-
mény akár egy utasszállító repülőgép becsa-
pódását is elviseli, hangsúlyozta a miniszter. 
Kitért arra is, hogy az építkezés földmunkái 
2021 első felében kezdődhetnek el.

Dallos Sz.

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Paks II. Zrt./archív
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Újabb fontos engedélykérel-
met nyújtott be a Paks II. Zrt.

Atomerőmű

A Paks II. Zrt. a villamos energiáról szóló 
törvényben foglalt kötelezettségének eleget 
téve benyújtotta az új blokkokra vonatkozó 
létesítésengedély-kérelmét a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 
– Ez az engedély kiemelt jelentőséggel bír 
az új blokkok mint villamosenergia-terme-
lő egységek létesítésének megkezdése kap-
csán – fogalmazott Mittler István kommu-
nikációs igazgató.

Újabb mérföldkőhöz érkezett az új blokkok 
engedélyezési folyamata. A Paks II. Zrt. a vil-
lamos energiáról szóló törvényben (VET) 
foglalt kötelezettségének eleget téve 2020. ok-
tóber 9-én benyújtotta az új blokkokra vo-
natkozó létesítésengedély-kérelmét a Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal-
hoz (MEKH).

A MEKH-nél kérelmezett létesítési engedély 
– hasonlóan az Országos Atomenergia Hiva-
tal által kiadható, a nukleáris létesítményre 
vonatkozó létesítési engedélyhez – feltétele az 
új blokkok tényleges építési, gyártási, beszer-
zési és szerelési munkái megkezdésének, vá-
zolta Mittler István.
A  VET előírásai szerint kidolgozott doku-
mentáció azt hivatott igazolni, hogy az erő-
mű meg fog felelni a vonatkozó követelmé-
nyeknek, illeszkedik a környezetbe, nem be-
folyásolja a meglévő atomerőmű folyamatos 
üzemét, és hosszú távon hozzájárul a magyar 
villamosenergia-rendszer ellátásbiztonságá-
hoz.
Mittler István kommunikációs igazgató arról 
is tájékoztatott, hogy a Paks II. Zrt. szeptem-
ber 24-én beadta a létesítményi szintű fizikai 
védelmi engedély iránti kérelmet, röviden a 

fizikai védelmi tervet is az Országos Atom-
energia Hivatalhoz. Ezt a létesítésiengedély-
kérelem beadását követő három hónapon be-
lül, tehát szeptember 30-ig kellett megtenni.
Jelenleg több mint 450 engedéllyel rendelke-
zik a Paks II. projekt, köztük kulcsfontossá-
gúakkal. A környezetvédelmi engedélyt 2016. 
szeptember 29-én, a telephelyengedélyt 2017. 
március 30-án kapta meg a Paks II. projekt – 
emlékeztetett Mittler István. Hozzáfűzte: az 
engedélyeztetéssel párhuzamosan kivitelezé-
si munkákat is végeznek a Paks II. projekt-
ben: rövidesen elkészül a háromszintes fővál-
lalkozói irodaház, a négyszintes megrendelői 
irodaépület és a 860 négyzetméteres kony-
ha-étterem. Négy másik épület megkapta 
az építési engedélyt az Országos Atomener-
gia Hivataltól, másik hat építmény – az acél- 
és betonüzem létesítményei – kapcsán pedig 
zajlik a hatósági engedélyezési eljárás. Emel-
lett folyamatosan további engedélykérelmek 
benyújtása várható a következő időszakban.
Rövidesen megkezdődik az Erőmű-beruhá-
zási Központ építése is az új blokkok telep-
helyén. A 300 fő befogadására alkalmas, 3553 
négyzetméteres, kétszintes konténer-iroda-
házban a Paks II. Zrt. munkatársai dolgoz-
nak majd.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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– Szerencsésnek érzem magam, hogy óvoda-
pedagógus vagyok, szerintem az óvodás kor-
osztállyal foglalkozni ajándék – mondja Hesz-
né Rauth Ildikó, a Paksi Balogh Antal Katoli-
kus Általános Iskola és Gimnázium Kalkuttai 
Szent Teréz Tagóvodájának vezetője. Emlé-
kei és a szülei elmondása szerint óvodáskorá-
ban óvónéni, általános iskolás korában pedig 
tanító néni szeretett volna lenni, végül előbbi 
mellett tette le a voksát. Tanulmányai befejezé-
se után egy rövid ideig Németkéren dolgozott, 
majd miután férjhez ment és megszületett első 
gyermekük, Paksra költöztek. Szakmai pálya-
futását a Kereszt utcai óvodában folytatta, köz-
ben megszületett második gyermekük. – Szép 
évek voltak, ugyanakkor nem könnyű idő-
szak. Az egyik gyerkőc az óvodában, a másik 
a bölcsődében, közben építkeztünk, ráadásul 
akkoriban még illett főzni a mesterekre – idéz-
te fel emlékeit Ildikó, aki arról is beszélt, hogy 
a Kereszt utcai óvodába sok szociokulturáli-
san hátrányos helyzetű gyermek járt, kemé-
nyen dolgoztak azért, hogy a kicsik ebből fa-
kadó hátrányából faragjanak. – A gyermekek 
és a szülők hálás tekintetére a mai napig em-
lékszem – húzta alá. 2002-től intézményveze-
tő-helyettesi feladatokat is ellátott, egészen az 
óvoda bezárásáig, amit a csökkenő gyermek-
létszám indokolt. A  Vörösmarty utcai óvo-
dába került, ahova alig járt hátrányos helyze-
tű gyermek, a hangsúly így a tehetséggondo-
záson volt. Közben úgy alakult, hogy 2009-től 

itt is vezetőhelyettes lett. – Aztán megkaptam a 
felkérést a katolikus óvoda beindítására, veze-
tésére, amire igent mondtam, mert lelkileg hi-
vatottnak éreztem magam erre a szép feladat-
ra. Elkészítettem az engedélyezéshez szükséges 
alapdokumentumokat, ami nagy munka volt, 
hiszen egy új óvodát építettünk. A pedagógiai 
programunk alappillére az óvodai nevelés or-
szágos alapprogramja, sajátossága a keresztény 
nevelés mellett a művészeti nevelés. Hangsú-
lyos, hogy a gyerekeket elfogadás, tisztelet, sze-
retet, megbecsülés és bizalom övezze, minden 
munkatársam ezt képviseli. A keresztényi ér-
tékek közvetítésével formáljuk személyiségü-
ket, olyan embereket szeretnénk nevelni, akik 
tudnak játszani, tanulni, elfogadni a másik 
embert. A  foglalkozásainkban összefonód-
nak a keresztény nevelést támogató elemek 
és az óvodában közvetítendő műveltségtar-
talmak. Hogy egy példát mondjak, megisme-
rik a gyerekek a teremtéstörténetet, ugyanak-
kor ennél a témakörnél az állatok, a napszakok 
tárgykörökkel is foglalkozunk. Vasárnapon-
ként gyermekmise van a templomban, aminek 
az óvodásaink aktív részesei, és minden héten 
ellátogat hozzánk Kutas Attila plébános, hozza 
a gitárját és a Teréz anyát ábrázoló bábját, és já-
tékosan beszélget különböző témákról a gye-
rekekkel – összegzett Ildikó. Arról is beszélt, 
hogy a második nevelési évet kezdték most 
szeptemberben, barátságos, jól felszerelt intéz-
ményükben. Az elsőben, két csoportban ötven 

kisgyermekkel dolgoztak, most már három 
csoportban hetvenöt kisgyermekkel, a mun-
katársi közösséget tizenegyen alkotják. – El-
sősorban otthon is vallásos szellemben nevelt 
gyermekeket várunk, de megfelelve missziós 
küldetésünknek teret adunk az útkereső csa-
ládoknak is. Itt is beosztott óvodapedagógus-
ként dolgozom, de mellette ellátom a vezetői 
feladatokat is. Évről évre izgalommal tölt el, és 
várom, hogy az óvodai beíratáskor mely csalá-
dok bízzák rám, illetve ránk legféltettebb kin-
csüket, a gyermeküket. A bizalmat igyekszünk 
lelkiismeretesen megszolgálni – húzta alá Il-
dikó, aki arra is kitért, hogy nemcsak a mun-
kája miatt érzi magát szerencsésnek, hanem 
azért is, mert a családja mindig mellette állt. 
– Az idősebb gyermekünk élelmiszermérnök, 
és mellette zenél, családjával Érden telepedett 
le. Fiatalabb fiunk itt él Pakson a családjával, 
testnevelő tanár intézményünk iskolai tagoza-
tán, tehát munkatársak vagyunk. Mindkét fi-
unknál két-két gyermek született, így négy kis 
unoka boldog nagyszülei vagyunk a férjem-
mel. Anyai nagymamámtól sok bölcsességet 
tanultam. Ő nevelt arra is, hogy bárminek lá-
tok neki, mindig Isten nevével kezdjem és fe-
jezzem be. Érzem, hogy valóban fontos, hogy 
Isten ölelő karjaiban legyünk, és tudjunk meg-
állni minden munka vagy életszakasz végén, 
elgondolkodni, számadást végezni, hálát adni 
az Úrnak, és kérni a következő időszakra is ál-
dását.                                                     Kohl Gyöngyi

Jó napot, mi újság?

Heszné Rauth Ildikó

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Az első világháború utáni Ma-
gyar Királyi Honvédség 1927 
őszén Pakson tartotta az össze-
omlást követő első látványos fo-
lyami hadgyakorlatát, amely a 
trianoni békeszerződés korlátai 
miatt szerény viszonyok között 
zajlott. 

A hadgyakorlat a szegedi és pécsi 
vegyesdandárral a Tolna és Bara-
nya megyékkel határos erdős he-
gyek közt indult, majd Pakson 
dunai átkeléssel fejeződött be. 
A részt vevő mintegy kétezer főt 
piros és kék szembenálló csapa-
tokra osztották, amit sapkájukon 
színes szalaggal is jeleztek. A du-
nántúli kék sereg Szekszárd felől 
érkezett Paksra. A túlsó parton a 
zádori részen a Kiskörös–Kecel 
felől érkező piros csapat várta az 
átkelőket. Alacsony volt a Duna 
vízszintje, így a kb. 600 méter 
széles meder kedvező volt az át-
kelés kivitelezéséhez. 

A  rendkívüli látványosságra a 
honvéd hatóság a katonai, dip-
lomáciai és polgári osztályból 
nagy számban hívott meg ven-
dégeket. Horthy Miklós, Ma-
gyarország kormányzója fele-
ségével és kíséretével már előző 
este elindult Budapestről a Zsó-
fia gőzösön Paks felé. A  Zsó- 
fiát egy órával megelőzte az Er-
zsébet királyné gőzös, amelyen 
a honvédelmi miniszter és meg-
hívott közéleti vendégei utaz-
tak. A hajnalban indult hídveré-
si eseményre utazó kormányta-
gok között voltak Bethlen István 
miniszterelnök és Klebelsberg 
Kunó kultuszminiszter is. 1927. 
szeptember 15-én reggel a pak-
si parton húzódó Malom-hegy 
gerince már feketéllett a járásból 
összegyűlt érdeklődőktől, míg 
túloldalt a kalocsai és környék-
beli közönség Zádornál foglalt 
helyet. 

A  sikeres átkeléskor a pirosak 
szétszaladtak, az utászok pe-
dig lázasan készítették a hídfőt, 
vashídalkatrészeket hoztak mo-
torcsónak vontatta kompokon. 
Délután egy órakor már teljesen 
állt a híd, és vonult át rajta a gya-
logság. Középen átereszt is beépí-
tettek, amit a hajók áthaladására 
meg lehetett nyitni anélkül, hogy 
a teljes hidat el kellett volna bon-
tani. Az utolsó katona átérésekor 
lefújták a gyakorlatot, amit sike-
resnek minősítettek, záróakkord-
ként a paksi parton felsorako-
zott honvédzenekar rázendített 
a Himnuszra. Napközben a pesti 
bulvársajtó kiküldött tudósítója a 
paksi parton a politikusokat inter-
júvolta, a miniszterelnök egészsé-
gi állapota is szóba került.

A  kormányzó a kíséretével dél-
után indult vissza a fővárosba. Az 
Eötvös térre érkezett meg, ahová 
a honvédelmi minisztert és ven-
dégeit szállító Erzsébet király-
né gőzös is befutott. Paks egyko-
ri postamestere, a Gulágot is meg-
járt vitéz Hernádi Ferenc mesélt 
róla, hogy hétévesen édesapjával 
ő is szemtanúja volt a csonka Ma-
gyarország első jelentős hadgya-
korlatának. A korabeli sajtóhírek 
mellett Shovy Kálmán tábornok 
fotógyűjteménye és emlékirata 
örökítette meg az eseményt, de a 
helytörténeti gyűjteményemben 
is lapul két ritka fotó, az egyiken 
az elkészült hadihíd, a másikon az 
átkelést hajóról figyelő kormány-
zó látható.             dr. Hanol Hános

Az eltűnt városkép nyomában
Pontonhíd és hadgyakorlat Paksnál

„Örömmel adunk hírt ar-
ról, hogy a lakosság minde- 
nütt nagy szeretettel fogad-
ja a katonákat, akik iga-
zán példásan viselkednek. Az 
őszi tájakon felhangzó sok 
kedves katonanóta, térzene, 
templombavonulás mindenki-
ben a régi szép időket idézi fel 
és a lakosságban a hosszú le-
targia után hitet, reményt, ön-
tudatot ébreszt, meghazudtol-
va azokat, akik nem akartak 
katonát látni.” (Tolnamegyei 
Újság, 1927.09.10., 8. o.) 

„Valóban, a miniszterelnök be-
tegségéről elterjedt híreknek ele-
ven cáfolata ez a hajnali frisses-
ség, csak egy tűnik fel: Bethlen 
nem cigarettázik. – Nyolc-tíz 
napja, hogy leszoktam a do-
hányzásról – mondja a minisz-
terelnök –, mert úgy éreztem, 
hogy árt a sok cigaretta. Most 
ezt a mentolos cigarettaimitáci-
ót szívom. Ez az imitáció olyan, 
mint egy csokoládécigaretta. 
Szopókája mentolos, tartalma 
állandó és tömör.” (Pesti Napló, 
1927.09.16., 3. o.) 

„A folyamátkelés a vezető-
ségtől nagy körültekintést, a 
műszaki osztagoktól elsőran-
gú szakképzettséget, az átke-
lést végrehajtó csapatoktól pe-
dig nagy belső értéket, fegyel-
mezettséget és a kiképzés igen 
magas fokát követelik meg.” 
(Kis Újság, 1927.09.16., 5. o.) 

„A hegy mögött megdördül-
nek az ágyúk, gépfegyverek 
kattognak szakadatlanul, a 
kék és piros csapatok fény-
szórói küzdenek egymás-
sal és közben a Dunán már 
negyven-ötven ponton szál-
lítja át a katonákat a túl-
só partra!” (Pesti Napló, 
1927.09.16., 3. o.) 

Fotók: magánarchívum

 Paksi Hírnök, 2020. október 22. n 11



Mozaik

Mesterségekről első kézből
Dr. Sztanu Krisztina orvos
– Milyen indíttatásból választot-
ta az orvosi hivatást? 
– Öt-hat éves lehettem, amikor 
apukámnak gyakran be kellett fe-
küdnie pár napra a kórházba. Ak-
kor még kisgyerek nem mehetett 
be a kórterembe, de én elhatároz-
tam, hogy előbb-utóbb megné-
zem, mi zajlik ott bent. Szekszár-
don, egészségügyi szakközépisko-
lában tanultam tovább, mert úgy 
gondoltam, tökéletes út az orvo-
si egyetem felé. De egészen más 
felkészülést igényelt az egyetem, 
ahova másodszorra, igen ma-
gas pontszámmal jutottam be. 
A  szakközépiskola humán világ-
banki szakára jártam, ahol az élet-
re készítettek fel – ezt a szakmám-
ban és a mindennapokban tudom 
kamatoztatni, a biológia, a kémia, 
a fizika pedig tanulható. 
– A Pécsi Tudományegyetem ál-
talános orvostudományi kara 
után merre vezetett az útja?
– Amikor rezidensképzésre je-
lentkeztem, az eredményemre te-
kintettel kiválaszthattam a men-
torom, akinél már hatodéven is a 
gyakorlatomat töltöttem. Akkor 
döntöttem el, hogy a háziorvoslás 
irányába orientálódom. Aztán a 

Mecseknádasd–Óbánya–Ófa-
lu háziorvosi körzetben állan-
dó helyettes háziorvosi mun-
kakörben dolgoztam, ami az 
egyetem magyar-angol nyelvű 
oktató családorvosi praxisa. Az 
ott töltött kilenc év nagyon jó is-
kola volt, széles körű tapasztalatot 
adott. Időközben háziorvostanból 
és üzemorvostanból szakvizsgáz-
tam. Ekkor már úgy gondoltam, 
eleget tanultam, hogy megálljak a 
saját lábamon, így jöttem Paksra, 
és nem bántam meg.
– A  háziorvosi munkája során 
közeli kapcsolatba kerül a bete-

gekkel. Hogyan dolgozza fel, ha 
nem tud valakin segíteni?
– Meg kell húzni magunkban a 
határt, különben a negatív gon-
dolatok elviszik az energiánkat. 
Megtanultam elfogadni, hogy hi-
ába szeretném, nem lehet min-
denkin segíteni. 
– Egy orvos csak munkaidőben 
orvos? 
– Nem. Nálunk nem munkaidő 
van, hanem munka. Nem mond-
hatja az orvos a betegének, hogy 
bocsánat, lejárt a munkaidőm, 
majd holnap. Megesik, hogy este 
is megyek beteget látogatni, más-

kor viszont időben végzek, és 
odaérek a gyermekemért az is-
kolába. 
– Milyen lemondásokkal, és mi-
lyen örömökkel jár ez a hivatás?
– Ha valaki úgy közelíti meg a 
szakmáját, hogy milyen lemon-
dásokkal jár, az nincs jó helyen. 
Érezni kell azt a határt, amikor el-
fáradtunk, olyankor pihenni kell, 
ugyanis egy fáradt orvos a pácien-
seknek sem jó. Van, hogy elég egy 
félóra, van, hogy kell egy-két nap. 
Szerencsére a kollégáim segítenek 
abban, hogy legyen módom a fel-
töltődésre. Öröm? Az is öröm, ha 
azt mondja a beteg: doktornő, mi 
csak magában bízunk.
– Az orvosoknak folyamatosan 
képezniük kell magukat. Hogyan 
valósul ez meg a gyakorlatban?
– A  koronavírus-járvány miatt 
kialakult helyzet megkönnyítet-
te, de meg is nehezítette a tovább-
képzéseket. Most csak online ok-
tatásokon vehetünk részt, ami-
re az eddiginél több lehetőségünk 
adódik. Ugyanakkor ez nem adja 
vissza a hagyományos tovább-
képzések hangulatát, megnehezí-
ti a kapcsolattartást a kollégákkal. 
A kapcsolati tőke, a kollégák meg-
ismerése pedig fontos a mi szak-
mánkban, hiszen a betegek jogos 
igénye, hogy ha szükséges, megfe-
lelő szakorvosokat ajánljunk ne-
kik.
– A  családja szerint milyen egy 
orvosnő férjének, gyermekének 
lenni?
– A  férjem szülei orvosok, saját 
bevallása szerint ő ezért nem lett 
az. A munkahelyemen orvos va-
gyok, otthon feleség és anya, – a 
kettőt el kell tudni választani, és 
én el is tudom. A  kisfiunk, Peti, 
aki első osztályos, valószínűleg 
büszke rám, mert amikor számá-
ra idegen emberrel beszélgetek, 
megtöri a társalgásunkat, és közli 
vele, hogy „képzeld, az anyukám 
orvos”.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Civil szféra: Atomerőmű Nyugdíjasklub

Civil szféra: Erdélyi Magyarok Egyesülete

Az atomerőmű nyugdíjasainak szerveződé-
se 1987-ben kezdődött, majd 1988-ban hi-
vatalosan is létrejött az Atomerőmű Nyugdí-
jasklub, aztán 2006 májusában Atomerőmű 
Nyugdíjasklub Egyesület néven újjá alakult. 
– A legfőbb célunk lehetőségeket adni a sza-
badidő kulturált eltöltésére, változatosab-
bá, színesebbé tenni a nyugdíjasok életét – 
mondja Kovács Zoltánné Rózsa, a szervezet 
elnöke, aki kiemelte, jó tudni és érezni, hogy 
a családunkon kívül is fontosak vagyunk egy 

kisebb közösségnek, egymásnak. Az egyesü-
let vezetősége mindent megtesz céljuk eléré-
se érdekében, és a tagság is nagyon aktív. Éves 
programpalettájukon szerepel batyus bál, ün-
nepi megemlékezések, összevont névnapi és 
születésnapi összejövetelek, nőnapi, anyák 
napi, férfinapi köszöntés, szilveszteri mulat-
ság, közös főzések, jóga, gyógytorna, pilates, 
zumba, játékos vetélkedők, sportolási lehető-
ségek, különböző előadások, irodalmi kör, így 
mindenki találhat az érdeklődésének megfele-

lő elfoglaltságot. Ott vannak a céges majálison, 
a Szépkorúak hete városi programsorozaton, 
eleget tesznek más nyugdíjasklubok meghívá-
sainak, és a Város napját sem hagyják ki. Rend-
szeresen mennek fürdőkirándulásokra, város-
nézésekre, színházba, életre hívták és szerve-
zik a városi nyugdíjas sportnapot. Énekkaruk 
és versmondóik fellépnek városi rendezvénye-
ken és az idősek otthonában. Jótékonykodnak 
is, sütnek az adventi sütivásárra, és csatlakoz-
nak az atomerőmű karácsonyi cipősdoboz ak-
ciójához. – A járvány miatt az idei évünket a 
bizonytalanság, kiszámíthatatlanság jellemzi, a 
tervezett programok közül csak néhányat tud-
tunk megtartani. Először március 16-án, majd 
október 5-én zártuk be a klubot. Telefonon és 
interneten tartjuk a kapcsolatot, próbálunk így 
is közösségi életet élni, megosztunk egymás-
sal verseket, zenéket, úti élményeket, és online 
tartjuk meg köszöntéseinket. Reménykedünk, 
hogy mielőbb módunk lesz ismét találkoz-
ni Gesztenyés utcai székhelyünkön – tájékoz-
tatott Kovács Zoltánné, aki azt is elmondta, 
hogy aki megfelel az alapszabályukban rögzí-
tett feltételeknek, csatlakozhat a jelenleg 305 
tagot számláló szervezethez.

-kgy-

–  Az erdélyi magyar nemzet-
közösség ügyének támogatá-
sa, az erdélyi szellemiség ébren-
tartása, a magyar öntudat és a 
hazaszeretet érzésének erősíté-
se, az erdélyi kultúrkincs meg-
ismertetése és megőrzése a cé-
lunk – mondja Bándi Imre, az 
Erdélyi Magyarok Tolna Me-
gyei Közhasznú Egyesülete, rö-
vidített nevén EMTE elnöke. 
Azt is elmondta, hogy az egye-
sületet 1989-ben hozták létre – 
ahogy fogalmazott – „mi, az Er-
délyből áttelepült, nem hazájukat 
elhagyó, csak a határokat átlé-
pő magyarok”. Működésük Tol-
na megyére, főleg Szekszárd, 
Paks, Tolna, valamint Baranya 
megyében Komló települések-
re terjed ki. Részt vesznek or-
szágos programokban az Er-
délyi Körök Országos Szövet-
sége (EKOSZ) és a Bukovinai 
Székelyek Országos Szövetsége 
(BSZOSZ) szervezésében. Ki-

adják az Átalvető című folyó-
iratot, erdélyi kulturális prog-
ramokat, civilszervezeteket és 
közéleti személyeket támogat-
nak. Kiss László, az egyesület 
titkára azt mondta, hogy prog-
ramjaikkal leginkább Paks és 
a környező települések lakos-
ságának érdeklődését kívánják 
felkelteni és fenntartani a kül-

honban élő magyar közösségek 
iránt. – Október utolsó vasár-
napja Székelyföld autonómiá-
jának napja. A Székely Nemze-
ti Tanács (SZNT) ilyenkor közös 
imádkozásra, őrtüzek fellob-
bantására hívja a világ keresz-
tény, magyar gyülekezeteit, je-
lezvén, hogy nem mondunk le 
az önrendelkezés jogáról, Szé-

kelyföld területi autonómiájáról. 
Egyesületünk a Sánc-hegyen, a 
Lussonium mellett gyújt majd 
őrtüzet 17 órakor, a helyszínre 
fáklyás felvonulással megyünk 
a halászcsárda parkolójából. 
Az eseményt élőben közvetítjük 
Facebook-oldalunkon – mondta 
Kiss László, akitől azt is megtud-
tuk idei terveikről, hogy ha lesz 
Pakson adventi udvar, a megnyi-
tón Csobánolást mutatnak be, il-
letve november 15-re, a magyar 
szórvány napjára terveznek még 
programot. Egyébként a pályá-
zati forrásaik függvényében 
szerepel éves programjaik so-
rában erdélyi bál, megemlé-
kezés a székely szabadság nap-
ján, családi nap, kézműves és 
tánctábor, valamint puliszka-
fesztivál. Mindemellett részt 
vesznek a Város napja rendez-
vényen és a városi megemléke-
zéseken. 

-gyöngy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: Molnár Gyula/archív
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„Pakson mindenkinek volt szőlője, sokszor 
több mint földje!” – gyakran kezdődik ezzel 
a mondattal egy-egy, a régi idők szüreti idő-
szakát idéző beszélgetés. 
Nemcsak a visszaemlékezések, hanem a 
történeti adatok és a Paksi Városi Múze-
um gyűjteményében található, szőlőműve-
léssel és feldolgozással kapcsolatos tárgyak 
is alátámasztják a szőlő hajdani helyi jelen-
tőségét. 
A  szőlő az egyik legrégebben termesz-
tett kapásnövényünk és gyümölcsfélesé-
günk. A feudális viszonyok között a szőlő-
birtokhoz fűződött a legszabadabb birtoklá-
si forma, azonban a különleges jogok csak 
az ültetvényre vonatkoztak, a földtulajdon-
ra nem. A szőlő ültetésére a földesúr vagy a 
városi elöljáróság jelölt ki vagy adott alkal-
manként földterületet. A földesurak ugyan-
csak szívesen adtak jobbágyaiknak irtást 
vagy akár majorsági földet is szőlőtelepítés-
re, az előnyös bordézsma fejében.
A 19. század közepétől az úrbéri pátens kö-
vetkeztében a szőlőbirtokok új tulajdonosok 
kezébe kerültek, fokozatosan elaprózódtak. 
A történelmi borvidékek nagy részén a sző-
lőbirtoklási jogok védelmére és a művelés 
irányítására önkormányzati szervek, hegy-
községek alakultak. 
Pakson a legnagyobb szőlőik az iparosok-
nak és a zsidóknak voltak, akik általában 
felfogadtak egy-egy vincellért, aki szervezte 
a szőlő körüli teendőket, a szőlőmunkáso-
kat, napszámosokat. A többi szőlő gazda és 
iparos kézben volt. Sokan termeltek bort el-
adásra, a termesztett szőlő valamilyen mér-
tékben a település legtöbb lakosának jövede-
lemforrásul szolgált.
A szőlőkultúra a telepítést megelőző irtástól, 
talajmunkától elkezdve állandó, nagy meny-

nyiségű kézi munkaerőt követel, utolsó fá-
zisaként a szürettel, melynek  egész munka-
folyamata nagyszabású ünnepség volt a feu-
dális időkben.
A szüret Pakson nagyjából a 19. század vé-
géig, amíg a hegyközség szabályozása alap-
ján egységes időpontban tartották, a koráb-
bihoz hasonló formában zajlott. Az 1880-as 
évektől kezdődő változások az ekkor alaku-
ló egyletek működéséhez köthetőek, ame-
lyek szervezői, lebonyolítói lettek a szüreti 
mulatságoknak. 
A  szüretet követő borkészítő eljárások és 
munkafolyamatok fő szakaszai: a fürtök 
megtörése, a lényerés és a must vagy a bor 
tárolóedénybe juttatása. A  feldolgozás pon-
tos folyamatának alakulásában nagy jelentő-
sége van, hogy a szőlőfeldolgozásra és bor-
tárolásra szolgáló építmények a szüretelő-
helyen vagy attól távolabb helyezkednek el. 
Ettől függ, hogy a helyben feldolgozott szőlő-
ből kinyert és hordókba töltött mustot szállít-
ják a pincékbe, vagy a zúzott esetleg a zúzat-
lan szőlőt a szőlőfeldolgozás helyszínére.
A  tulajdonképpeni mustnyerést általában 
megelőzi a bogyók összetörése, a léfeltárás 

munkája, a szőlőzúzás. A  tárgy, amit rész-
letesebb bemutatásra választottam, ehhez a 
munkafolyamathoz tartozik. A  fürtök ösz-
szetöréséhez a 19. század végéig fabunkókat 
vagy több ágban végződő karókat használtak. 
Elnevezésük tájanként változó volt: muszoló, 
muszkoló, maszitó, csomiszoló, csomoszoló, 
csömöszölő, törőfa, dömöszkölő, dzsamáló, 
csumiszoló, dömőfa, dürückölő, csömiszölő. 
Pakson a csömiszölő elnevezés mellett a né-
met eredetű stampfer is használatos volt. 
A  törők formája tájanként kis eltérésekkel, 
de hasonló volt, használatuk módja a ter-
mesztett szőlő fajtájától is függött. A  fehér 
szőlő kádon való törésére méternyi hosszú 
cseresznye- vagy szilvafabotok szolgáltak, a 
törést taposás követte. A Dunántúlon hosz-
szabb nyelű zúzóbunkót használtak. A für-
töket már a szőlőszállító edényben, a csö-
börben vagy puttonyban előtörték, taposás 
vagy sajtolás előtt. A héjon erjesztett szőlő 
törkölyének a lébe nyomására is ezek alkal-
masabbak. A csömiszölőfák kisebb változa-
tával bunkózták a törkölyt a szőlőprés fész-
kébe.
A  19. sz. elején kezdett terjedni a szőlő-
zúzást könnyítő, kézzel hajtott szőlőma-
lom (daráló, őrlő, morzsoló), amely a szá-
zadfordulótól fokozatosan került paraszti 
használatba. A törőfák használata azonban 
a technikai fejlődés hatására nem szűnt 
meg, az európai mustnyerés egyik legar-
chaikusabb csomoszoló-taposó eljárásával 
a közelmúltban is minőségi borfajtákat ál-
lítottak elő.
(Felhasznált irodalom: Magyar Népraj-
zi Lexikon, Akadémiai Kiadó, Budapest, 
1977–1982, Paksi Városi Múzeum Adattá-
ra: kéziratos gyűjtés )                            

Kövi-Ónodi Gyöngyi

Fotók: Pupp Edina
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Mozaik

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: TelePaks

Az ősz jellegzetességeit, szépsé-
geit fedezték fel az érdeklődők 
az ASE szabadidő-szakosztá-
lya és az Ökocsiga Közhasznú 
Egyesület által szervezett túrán. 
A  két szervezet évek óta tart 
közös programokat, túrasoro-
zatuk a Négy évszak az Ürge-
mezőn címet viseli. A kirándu-
lás résztvevői gyönyörködtek az 
őszi lombokban, megfigyeltek 
madarakat, gombákat is Bodor 
Ádám természetvédelmi mér-
nök vezetésével. Gombák nem 

kerülhettek a kosarakba, vi-
szont a túrázókat fotózásra biz-
tatták a szervezők. A túra ez al-
kalommal a villanyoszlopok 
mentén haladt. A Magyar Ma-
dártani és Természetvédelmi 
Egyesület már korábban felvet-
te a kapcsolatot az áramszolgál-
tatóval a madárállomány meg-
őrzése érdekében. Közös mun-
kájuk eredménye az is, hogy 
az új vezetéksorokon már ma-
dárbarát oszlopfejeket alakíta-
nak ki.                       Sólya Emma

Immár 23. alkalommal rende-
zik meg az Amatőr Pop-Rock-
Jazz Fesztivált. Ruff Ferenc fő-
szervező tájékoztatása szerint 
52 formáció jelentkezett a ze-
nei megmérettetésre, közülük 
az előválogatón továbbjutott 15 
lép színpadra november 7-én 
10 órától a Csengey Dénes Kul-
turális Központban. A  járvány-
ügyi helyzetre való tekintettel 
az Öröm a Zene tehetségkuta-
tó 2020–2021-es évadának első 
állomását – amelyhez a pak-
si fesztivál is tartozik – online 

valósítják meg, az Impressive 
Kft. támogatásával. Az idei pak-
si fesztiválon nem rendeznek 
workshopot, és sztárfellépőt sem 
hívnak, a színházteremben kizá-
rólag a zsűri és a bemutatkozó 
zenekar tartózkodik. A fesztivált 
a YouTube-on és a Facebookon 
kísérhetik figyelemmel az ér-
deklődők. A zenekarok átállása 
idején interjúkat láthatnak. A fi-
náléban egy, a nap folyamán ki-
választott zenekar játszik majd 
az eredményhirdetésig.                                                    

-se-

Kultúrmorzsák

Az Ürgemezőn túráztak

Pop-rock-jazz fesztivál másként

Színes programokkal csatlako-
zott a Paksi Városi Múzeum a 
Múzeumok Őszi Fesztiválja or-
szágos rendezvénysorozathoz. 
Az Utazó múzeum – Foglalko-
zások a bőröndből programban 
házhoz vitték a kistérség telepü-
léseire foglalkozásaikat. A  diá-
kok megismerhették a múzeum 
állandó kiállításai mellett az őszi 
ártéri erdőt, interaktív módon. 
Iskolás és felnőttcsoportokat 
is invitáltak a Sétálj, fedezz fel! 
programra. A lösztúrán a paksi 
löszfal hajdani és mostani élő-
világát ismerhették meg a részt 
vevő csoportok, a Duna-men-

a szekrény? programot, amely-
ben a múzeumpedagógiát és a 
hozzá kapcsolódó feladatkörö-
ket ismerhetik meg és próbálhat-
ják ki. Bővebb információ és re-
gisztráció: 75/830-378. Az őszi 
szünetben sem hagyja unatkoz-
ni a gyerekeket a múzeum: Mú-
zeumi szünetelő címmel október 
28-án kézműves délelőttöt tarta-
nak 6-12 éves gyerekeknek, akik 
különböző kézműves technikák-
kal  készíthetnek munkadarabo-
kat. A jelentkezés lezárult. A mú-
zeum munkatársai minden alka-
lommal ügyelnek a járványügyi 
szabályok betartására.                  -se-

ti sétán pedig felelevenítették a 
múlt század eleji város hangula-
tát, régi képek segítségével ismer-
kedhettek a folyó mellett élő em-

berek mindennapjaival. A  kisis-
kolások mellett a pályaválasztás 
előtt álló fiataloknak is hirdetik a 
november 2-től 6-ig tartó Mit rejt 

Múzeumok őszi fesztiválja és szünidei program a városi múzeumban

Paksi fiatal sikere
Több ezer jelentkezőből a hete-
dik helyen végzett Rostási Ba-
lázs a Nemzetpolitikai Állam-
titkárság Határtalanul program 
nyári vetélkedőjének virtuális 
döntőjében. A 13 éves paksi fi-
atalember egyedül képviselte 
a dunántúli régiót a szeptem-
ber 23-án megrendezett verse-
nyen, ahol magyar történelem-
mel, irodalommal, néprajzzal 

és földrajzzal kapcsolatos kér-
désekre kellett válaszolniuk a ré-
giók első helyezett csapatainak. 
Balázs szeptember elseje óta a 
Pannonhalmi Bencés Gimnázi-
umban tanul, korábban a Paksi 
Bezerédj Általános Iskola tanu-
lója volt. A verseny visszanézhe-
tő Nagy nyári határtalanul ve-
télkedő 2020 – döntő címmel a 
YouTube-on.                            -szzs-
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Sport

Szép sikereket érnek el a PSE tájfutói

Tizenötezren húztak cipőt a 14. UltraBalaton 
tókerülő futóversenyen. Az október ele-
ji megmérettetésen a Paksi SE tájékozódá-
si futói a nyolcfős férfiváltó mezőnyében 
nyolcvankét induló közül a harmadik he-
lyen értek célba, 16 óra 53 perc 10 másod-
perces eredménnyel. – Elégedett vagyok az 
eredménnyel, mivel három kiváló futónk 
közvetlenül a verseny előtt esett ki. A máso-
dikként célba érők 1 óra 20 perccel előztek 
meg minket, az ezüstérmes pozícióban vég-
zett csapatot még a legjobb felállásunkban 
sem biztos, hogy megelőztük volna. Viszont 
a negyedikként végzett társasággal évek óta 
nagy harcot vívunk a dobogóért, náluk 30 
perccel jobb időt futottunk – összegzett Kiss 
Gábor vezetőedző. A zöld-fehér klub spor-
tolói az elmúlt időszakban a különböző or-
szágos bajnokságokon is kiválóan teljesí-
tettek. A  középtávú váltó ob-n egyéniben 
N35A kategóriában Gábor Anita ezüstérmet 
szerzett, míg a másnapi csapatversenyen az 
F105-ös kategóriában a Gábor József–Gá-
bor Anita–Dömötör Balázs trió nyolcadik-

ként zárt. A  rövidtávú országos bajnoksá-
gon Gábor Anita korosztályában első lett, 
míg Kovács Karina az éjszakai ob-n szer-
zett értékes negyedik helyet. – A koronaví-
rus miatt a tavaszi versenyek mind elma-
radtak, így sűrű lett az őszi szezon. A nagy 
versenyeket is a mostani időszakban ren-
dezték, így augusztustól minden hétvégén 
volt egy-két megmérettetés. Folyamato-
san tervezni kellett, komoly logisztika zaj-
lott azért, hogy a lehető legtöbb helyre el-
menjünk, és jól teljesítsünk. A  felkészü-
lésünk folyamatos volt, mindig az adott 
verseny jellegének megfelelően tréningez-
tünk. Nemcsak a természetben zajlanak a 
futások, hanem a város különböző pontja-
it, illetve az Ürgemezőn található futópálya 
adta lehetőséget is kihasználjuk. Idén még 
két nagyobb megmérettetésre megyünk, 
az Őszi Spartacus-Kupára, amit a Vértes-
ben rendeznek, és az Őszi Boróka Kupá-
ra, Bócsa térségébe, emellett a városi tájfu-
tó bajnokságban is vannak hátra fordulók. 
A szakosztály tagjai közül a többség verse-

nyekre is jár, húsz fő rendszeres résztvevő-
je a különböző küzdelmeknek – tette hoz-
zá a tréner. A Paksi SE versenyzői nemcsak 
az országos bajnokságokon, hanem kisebb 
versenyeken is indultak, és számos érmet 
szereztek. Többek között Gábor Anita a Bu-
dapest sprint bajnokságon harmadik lett, a 
Veszprém megyei rövidtávú versenyen kate-
góriájában Gábor József ezüst-, Gábor Ani-
ta bronz-, míg lányuk, Gábor Zsófia szintén 
ezüstérmet szerzett, a délutáni váltóbajnok-
ságon pedig második helyezett lett a csalá-
di váltó. A paksi tájfutók az Alföldről is négy 
éremmel tértek haza, a Kalocsa Kupán Gá-
bor Zsófia és Hahn Mihály egyaránt a dobo-
gó második fokára állhattak, míg Gábor Jó-
zsef és Gábor Anita kategóriájuk harmadik 
helyén zártak. Mindemellett még számos 
kiváló eredményt értek el, a részletes lista a 
paksise.hu honlapon megtalálható. 

Faller Gábor 

Fotók: magánarchívum
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Sport

Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

lalja rendezvények szervezését akár 150 főig.  
Családi ünnepségek, keresztelő,  ballagás, lakodalom, vállalati 

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Nagy lesz a tét a grand slam tornán
Március közepén még bizakodtak, hogy 
hamar normalizálódik a helyzet, de nem 
így történt, az elmúlt hónapokban sorra 
maradtak el a dzsúdóversenyek. A tervek 
szerint a tokiói olimpiát 2021. július 23. és 
augusztus 8. között rendezik meg. A kva-
lifikáció egyik fontos állomása a tervek 
szerint október 23. és 25. között Budapes-
ten sorra kerülő grand slam viadal, amit 
nézők nélkül rendeznek. Az ASE olimpi-
ai reménységeit, Pupp Rékát és Cirjenics 
Miklóst korábban arról kérdeztük, mi 
motiválja őket, milyen munkát tudnak 
végezni ilyen szigorú járványügyi előírá-
sok mellett, Braun Ákos vezetőedzőt pe-
dig most arról, hogy mire számít a hazai 
grand slam viadalon.

Pupp Réka: Mint mindenkinek, nekem is 
nehéz ez a helyzet, az tart tűzben, ha ver-
senyzünk, akár kéthetente, vagy hetente is. 
Idén február óta egyszer voltam versenyen 
(Besztercebányán ezüstérem, a szerk.), de 
ott sem volt az az igazi, nagy versenyhan-
gulat. Sajnos most „csak” a hosszú távú cé-
lokat tudom szem előtt tartani, hogy jövőre 
ott tudjak lenni az olimpián. Nehéz úgy ter-
vezni, hogy nem tudunk semmi biztosat, de 
csináljuk a saját programunkat. A szövetség 
minden hónapban próbál tábort szervez-
ni, hogy a válogatott is együtt legyen. Most 
itthon edzek a legtöbbet, van futás, kondi, 
technikázás, de a dzsúdóé a főszerep, ké-
szülök a Budapesten megrendezendő grand 
slam tornára, amely az első a járvány kez-
dete óta.
Cirjenics Miklós: Mindenkinek nehéz 
időszak ez, a bizonytalanság a dzsúdóban 
kihat a kvalifikációs rendszerre, versenyek-
re. A lehetőségekhez képest igyekszem mo-
tivált maradni, és az edzéseket maradékta-
lanul elvégezni, mert a cél adott, jelen állás 
szerint megrendezik az olimpiát, és ott aka-
rok lenni. A  Nemzetközi Judo Szövetség 
bejelentett pár versenyt, amit szeretnének 
megrendezni, többek között a budapesti 
grand slamet. Hogy ezekből mennyi való-
sul meg, az majd kiderül, mindenesetre ké-
szülünk a versenyzésre. Háromhetes kény-

szerpihenő után visszatértem a munkába, 
fokozatosan kapcsolódtam be az edzések-
be. Tizenöt-húszfős csapattal készülök, va-
lamint a keretedzéseken és az edzőtáborok-
ban ennek többszörösével van lehetőségem 
tréningezni.
Braun Ákos: Hosszú kihagyás után tel-
jes bizonytalanságban várjuk a budapes-
ti grand slamet. Az előnevezések alap-
ján majdnem vb erősségű lesz a mezőny, 
gondolom, mindenki ki van éhezve a ver-
senyzésre. Azt, hogy ki milyen állapot-
ban, formában érkezik, megtippelni sem 
lehet, hiszen március óta még nemzetkö-
zi edzőtáborban sem találkoztak a verseny-
zők. Igaz, Rékának volt egy versenye ez idő 
alatt, de nem volt túl jó formában, látszott 
a sok kihagyás. Sajnos a nem éppen kielé-
gítő felkészülési lehetőségek miatt nincse-
nek a versenyzőink százszázalékos formá-
ban, de remélem, nem görcsölnek majd a 
budapesti versenyen. Előtte két nappal köl-
tözik be a teljes magyar csapat a Papp Lász-
ló sportcsarnok melletti szállodába, Réka 
pénteken (10.23.), Miki vasárnap (10.25.) 
lép szőnyegre. Utána Tatára utazunk ötna-
pos edzőtáborba, addig mindenki a koro-
navírus-járvány során más sportágakból 

már megismert, úgynevezett buborékban 
tartózkodik. Mivel ez egy olimpiai kvalifi-
kációs verseny, és a vb, valamint a masters 
versenyek után a grand slam adja a legtöbb 
pontot, érmeket szeretnék a versenyzőink-
től. Sikeres lebonyolítás esetén, a tapaszta-
latokat felhasználva elképzelhető, hogy ké-
sőbb máshol is rendeznek versenyeket.

Kovács József

Fotók: ase.hu
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  7–8. 
9-14 óra

Paks, Erzsébet Nagy Szálloda előtt

Kiemelt támogatók: Paks Város Önkormányzata, MVM Paksi Atomerőmű Zrt.

• Ajándék Spájz logóval ellátott 
   szájmaszk az első 150 vásárlónak!
• Interaktív kalandjáték nyereménnyel 
   az Ökocsiga Játszóházzal!
• Nyereményjáték: termelői 
   finomságokból összeállított 
   ajándékcsomagokat sorsolunk!

 SZOMBAT  ALMANAP
• Keresd az almás 
   finomságokat a kijelölt 
   Almapontokon!
• Nagy almavásár Bozsokiné 
   Berta Orsolyával
• Almachipsek tízféle 
   variációban

VASÁRNAP CSOKOLÁDÉ-
IMÁDÓK NAPJA 

• Kézműves csokik, 
   mentes csokik, 
   csokis termékek 
   a Csokipontokon!
• Borbonok – a bor és 
   a csoki találkozása
• Forró csoki

spájz
termelők és

•kreat
ívok• 

VÁSÁR
A

Három győzelem egymás után
Sport

Az MTK és a DVTK után a Zalaegerszeg el-
len is folytatta jó sorozatát a Paksi FC az OTP 
Bank Ligában. A hazai pályán játszott talál-
kozón Bognár György vezetőedző Böde Dá-
nielt a védelem közepére irányította, így pró-
bálta meglepni és legyőzni a kék-fehére-
ket. A mérkőzésen ugyan a volt paksi csatár, 
Könyves Norbert találatával a vendég szerez-
te meg a vezetést, de Balogh révén a PFC még 
a félidő hajrájában egyenlíteni tudott. A má-
sodik negyvenöt percben aztán Hahn János 
kétszer is bevette a látogatók kapuját, így a 
Fehérvári útiak Bognár Györggyel tovább-
ra is százszázalékos teljesítményt nyújtanak 
az OTP Bank Ligában: három meccs, három 
győzelem. A végeredmény: Paksi FC – Zala-
egerszegi TE 3:1. Az újabb sikernek köszön-
hetően a PFC hat forduló után tíz ponttal a 
tabella harmadik helyén áll. – Maximálisan 
elégedett vagyok a győzelemmel és a hoz-
záállással is. A küzdőszellem kiváló volt, vi-
szont a játék minősége hagyott kívánniva-
lót maga után. A Zalaegerszeg is megpróbált 
futballozni, amit sikeresen szétromboltunk, 
de nem nagyon tudtunk minőségileg épít-

kezni, ebben javulnunk kell a jövőben. Vol-
tak jó labdaszerzéseink, amikből el lehetett 
volna indulni, de azok a húsz-, harmincmé-
teres gyors és pontos passzok hiányoztak. 
A cseréink fontosak voltak, hiszen még min-
dig vívunk az erőnlétünkkel. Mindenkinek 

gratulálok a győzelemhez – értékelt Bognár 
György. A Paksi FC a következő fordulóban 
is hazai pályán játszik, október 24-én a Buda-
pest Honvéd látogat a Fehérvári úti stadion-
ba, a mérkőzés 17 órakor kezdődik.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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