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A lótartás, a lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel – mondja Fritz József, a 

Pálma Lovasudvar tulajdonosa. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Rendkívüli szünet 
a tagóvodában

Rendkívüli jogrend 
lépett életbe

Így megy az ellátás az átvezénylések idején
Ahogy arról korábban beszámoltunk, a ko-
ronavírus-járvánnyal összefüggésben szük-
ségessé vált humánerőforrás átvezénylése a 
Tolna Megyei Balassa János Kórházba. Paks-
ról egy szakorvost, valamint négy szakasz-
szisztenst, és a továbbra is zárva tartó gyógy-
fürdőből öt segédápolót irányítottak át a jár-
ványkórház feladatot is ellátó szekszárdi 
intézménybe munkavégzésre. 
Dr. Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Köz-
pont főigazgatója a szakorvosok és szakdol-
gozók átvezénylése kapcsán meghozott, az el-
látásbiztonságot szolgáló intézkedésekről tá-
jékoztatott a közelmúltban. Elmondta, hogy 
mint arról már beszámolt, első körben dr. 
Hoffmann Erzsébet belgyógyász szakorvost 

jelölte ki átvezénylésre. Mivel így Pakson át-
menetileg szünetelt a belgyógyászati szak-
rendelés, a gasztroenterológián hetente egy-
szer négy órában biztosítottak belgyógyá-
szati rendelést, ahova csak a legindokoltabb 
esetekben, orvosok közötti egyeztetés után, 
időpontra mehettek a betegek. A kismamák 
a diabetológiára kijáró kollégákhoz mehet-
tek a rendelés elején, szintén időpont-egyez-
tetés után. Dr. Bodnár Imre arról is tájékoz-
tatott, hogy a helyi ellátásbiztonság érdeké-
ben váltják az átvezényelt orvosokat, illetve 
a szakdolgozókat is, hiszen fizikailag és lel-
kileg is megterhelő munkát végeznek. No-
vember 6-ig dolgozott Szekszárdon az első 
csapat, november 9-től dr. Hoffmann Erzsé-

bet ismét teljes óraszámban rendel Pakson, 
viszont dr. Felföldi Ferenc a megyei kórház-
ban dolgozik december 4-ig, így ez idő alatt 
a gasztroenterológia szakrendelés szünetel. 
December 7-től dr. Auth Péter megy a szek-
szárdi kórházba, így a tüdőgyógyászat január 
1-ig szünetel. Ezt követően újra indul a kör, 
de ezzel a rendszerrel elérhető, hogy mind-
egyik érintett szakrendelés egyszerre csak 
körülbelül egy-egy hónapig szünetel. A  fő-
igazgató hozzátette: mivel dr. Auth Péter vál-
lalta, hogy az átirányítása első két hetében el-
végzi szekszárdi feladatai mellett a leletezést, 
ezért december 19-ig működik a Paksi Gyó- 
gyászati Központban a tüdőszűrés, majd ja-
nuár 1-ig szünetel.                                               -kgy-

Pozitív lett egy munkatárs 
koronavírustesztje, illetve egy 
munkavállaló mutat még típu-
sos tüneteket a Paksi Napsugár 
Óvoda Dunakömlődi Tagóvo-
dájában, tájékoztatott Szántó 
Zoltán alpolgármester október 
30-án. Akkor elmondta, hogy 
teszteltetik a tagóvoda min-
den dolgozóját, és hidegködös 
gépi fertőtlenítést végeztetnek 
a tagóvodában, valamint az in-
tézményvezető úgy határozott, 
hogy november 2-ra nevelés 
nélküli munkanapot rendel el. 
A tesztek eredményéről, az intéz-
kedésekről Szabó Péter polgár-
mester november 2-án tájékoz-
tatott. Elmondta, hogy összesen 
négy munkavállalónak pozitív a 
koronavírustesztje, akik termé-
szetesen nem dolgozhatnak, egy 
munkavállaló eredményét pe-
dig még várják. – Ebben a hely-
zetben nem tudjuk biztosíta-
ni az intézmény működését. Az 
Oktatási Hivatal 2020. novem-
ber 2-tól 8-ig rendkívüli szüne-
tet rendelt el a tagóvodában – 
mondta a polgármester. Arról 
is tájékoztatott, hogy az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
2020/2021-es tanévre kiadott 
járványügyi készenlét idején al-

kalmazandó eljárásrendje alap-
ján a fenntartónak biztosíta-
nia kell a gyermekfelügyeletet. 
– Ezt november 3-tól biztosít-
ja az önkormányzat a tagóvo-
dában két óvodapedagógus-
sal – mondta Szabó Péter. Azt 
kérte, hogy ebben a helyzet-
ben csak azok a szülők vigyék a 
gyermeküket a rendkívüli szü-
net ideje alatt a dunakömlődi 
tagóvodába, akik nem tudják 
máshogyan megoldani gyer-
mekük napközbeni felügyele-
tét. Kiemelte, hogy a hidegkö-
dös gépi fertőtlenítést elvégez-
ték az intézményben. Szabó 
Péter polgármester november 
4-én arról tájékoztatott, hogy a 
tagóvodában történt megbete-
gedések kapcsán úgy döntöttek, 
hogy a Paksi Napsugár Óvoda 
és a Paksi Benedek Elek Óvoda 
valamennyi tagintézményének 
dolgozójánál, valamint a Pak-
si Bóbita Bölcsőde szintén ösz-
szes munkatársánál elvégeztetik 
a koronavírustesztet. A kihirde-
tett rendkívüli jogrenddel kap-
csolatban azt mondta, hogy a 
többi önkormányzati intézmény 
jelenleg a megszokott rend sze-
rint működik. 

Kohl Gy.

– A kormány úgy döntött, 
hogy a koronavírus-járvány 
miatt ismét bevezeti a rend-
kívüli jogrendet, az Ország-
gyűlést pedig arra kéri, ezt a 
rendkívüli helyzetet 90 nap-
pal hosszabbítsa meg – jelen-
tette be Orbán Viktor minisz-
terelnök november 3-án. Azt is 
közölte, hogy éjfél és reggel öt 
óra között kijárási korlátozást 
léptetnek életbe, a szórakozó-
helyeket pedig bezárják. Ren-
dezvényeken, sportrendezvé-
nyeken, mozikban és színhá-
zakban csak minden harmadik 
széken lehet ülni, és kötele-
ző a maszkhasználat. A ható-

ságok minden rendezvényt el-
lenőriznek, ha kell, pénzbír-
ságot szabnak ki, és azokat a 
helyeket, ahol nem tartják be 
a szabályokat, azonnal bezár-
ják, írta meg az MTI. Szabó 
Péter polgármester azt mondta, 
hogy a rendkívüli jogrendben a 
katasztrófavédelmi törvényben 
foglaltak értelmében a települé-
si önkormányzat feladat- és ha-
táskörét – a meghatározott ki-
vételektől eltekintve – a polgár-
mester gyakorolja. Arra kérte a 
lakosságot, hogy a védelmi in-
tézkedéseket, szabályokat mara-
déktalanul tartsák be.                            

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szabó Péter Facebook-oldala
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Mit kapott nemzetünk 1956 
hőseitől, mártírjaitól?

KözéletKözélet

– Minden évben van néhány nap, amikor 
azokra figyelünk, akik nemzetünk több mint 
ezeréves történelmének kiemelkedő veze-
tői, hősei, soha nem felejthető alakítói vol-
tak. Számomra 1956. október 23. mind közül 
a legkülönlegesebb, hiszen 1956 forradalma 
nem a távoli múlt bátor eseménye. A forra-
dalom ténye évtizedeken át eltitkolt valóság-
ként volt jelen még a mai negyvenes és öt-
venes éveikben járó generációk életében is. 
Szüleink és nagyszüleink csak zárt körben, 
bizalmas családi beszélgetésekben mertek 
néhány szót elmondani az akkori időkről és 
eseményekről. Azokról a hősökről, akik éle-
tüket adták a forradalom harcaiban, vagy 
évekre bebörtönözték őket – mondta beszé-
dében Szabó Péter polgármester az október 
23-i városi megemlékezésen, az 1956-os em-
lékműnél.
Kiemelte: városunkban is éltek 1956 hőseiből 
és vértanúiból. Kolonics János és Czuczor An-
tal életüket adták a forradalomért és a hazáért, 
Tuba János paksi nemzetőrparancsnok bátor-
ságáért pedig tizenegy hónap börtönbüntetés 
járt. Ők mások mellett mind tanúi voltak an-
nak, hogy szembe lehet szállni az embertelen 
rendszerrel és a megfélemlítéssel.
Beszélt arról, hogy a sztálini eszmékre épülő 
Rákosi-rendszer legnagyobb bűne nem is az 
ország elszegényítése volt. – Az akkori kom-
munista rendszer legnagyobb bűne az em-
ber szabadságának, méltóságának és egy re-
ményteljes, gyarapodó élet lehetőségének 
elrablása volt. A népi demokrácia nevében 
bizonytalanságba, rettegésbe, egzisztenci-
ális és lelki félelembe taszították a magyar 
embereket. Az ötéves tervekkel, munkaver-
senyekkel, hazug földi paradicsomot ígérő 
ideológiájukkal becsapták, tönkretették ha-
zájukat és a magyar embereket. 1956 kom-
munista vezetői a romlás, erőszak, pusztítás 
és a hazugság nyomait hagyták nemzetünk 
történelmében – mondta a polgármester, 
majd feltette a kérdést: És mit kapott nemze-
tünk mindörökre ’56 hőseitől, mártírjaitól?
– Erős tartást és mély nemzeti büszkeséget, 
hiszen bátor tettük előtt az egész világ fejet 
hajtott. Számomra mindig büszkeség és fel-
emelő, ahogy a világ nagyhatalmainak veze-
tői, közismert írók, művészek nyilatkoztak 
1956 forradalmárairól. A  forradalom hő-
sei vérükkel mindörökre dicsőségesen vés-
ték nevüket nemzetünk történelemköny-

vébe. Szabadságvágyukkal, alázatukkal, féle-
lem nélküli bátorságukkal új világot nyitottak 
nem önmaguk, hanem a későbbi generáci-
ók számára. Mert mi, mai életünkhöz, a szá-
munkra oly természetes szabadságot és füg-
getlenséget 1956. október 23-án kaptuk aján-
dékba. A pesti srácok és a vidéki hősök vére 
maggá vált, melyből szárba szökkenhetett a 
mi jelenkori szabad és gyarapodó életünk. 
Ezért a mai modern Magyarország és a ma-
gyar nemzet számára egyetlen méltó erköl-
csi igazodási pont létezik, ez pedig 1956 for-
radalmának tiszta eszménye. A szabadság, az 
idegen hatalmaktól való függetlenség, és az 
ember méltóságának megvédése – húzta alá 
Szabó Péter, hozzátéve, hogy 1956 hősei egy 
igaz és mindörökre tiszta tükröt is ajándé-
koztak a mindenkor magyarjainak, amely-
ben meg kell látnunk, hogy döntéseink-
kel nyomot hagyunk, amelyek sokszor csak 
unokáink életében öltenek majd valódi tes-
tet, ezért minden szavunknak, döntésünk-
nek különös súlya és jelentősége van.
– A forradalom tükrében az is meglátha-
tó, hogy a hatalom megszerzéséért sokan 
ma is sok mindenre képesek. 1956. nov-
ember 4-én a szovjet csapatok bevonulása 
a forgószél nevű hadműveletben történt. 
Ahogyan Kádár János forgószélként visel-
kedve árulta el Moszkvában Nagy Imrét és 
vele együtt a magyar nemzetet – fogalma-
zott a polgármester, kiemelve, hogy ma is 

vannak, akik ugyan már nem Moszkvá-
ban, hanem Nyugat-Európa más helyein 
nap mint nap hazugságokkal illetik orszá-
gunkat, és próbálják kiszolgáltatni idegen, 
sötét erőknek. Itthon pedig ugyanebből 
a szándékból összefogást színlelve forgó-
szélként adják fel önmagukat, politikai el-
veiket szélsőjobbtól a baloldalig sokszor 
álcivil szervezetek logói mögé is menekül-
ve – mondta.
Arról is beszélt, hogy a forradalmárok 
még egy fontos ajándékot biztosan örökül 
hagytak nekünk, a szív bátorságát és örök 
fiatalságát. – Aki képes legyőzni félelmeit, 
aki szétosztja önmagát, és kész lemondani 
akár az életéről is egy nagyobb jóért, an-
nak szíve mindörökre fiatal marad. És ez 
a lelkület átragad azokra is, akik tisztán és 
őszinte nyitottsággal tekintenek a forrada-
lom hőseire – hangsúlyozta Szabó Péter.
Dutka Ákos költő Ember és magyar című 
versét idézve azzal zárta gondolatait: Kí-
vánom, hogy maradjunk szabad és büszke 
magyar emberek, akik mindörökre meg-
őrzik mindazt a kincset, amit 1956 hősei 
vérükkel ajándékoztak nekünk és a jövő 
minden magyar emberének.
A  megemlékezés végén koszorúztak az 
emlékműnél. A  városi ünnepség kereté-
ben – tekintettel a járványhelyzetre, már 
zárt körben a városházán – kitüntetéseket 
adtak át.                                               Kohl Gy.

Fotó: Babai István
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Kitüntetéseket adtak át az 
október 23-i városi ünnepségen
Az október 23-i városi megemlékezés után 
kitüntetéseket adtak át, tekintettel a jár-
ványhelyzetre zárt körben a városházán. 
A  Paks Város Díszpolgára címet dr. Csók 
Sándor vehette át, Tisztes Polgár kitüntetést 
kapott dr. Serdült Tibor és Ulbert Sándor, 
Paks Közbiztonságáért díjat pedig dr. Kuti 
István. Utóbbi két elismerést hagyományo-
san tavasszal adják át, ám akkor a járvány-
helyzet miatt nem volt rá mód. 

– A harcomat megharcoltam, a futásomat el-
végeztem, és a hitemet megtartottam. Ezzel 
az idézettel összegzett dr. Kuti István, a Paks 
Közbiztonságáért díj kitüntetettje. – Jó volt a 
mindenkori városvezetéssel együtt dolgoz-
ni, és öröm a paksiakat szolgálni – húzta 
alá. A méltatásban egyebek mellett elhang-
zott, hogy tizenhárom évvel ezelőtt nevez-
ték ki a paksi rendőrkapitányság élére. Ami-
kor néhány éve megkapta a Magyar Arany 
Érdemkereszt katonai tagozat kitüntetést, a 
méltatásban úgy fogalmaztak, hogy ezzel a 
kitüntetéssel a paksi rendőrezredes hivatása 
iránti elkötelezettséggel végzett felelősség-
teljes szakmai és vezetői munkáját ismerték 
el. Dr. Kuti István rendőrezredes, rendőrsé-
gi főtanácsos januártól a tamási rendőrkapi-
tányság vezetője.
Paks Város Díszpolgára címet vehetett át 
dr. Csók Sándor. A  méltatásban elhang-
zott, hogy 1962-ben került Paksra, a szülő-
otthon vezetésével bízta meg az akkori Tol-
na megyei kórház igazgatója. A kezdeti ál-
datlan állapotokat felszámolva, fokozatos 
fejlesztéssel a 35 ágyas, kiemelt minősíté-
sű szülőotthon híre a megyén túlra is elju-
tott. A gólyafészkes házban évente 500-600 

szülést vezetett le a főorvos úr. Dr. Csók 
Sándor 2007-ben Lussonium-díjat kapott, 
2015-ben Pro Urbe kitüntetésben része-
sült. A  Semmelweis Egyetemtől 2003-ban 
arany-, 2013-ban gyémánt-, 2018. október-
ben vasdiplomát kapott. – A  város vezeté-
sének és a lakosságnak is azt kívánom, hogy 
legalább olyan boldogok legyenek, mint én, 
hosszú életet éljenek erőben, egészségben – 
mondta Paks díszpolgára. 

Tisztes Polgár kitüntetést idén dr. Serdült Ti-
bor és Ulbert Sándor vehettek át. Dr. Serdült 
Tibor Nagyváradon született, 1988-ban került 
Paksra, ahol a Paks Városi Tanács Egészség-
ügyi Gazdasági Ellátó Szervezeténél, később 
Paks Város Rendelőintézetében dolgozott. 
Negyvenkét év munkaviszony után, 2004-ben 
ment nyugdíjba. Mindig szívén viselte a bete-
gek sorsát, szavaival, nyugodtságával és meg-
értésével is segítette gyógyulásukat. Kimagasló 
szakmai munkáját, életútját ismerik el a kitün-
tetéssel, hangzott el a méltatásban. Dr. Serdült 
Tibor köszönetet mondott az elismerésért, 

amit szüleinek ajánlott. Mint mondta, édes-
apja 1943-ban a Donnál halt meg, a magyar 
hadsereg második hadtestjében szolgált, édes-
anyja munkásnőként két gyermeket nevelt fel, 
mindketten orvosok lettek. 

– Mindig azon voltam, hogy a közösséget 
szolgáljam, a közösség kívánalmainak meg-
felelően végezzem a munkámat – mondta 
Ulbert Sándor a Tisztes Polgár kitüntetés át-
vétele után. Köszönetet mondva az elismeré-
sért kiemelte, hogy családja nélkül ezt a mun-
kát nem tudta volna elvégezni. A méltatásban 
is elhangzott, hogy Ulbert Sándor mindig 
szerette, és tett is a környezetéért. A közös-
ség motorja volt, ennek kapcsán foglalkozott 
– szűkebb környezetében – a fiatalokkal és az 
idősebb korúakkal egyaránt. Mindig is a kö-
zösségért, Dunakömlődért és Paks városáért 
dolgozott. Aktivitása töretlen, több mint tíz 
éve a Dunakömlődi Nyugdíjasok Egyesüle-
tének elnöki posztját tölti be. Példamutatásá-
val és az életpályája révén méltán lett a város 
megbecsült polgára. 
A  kitüntetések átadása után Leber Ferenc 
alpolgármester mondott pohárköszöntőt. 
Ahogy fogalmazott: a mai napon alapvető-
en 1956 forradalmának értékrendjét, kiemel-
kedő pillanatait ünnepeljük, de nem kevésbé 
ünnepeljük azoknak az értékrendjét, hétköz-
napi pillanatait, akik ma a város kitüntetéseit 
kapták. Kiemelte, azt kívánja, hogy minél in-
kább megismerhessük őket, értékrendjüket, 
hétköznapjaikat, tanuljunk tőlük, és minél 
hosszabb ideig legyenek közöttünk. – A jövő 
kiszámíthatatlan, de az elvégzett munka már 
mögöttük van. Nagyon fontos, hogy ezt a 
munkát értékeljük – húzta alá Leber Ferenc.                    

Kohl Gyöngyi

Fotók: Babai István
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Elkészültek a hőközpont teljes 
körű felújításával a Barátság úti 
rendelőintézetben. A  beruházás-
ról, az épületben korábban vég-
zett rekonstrukciókról és a továb-
bi tervekről Szabó Péter, Paks pol-
gármestere és dr. Bodnár Imre, a 
Paksi Gyógyászati Központ fő-
igazgatója tájékoztattak a helyszí-
nen. Mint elmondták, a Barátság 
úti rendelőintézet komplex felújí-
tásának folyamata két évvel ez-
előtt kezdődött. Tavaly megtör-
tént a második emeleten lévő ren-
delők, a váróterem, a vizesblokk 
és a lépcsőház, idén pedig a föld-
szinten a három gyermekorvosi 
rendelőnek helyet biztosító épü-
letrész teljes körű korszerűsítése. 
Most az ellátásbiztonsághoz nél-
külözhetetlen hőközpontot is fel-
újították, így már problémamen-
tes a fűtés és a melegvíz-ellátás. 
A munkálatokat augusztus elején 
kezdték meg, a kivitelezés két és 
fél hónapot vett igénybe, a pró-
baüzemben jól vizsgázott a rend-
szer. A  beruházás bruttó húsz-
millió forintból valósult meg sa-
ját forrásból. Az is elhangzott a 
sajtótájékoztatón, hogy a tervek 
szerint a következő lépés a föld-
szinten a pszichiátriai rendelő, az 
ottani váróterem és vizesblokk, 
valamint a főbejárat környéké-
nek korszerűsítése lesz, majd sze-
retnék az épület külső felújítását is 
megvalósítani.

-kgy-

Közös imát mondtak Székely-
föld autonómiájáért a törté-
nelmi egyházak gyülekezete-
iben október 25-én délelőtt, 
délután pedig fáklyás felvonu-
lással mentek Dunakömlődön 
a Lussonium romkerthez az 
Erdélyi Magyarok Tolna Me-
gyei Egyesülete (EMTE) szer-
vezésében a Pakson élő széke-
lyek szekszárdi barátaikkal és 
szimpatizánsaikkal. A  helyszí-
nen lármafát gyújtottak, amely-
nek fényénél Bándi Imre, az 
EMTE elnöke a közelmúlt ro-
mániai helyhatósági választása-
inak eredményeiről és arról be-
szélt, hogy Székelyföld ma is 
egységet mutat, folytatják a har-
cot autonómiájukért. Máté Pál 
történész-teológus összefoglal-
ta a székelyek történetét, hogy 

a jelenlevők megértsék, ho-
gyan kerültek arra a területre, 
mi volt a szerepük, miért van 
ma szükségük az önrendelke-
zés követelésére. Orbán Attila, 
a Tolna Megyei Önkormány-
zat erdélyi születésű alelnöke 
szerint két kérdésre kell tud-
nia az embernek választ adni 
ahhoz, hogy értelmes és hasz-
nos életet tudjon élni abban a 
közösségben, ahova született, 
ahova a gondviselés rendelte. 
Az első: ki vagyok? – A széke-
lyek kedélyes, szívós emberek, 
akik kiállták nehéz idők próbá-
it. Barátságosak, vendégszere-
tők és ragaszkodók. Évszázado-
kig védték területeiket, ezáltal 
Magyarországot és Európát a 
betörekvő idegenektől. Szabad-
ságszeretők. Autonómiát élvez-

tek évszázadokon át, így alapvető 
követelésük az önrendelkezés – 
mondta az alelnök, majd folytat-
ta. – A másik kérdés: miért va-
gyunk? Azért, hogy világosan 
felismerjük és lássuk helyze-
tünket, kiálljunk egymásért, és 
segítsük egymást törekvéseink-
ben. Mi, erdélyi magyarok nem 
szakadtunk el szülőföldünktől 
és ott élő testvéreinktől. Nagy-
követek vagyunk a nagyvilág-
ban, hogy képviseljük a székely 
autonómia ügyét – zárta gon-
dolatait. Kiss László, az EMTE 
alelnöke azt mondta, hogy az 
Imával és őrtűzzel a székely au-
tonómiáért elnevezésű rendez-
vényt a Székely Nemzeti Ta-
nács indította útjára. A minden 
év október utolsó vasárnapján 
tartott program eszköz a szé-
kelyeknek arra, hogy el tudják 
mondani a világnak, hogy ön-
rendelkezésre van szükségük 
a megmaradásért. Az idei he-
lyi rendezvényt Csipszer János 
versmondással tette emlékeze-
tesebbé, Bognár Cecil tároga-
tón játszott, a bukovinai szé-
kelyek szekszárdi egyesületé-
nek kórusa pedig népdalokat és 
a székelyek himnuszát énekel-
te el. A megjelentek közös „Au-
tonómiát Székelyföldnek!” fel-
kiáltással zárták a megemléke-
zést.        

-se-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Benyújtotta az OAH az előzetes bizton-
sági jelentést a NAÜ-nek

Kihirdette idei pályázatát a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Az új atomerőművi blokkok engedélyezé-
séhez kapcsolódóan az Országos Atom-
energia Hivatal (OAH) megküldte az Elő-
zetes Biztonsági Jelentést és a kapcsolódó 
tematikus jelentéseket a Nemzetközi Atom-
energia Ügynökségnek – közölte honlap-
ján a nukleáris hatóság. A dokumentumot a 
TSR (Technical Safety Review) misszió elő-
készítéseként adták át a NAÜ-nek. A misz-
szió célja, hogy a NAÜ koordinálásában egy 
nemzetközi szakértőcsoport megvizsgál-
ja a létesítésiengedély-kérelem alapját képe-
ző Előzetes Biztonsági Jelentést, és értékel-
je, hogy a Paksra tervezett blokkok megfe-
lelnek-e a NAÜ biztonsági szabványainak. 
A projekt megvalósításához több mint hat-
ezer engedély szükséges, ezek közül jelentő-
ségük miatt kiemelendők az úgynevezett lé-
tesítményszintű engedélyek, azaz a környe-
zetvédelmi engedély, a telephelyengedély, a 
létesítési engedély, az üzembe helyezési en-
gedély és az üzemeltetési engedély. 

Ahogy arról már beszámoltunk, a létesíté-
si engedély iránti kérelmet 2020. június 30-
án nyújtotta be a nukleáris hatósághoz a 
Paks II. Zrt. Az Előzetes Biztonsági Jelen-
tés a létesítésiengedély-kérelem alapdoku-
mentuma, ebben kell igazolni, hogy a lé-
tesíteni tervezett atomerőmű a tervekben 
bemutatott műszaki kialakítással, techno-
lógiai megoldásokkal és üzemeltetési mód-
szerekkel teljesíti a nukleáris biztonsági kö-
vetelményeket, biztonságosan megépíthető 
és üzemeltethető.
Az Előzetes Biztonsági Jelentés többéves 
összetett munka eredménye – írja honlapján 
a Paks II. Zrt. A dokumentumcsomag a mű-
szaki terv és a kapcsolódó értékelések alap-
ján ismerteti a tervezett atomerőmű nukleá-
ris biztonsági jellemzőit, és tételesen igazolja 
a releváns nukleáris biztonsági követelmé-
nyek teljesülését.
Az OAH honlapján olvasható, hogy a ható-
sághoz az új paksi blokkok nukleáris bizton-

sági engedélyezéséhez kapcsolódóan várha-
tóan tíz létesítményszintű, „nagy” és akár 
több ezer további, „kisebb” rendszer-, illet-
ve rendszerelem-szintű engedélykérelem – 
építési, gyártási, szerelési engedélykérelem – 
érkezik majd. Emellett az OAH-nak a nuk-
leáris védettségi és a biztosítéki területeken 
is lesznek engedélyezési feladatai.
Az Országos Atomenergia Hivatal októ-
ber 28-án egy újabb, felvonulási terüle-
ten épülő csarnok létesítésére is engedélyt 
adott. Mint a hatóság honlapján közzétet-
te: A  Paks II. Atomerőmű Zrt. kérelmé-
re építési engedélyt kapott az acél- és be-
tonacél-szerelő üzem adminisztrációs és 
kiszolgálóépülete.
A korábbi tájékoztatások szerint a Paks II. 
projekt már több mint 400 engedéllyel ren-
delkezik, köztük olyan kulcsfontosságú do-
kumentumokkal, mint a környezetvédelmi 
engedély és a telephelyengedély.

Dallos Szilvia

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által létre-
hozott és a Miniszterelnökség által támoga-
tott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány kuratóriuma a közelmúltban Pak-
son tartotta ülését. Napirenden szerepelt az 
önkormányzatoknak kiírt 2020. évi pályáza-
ti felhívás kihirdetése.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
ványt (JETA) 2011-ben hozták létre azért, 
hogy segítsék az atomerőmű környezetében 
lévő, kedvezményezett területeken a felzárkóz-
tatást, az életminőség emelését. Az érintettségi 
kört a Paksi, a Kalocsai, a Tolnai járás egészét, 
valamint a Szekszárdi járás egy részét magá-
ban foglaló 47 település alkotja. Az alapítvány 
jogszerűen, átlátható módon, a nyilvánosság 
teljes körű biztosításával és közmegelégedés-
sel dolgozik a térségben, fő támogatója 2015 
óta a Miniszterelnökség, írták a JETA közle-
ményében.
A közelmúltban Pakson tartott kuratóriumi 
ülés napirendjén szerepelt az önkormányza-
toknak szóló 2020. évi pályázati felhívás ki-
hirdetése az érintett körzet polgármestereinek 

jelenlétében. A felhívásban három pályáza-
ti ablakot nyitottak meg, 485 millió forint tá-
mogatási összeggel. A kedvezményezett tele-
pülések önkormányzatai az életminőség és az 
életbiztonság emelését szolgáló programokra, 
illetve közösségi épületek energiaracionalizá-
lására pályázhatnak.

Egy önkormányzat akár két pályázatot is be-
nyújthat egyidejűleg, a pályázati szabályzati 
rend szerint. A pályázatok beadási határideje 
2021. január 29. A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványhoz és a pályázati felhívás-
hoz kapcsolódó információk megtalálhatók a 
jovonkenergiaja.hu honlapon.                       -kgy-

Atomerőmű

Fotó: Weller P. Hanna
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Átvette a munkaterületet a West Hungária 
Bau Kft., ezzel a kivitelezési szakaszba lépett 
az Erőmű-beruházási Központ létesítése. 
Az új atomerőművi blokkok építési terüle-
te mellett egy 300 fő befogadására alkalmas 
konténer-irodaház épül. Az új komplexum-
ban a Paks II. műszaki gárdája dolgozik 
majd.

Az építési munkák megkezdéséhez szüksé-
ges tervezés lezárult, a munkaterület átadása 
is megtörtént, így rövidesen egy újabb iroda-
épület, az Erőmű-beruházási Központ is meg-
épül a Paks II. projekt keretében. – A műsza-
ki szakembergárdánkat helyezzük itt el, az épí-
tési terület szomszédságában. Fontos, hogy az 

erőműépítés során az operatív munkába köz-
vetlenül be tudjanak kapcsolódni a munkatár-
saink – fogalmazott Mittler István. A Paks II. 
Zrt. kommunikációs igazgatója arról tájékoz-
tatott, hogy egy 3500 négyzetméteres komp-
lexumot építenek konténerekből. Hozzátette, 
hasonlóan az építés alatt álló első három épü-
lethez, itt is magyar cég nyerte el a tendert. A 
legjobb ajánlatot adó West Hungária Bau Kft. 
október 16-án vette át a munkaterületet. Elő-
ször a kivitelezéshez szükséges létesítménye-
ket – irodákat, öltözőket, melegedőket – ala-
kítják ki, majd elvégzik a szükséges alapozási 
munkákat, végül megérkeznek a konténerek 
is. – Több mint 250 konténerből készül majd el 
az Erőmű-beruházási Központ. Négy- és hét-

fős irodákat, közösségi helyiségeket, illetve egy 
száz férőhelyes parkolót alakítanak ki a több 
mint egyhektáros területen – vázolta Mittler 
István. Hozzátette: a használatba vételt jövő év 
közepére tervezik. 
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója ar-
ról is tájékoztatott, hogy a felvonulási terület-
nek is hívott építési-szerelési bázison mozgal-
mas hónapok elé néznek. Három épület kivi-
telezése a végéhez közeledik. 
A teljes felvonulási területet (75,1 hektár) há-
rom ütemben vette birtokba a Paks II. Zrt., és 
két részterületet már át is adott az orosz fővál-
lalkozónak. – A másodikat szeptember 18-án 
adtuk át. Itt épülnek fel az acélszerkezeti üzem 
és a betongyár létesítményei, amelyekre elsők 
között lesz szükség a beruházás során. Azt, 
hogy felgyorsul a munka, az is jelzi, hogy a kö-
vetkező hónapokban 20-25 épület engedélye-
zése történhet meg – mondta el a kommuni-
kációs igazgató. Mittler István tájékoztatása 
szerint összesen 80 kiszolgálóépület – irodák, 
üzemcsarnokok, raktárak – kivitelezése törté-
nik meg az atomerőművi beruházáshoz kap-
csolódóan.
(Forrás: Paks II.)

Magyar cég építi a beruházási központot
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Portré

Jó napot, mi újság?

Fritz József 
A nyolcvanas évek elején nagyjából tíz pár lo-
vat használtak fuvarozásra, ugyanennyit me-
zőgazdasági munkára Pakson. Fritz József kis-
gyerekként névről ismerte az összeset. Ne-
kik is volt lovuk mindig, ennek ellenére soha 
nem gondolta, tervezte, hogy egyszer lesz egy 
lovastanyája, ahova hobbiból járnak lovagolni 
az emberek. Márpedig az Ürgemező „előszo-
bájában” lévő Pálma Lovastanyára, amit nagy-
jából 15 éve hozott létre, sokan járnak. 
Végzettségét tekintve asztalos Fritz József, de 
a műhely zártságát egyszerűen nem neki ta-
lálták ki, így mindössze egy hónapig művelte 
mesterségét. A fáról ma is tisztelettel, sőt szere-
tettel beszél, és az otthonukban is lépten-nyo-
mon „tetten érhetők” az eredeti szakmájának 
kézzel fogható eredményei. Mint elárulja, egy 
alku eredményeként jelentkezett Biritóra szak-
mát tanulni. Az egyezséget édesapjával kötöt-
te. A tanulásért cserébe engedélyt kapott arra, 
hogy lovat vegyen magának. 
Eltekintve a már említett egy hónaptól, örök 
életében állatokkal foglalkozott. Eleinte a haj-
tás – fuvarozás, földművelés – volt a munka, 
a lovaglás a kikapcsolódás, ma viszont a fogat-
hajtás a hobbi, amit ugyanolyan intenzitással 
űz, mint minden mást az életben. – Durván a 
rabja vagyok. Nekem ez olyan, mint a narko-
tikum – mondja. Célja a tökéletes harmónia 
elérése, ami természetesen versenyeredmé-
nyekben is megtestesül. A fogathajtók többsé-
ge éveken át ugyanazokkal a lovakkal áll rajt-

hoz. Nem úgy ő. Ha látja – márpedig ehhez 
igazán jó szeme van –, hogy valamelyik lóból 
nem tud többet kihozni, másikkal kezd edze-
ni. Dacára a folyamatos váltásoknak, min-
dig az élmezőnyben van. Idén megyeiben első 
lett, országos bajnokságban negyedik. Az ed-
digi legjobb párost megörökítő festmény az 
egyik falon, egy másik szívéhez nagyon kö-
zel álló ló, Pálma képmása – szintén vásznon 
– a másikon. Mindegyikről szeretettel beszél, 
de saját bevallása szerint nincs és nem is volt 
kedvence. – Mindegyiknek az előnyös tulaj-
donságaira fókuszálok – árulja el. Azt is hoz-
záteszi, hogy, amikor lovat vesz, annak testbe-
szédére figyel, mert abból kiderül számára az 
állat szándéka, hozzáállása, jelleme. Nem szo-
kott tévedni. 
A tanyára, ami feleségével, a jogász végzett-
ségű Bettivel otthona és egyben a „munka-
helye”, napra pontosan 19 éve költözött be. 
Akkoriban fuvarozott, de a barátok, ismerő-
sök rendre meg-megjelentek, hogy lovagolni 
szeretnének. Az igény, a lovasok tábora nőtt, 
így született meg 15 éve a Pálma Lovastanya, 
amely körül „csúcsidőben” nagy a jövés-me-
nés. Némelyek mintha otthon lennének. Józsi 
számára ez természetes, úgy tekint a tanyára, 
mint e közösség bázisára. Nyaranta heteken 
át nem tudnak úgy kilépni a házból, hogy ne 
botlanának „idegenbe”, hiszen hétről hétre 
táborozókat fogadnak. Némi unszolásra be-
ismeri, hogy augusztus végére már ő is bele-

fárad kicsit, de egy-két nap elteltével már hi-
ányolja az embereket. Azt viszont sokadszori 
kérdésre is váltig állítja, hogy soha nem te-
her, hogy az év 365 napján „szolgálatban” 
van. – Soha nem éltem másként, nem tu-
dom, milyen az. Azzal, hogy ellátom a lo-
vakat, visszaadom azt, amit tőlük kapok – 
mondja. Szerinte egyébként is kell minden-
nap annyi testmozgás, amennyit az állatok 
ellátása igényel. A lótartás, a lovaglás fegye-
lemre, kötelességtudatra nevel. S mintha ezt 
lenne hivatott alátámasztani, megszólal a te-
lefonja. A néhány méterre lévő istállóból hív-
ja egy vendég. A 18 éves fiú érdeklődik, hogy 
szénázzon-e, mert beesteledett, s látja, hogy 
Józsi ezt még nem tette meg.
S hogy mit jelentenek a lovak Fritz József szá-
mára? Kis gondolkodás után azt mondja, min-
dent. Ez nem jelenti azt, hogy ne volna velük 
szigorú. Ezt elengedhetetlennek tartja a ven-
dégek biztonsága érdekében, és ezzel a követ-
kezetességgel éri el a harmóniát, együttrezdü-
lést, azt, hogy ezek a büszke állatok önként ele-
get tesznek a kívülálló számára sokszor szinte 
láthatatlan utasításoknak. Tiszteli a lovakat, 
s állítja, hogy nincs annál szebb, amikor egy 
ilyen gyönyörű állat megmozdul. Nem misz-
tifikálja őket, azt sem szereti, ha más teszi ezt 
– ezért például nem is szereti az ilyen témájú 
filmeket sem. A lovakat egyszerűen, minden 
rájuk aggatott különleges képesség nélkül, cso-
dának tekinti.                                      Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A „Mesevár” Alapítvány az Ifjúság út 6. 
szám alatti óvodáért elnevezésű szerveze-
tet 1997-ben alapították, a kuratórium első 
elnöke Németh Ferencné volt, 1999 óta pe-
dig Bosnyák Zoltánné tölti be ezt a tisztsé-
get. – A megalakuláskor legfőbb célként az 
óvoda udvarának és fejlesztő eszköztárának 
gazdagítását, valamint a munkatársak to-
vábbképzésének támogatását, a lehetőségeik 
szélesítését határoztuk meg. Az első teljesü-
lés a nagy favár telepítése volt, aztán kombi-
nált mászóka és hinták is kerültek a – mos-
tani nevén – Benedek Elek Óvoda Mesevár 
székhelyóvodájának udvarára. A központi 
továbbképzési keretet kiegészítette az alapít-
vány, így óvodapedagógusaink több szakmai 
előadáson, konferencián, továbbképzésen 
vehettek részt. Két országos szakmai konfe-
renciát szerveztünk 1998-ban és 2017-ben. 
Alapítványi kezdeményezés volt a Szülők 
akadémiája előadássorozat, az úszásoktatá-
sainkat záró, igen kedvelt Uszibuli program, 
valamint az Adventi készülődés is. A műkö-

dés első éveiben szervezetünk hozzájárult az 
intézmény által szervezett sítáborok megva-
lósításához, illetve korábban állta a jégpálya 
bérleti díját az óvodai foglalkozásokhoz. Ma 

már a jégpálya használatát ingyenesen biz-
tosítja számunkra az önkormányzat. Az in-
tézmény fennállásának negyvenedik évfor-
dulójára jelent meg munkatársunk, Horváth 
Margit Mesevár mese című könyve, amihez 
sikeresen pályázott alapítványunk a képvi-
selő-testület humánpolitikai bizottságánál – 
összegzett Bosnyák Zoltánné. Kiemelte, hogy 
az alapítvány mintegy kiegészíti a fenntartó 
magas színvonalú gondoskodását, tevékeny-
sége erősíti a Mesevár tagóvoda munkatár-
si, szülői közösségének összetartását. – Folya-
matban van az óvoda udvarán lévő játéktáro-
ló faházak lecserélése, és szeretnénk az udvar 
egy kis részére – ahol nem marad meg a fű, 
de a gyerekek szívesen fociznak ott – műfü-
vet telepíteni. Tervezzük a Szülők akadémi-
ájának újraindítását, bár ennek megvalósulá-
sa csúszik a járványhelyzet miatt. – Sok mun-
kát fektettünk az alapítványba, bízom benne, 
hogy lesznek majd lelkes, fiatal utódaink – 
tette hozzá a kuratórium elnöke.                                                     

Kohl Gy.

Civil szféra: Paksi Vak Bottyán Gimnázium 
Öregdiákjai Egyesülete

Civil szféra: „Mesevár” Alapítvány az Ifjú-
ság út 6. szám alatti óvodáért

Mozaik

–  Az iskola által képviselt értékek 
és hagyományainak őrzése, a volt 
növendékek közötti összetartozás 
elmélyítése, egymás és a jelenlegi 
diákok segítése, a gimnázium er-
kölcsi és anyagi támogatása a Pak-
si Vak Bottyán Gimnázium Öreg-
diákjai Egyesületének legfőbb cél-
jai – mondta Harmat Gabriella, 
a 2004-ben alapított szervezet je-
lenlegi elnöke. – Minden évben 
csatlakozunk a gimnázium pálya-
orientációs napjához, ahol a gye-
rekek pályaválasztását a saját ta-
pasztalatainkkal próbáljuk segí-
teni, részt veszünk a pénzügyi 
témahét programjában, és évente 
odaítéljük a dr. Tarisznyás Györ-
gyi-díjat két kiemelkedően tehet-
séges diáknak – mondta a szer-
vezet elnöke. Dr. Hanol János, 
az egyesület alelnöke hozzátette, 
hogy emlékezetes baráti találkozó 
volt 2017 őszén a gimiben, ahol a 

műsor után emlékfalat avattunk a 
Rajk-perben meghurcolt tanító-
nőnek. – Eseti programunk pél-
dául a gimnázium folyosói padja-
inak lefestése, amihez Takács Éva 
tanárnő segítségével a jelenlegi di-
ákok készítettek terveket. Az első 
emeleten lévő padokkal elkészül-

tünk, szeretnénk folytatni ezt a 
munkát – mondta Harmat Gab-
riella. Arról is beszámolt, hogy a 
járványhelyzet miatt az idei prog-
ramjaik egy részét el kellett ha-
lasztaniuk, ugyanakkor – bár 
nem a megszokott módon – át 
tudták adni a dr. Tarisznyás Györ-

gyi-díjakat, és szeretnének idén is 
bekapcsolódni a pályaorientációs 
napba, ami most online lesz. Dr. 
Hanol János hozzátette, hogy 75 
éve, 1945. október 1-jén nyitották 
meg a Paksi Vak Bottyán Gimná-
ziumot, akkor még az Anna ut-
cában. – A  jubileum alkalmából 
évkönyvet adott ki az intézmény, 
amelynek szerkesztésében egye-
sületi tagok is közreműködtek. 
A  tervek szerint 2021 tavaszán 
tartja meg évfordulós rendezvé-
nyeit a gimnázium. Reménye-
ink szerint az alkalomra összeáll 
az Öregdiák kórus Hádingerné 
Lamm Judit tanárnő vezetésé-
vel, és tervezünk bekapcsolódni a 
fenntarthatósági témahétbe. Vár-
juk a gimnáziumban végzett diá-
kok belépését az egyesületbe, köz-
reműködésüket céljaink megva-
lósításában – tette hozzá dr. Hanol 
János.                                         -gyöngy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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Mesterségekről első kézből
Tar-Lukács Zoltán biztonsági őr
– Hogyan lett biztonsági őr?
– A katonaság után az atomerőműben dol-
goztam tíz évig a fegyveres biztonsági őr-
ségnél. Vagyonvédelmi céget alapítottunk 
1999-ben az édesapámmal, aki 2006-ban el-
hunyt. Akkor válaszút elé kerültem, hogy 
tovább dolgozom az atomerőműben, vagy 
vállalkozóként folytatom. Az utóbbi mellett 
döntöttem, cégvezető lettem.
– Nem bánta meg a döntését?
– Az atomerőműves állás biztos volt, a ma-
gánszektorban semmi sem az. Egyre inkább 
helyettesíthető a humánerő a technológiá-
val. Manapság nagyon nehéz a kis vagyon-
védelmi cégeknek fennmaradni, ezért örü-
lök, hogy szerződésünk van az önkormány-
zattal. 
– Milyen feladatokat lát el a cége?
– Rendezvényeket biztosítunk, teljes körű 
lebonyolításukat vállaljuk a beléptetéstől a 
fellépők kíséréséig. Emellett pénzkíséretet 
is végzünk. A polgármesteri hivatal ügyfél-
szolgálatán is dolgozunk, ahol sokrétű a fel-
adatunk. 
– Milyen feltételeknek kell megfelelnie egy 
biztonsági őrnek? 
– A vagyonőri tanfolyam érvényességét öt-
évente meg kell hosszabbítani, orvosi, pszi-
chológiai alkalmasság szükséges. A tanfo-
lyamon a jog- és önvédelem mellett pszi-
chológiát is tanultunk. Büszke vagyok arra, 
hogy eddig minden helyzetet szép szóval 
meg tudtam oldani. 

– Előfordult, hogy félt?
– Nem. Na, jó, volt olyan, hogy miután meg-
néztem egy horrorfilmet, este egy nagyobb, 
zegzugos telepen dolgoztam, ahol sötét volt és 
fújt a szél, akkor azért átsuhant az agyamon, 
hogy miért is néztem meg azt a filmet… 
– Milyen a jó biztonsági őr?
– Az alkalmazottaimnak mindig azt mon-
dom, hogy bármit őrzünk, azt úgy kell ten-
nünk, mintha a sajátunk lenne. A szakmát 
meg lehet tanulni, az adott helyet, jellemző-
it pedig meg lehet ismerni. Odaadás és elhiva-

tottság is szükséges. Ennek a szakmának sajá-
tossága, hogy akkor dolgozunk, amikor má-
sok alszanak.
– Előfordult, hogy lefüleltek valakit?
– Igen. Szerencsére az őr éber volt, és bár az 
illetéktelenek bejutottak a telepre, nem tud-
tak elvinni semmit, mert megzavartuk őket. 
Minden helyzetben mérlegelnünk kell, milyen 
mértékben avatkozzunk be. Legtöbbször elég, 
ha a vagyonőr személyleírást tud adni és leol-
vasni a rendszámot, majd szól a rendőrségnek 
és nekem. Előfordult, hogy a kollégám hívása 
után az ágyból kiugorva, papucsban mentem 
ki a helyszínre. Miután lejegyeztem a rendszá-
mot megnyugodtam: majd a hatóság intézi a 
többit, elfogja a behatolót. 
– Miért szereti ezt a hivatást?
– Változatos, mindig van megoldandó feladat. 
Nagyon sok embert megismerünk. Szeretek 
segíteni az embereknek, sokszor hívnak bi-
ciklizés, horgászás közben, otthon, soha nem 
kapcsolom ki a telefonom, mindig elérhető va-
gyok.
– Két gyermeke van. Elképzelhető, hogy a fia 
folytatja a családi hagyományt? 
– Nem szeretném. A fiam az ESZI-ben tanul 
gépésznek, most érettségizik, aztán techni-
kumba megy. A munkám miatt keveset tud-
tam otthon lenni a családdal, a gyermekeim 
így nőttek fel. Amikor lefeküdtem, ők akkor 
keltek, és fordítva. Ennek a hivatásnak ez a 
legnagyobb hátránya.                     Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Tárgy/
történet

Negyvenöt évvel ezelőtt, 1975. július 1-jén 
érkezett Székesfehérvárról Paksra a Magyar 
Néphadsereg 2986 építő-műszaki zászló-
aljának első két százada, majd az építkezés 
előrehaladtával gyarapodott a létszám, míg 
elérte az 1500 főt, amely tíz századot jelentett.
Pakson az 1880-as évek végétől nem állomá-
sozott katonaság, ám amíg jelen voltak, gya-
kori volt az összetűzés a huszárok és a civil 
személyek között, természetesen mindig a 
kocsmákban és a szórakozóhelyeken. A la-
kosság egyik része örült a katonaság jelenlé-
tének, a másik része tartott tőlük.
Ugyanez volt a helyzet majd száz évvel ké-
sőbb is, az erőműépítés idején. Különösen a 
lányos szülők féltették a gyermekeiket, de az 
élet cáfolta félelmüket, több sorkatona pak-
si lányt vett feleségül. Ám a paksiak maguk-
tól az építőktől is tartottak, mondván: meg-
bolydult a paksi nyugodt élet. Ez a véleke-
dés most újra megjelent a Paks II. építésével 
kapcsolatban.  
Az építkezés idején a katonák jelenlétéről 
szinte nap mint nap értesülhetett a lakos-
ság, mert a fiatalok felsorolhatatlan meny-
nyiségű társadalmi munkát végeztek a vá-
ros iskoláiban, óvodáiban, bölcsődéiben és 

egyéb társadalmi szervezeteknél. Kevesen 
emlékeznek arra, hogy a Villany utcai böl-
csődét a helyi alakulat újította fel, munká-
jukat az épület falán elhelyezett márvány-
tábla örökítette meg, amíg az egész épületet 
le nem bontották. Sok katona ismerkedett 
a lussoniumi ásatásokon a régészettel, an-
nak nehezebbik részével, a földkitermelés-
sel. Végül még egy példa a sok közül: a vá-
rosi tanács épületét 1984 szeptemberében 
adták át, és a mai művészeti iskola helyén 
székelő hivatalt az MN 2986 katonái köl-
töztették az új épületbe.

Az 1970-es években kormányintézkedés 
született az analfabéták számának csök-
kentésére, a probléma megoldását a hon-
védségtől várták. A  paksi alakulatnál is 
beindították az általános iskolai oktatást, 
a Deák Ferenc Általános Iskola tanárai-
nak közreműködésével. Minden újoncbe-
vonulás után 100-120 katona ült az isko-
lapadokban, és a Munkásművelődési Köz-
pont szervezésében civil személyek is. Ezek 
a hétköznapi események nagyban hozzájá-
rultak az alakulat – mai szóhasználattal – 
lakossági elfogadtatásához. A  sokirányú, 
városért végzett munka elismeréseként az 
alakulat 1983-ban megkapta a Paks Váro-
sért emlékérmet.
Egy másik elismerés volt az 1978. szep-
tember 29-én, a Magyar Néphadsereg nap-
ján átadott csapatzászló és az esemény em-
lékére húsz példányban készült plakett. 
A csapatzászlót a Paksi Atomerőmű Válla-
lat adományozta az alakulatnak, az átadási 
ünnepséget a paksi sportpályán tartották. 
A csapatzászlóra a protokoll szerint szala-
gokat tűztek az együttműködésben érintett 
vállalatok és intézmények képviselői.

Beregnyei Miklós

Fotó: az Atomenergetikai Múzeum archívuma
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A dualizmus időszakában Paks 
mezőváros járásbíróság felál-
lítása iránti kérvényét Deák 
Ferenc keresztfia, Szeniczey 
Ödön (1838–1917) országgyű-
lési képviselő az országgyűlés 
1870. február 14-i ülésén nyúj-
totta be a tisztelt háznak.

Még Malom utcának hívták a 
városba északról befutó ország-
utat, amikor a királyi járásbíró-
ság helyet kapott a 7. szám alatti 
kétemeletes községháza mellett. 
A századfordulós képeslapokon 
velük szemben még csak egy 
üres telek állt a Deák Ferenc 
utca 10. szám helyén. Ezen kor-
szak ismert helyi járásbírái vol-
tak dénesfai Börzsöny Lajos és 
az ítélőtáblai címmel is felruhá-
zott Szentpétery József. A köz-
ségháza mellett hamar kinőtte 
magát a járásbíróság, és az igaz-
ságügyi minisztérium önálló 
helyet keresett részére. 

Még 1903 őszén történt, hogy 
a polgári fiúiskolában Erzsé-
bet királyné emlékezetére ren-
dezett ünnepen az egyik tanár 
arcul ütötte Németh János já-
rásbíró fiát, mert egy negyed-
órával elkésett. 

Már Kálmán király kihirdette, 
hogy boszorkányok nincsenek, 
1903-ban mégis a paksi járás-
bíróság   „boszorkánypert” tár-
gyalt. 

Helytörténeti források 1904-re 
teszik az új járásbírósági épü-
let elkészültét, ezt azonban az 
általam fellelt források cáfol-
ják. Az 1904-es országos sta-
tisztikai évkönyv szerint még 

csak tárgyalások folytak a te-
lekről, 1905 végéig az építé-
si tervek sem készültek el. Az 
1906-os évkönyv szerint „a 
Pakson, emelendő járásbíróság 
épülete és fogház tervei elkészül-
tek”, decemberben már zajlott 
a kivitelezői versenytárgyalás. 
1907-ben még folyt az építke-
zés, végül az 1908-as évkönyv-
ben olvasható, hogy az építke-
zést befejezték. 

A  tervező Jablonszky Ferenc 
(1864–1945) építészmérnök, 
törvényszéki szakértő, akinek 
élete fő művei az ország leg-
különbözőbb vidékein emelt 
igazságügyi paloták voltak. 
A  telek, melyre a jog háza fel-
épült, hajdan a Daróczyaké volt, 
és az épület eredeti funkció-
ja Pakson egyedülálló módon a 
mai napig megmaradt. Példásan 

karbantartott intézmény, kora 
eklektikus homlokzattal, impo-
záns kapuja fölött a koronás cí-
merrel. Mögötte állt Könyök ut-
cai bejáratával a hajdani fogház, 
ami ma már lakóház. 

A  két háború között az egyik 
legtöbbet fotózott panoráma-
kép az utca középtáján egymás-
sal szemben álló községháza és 
járásbíróság. Itt kezdte pályáját 
járási albíróként dr. Pesthy Pál, a 
Bethlen-kormány későbbi igaz-
ságügy-minisztere. Érdekesség, 
hogy az 1930-as években volt 
Deák Ferenc nevű járásbírója 
is a Deák Ferenc utca 10. szám 
alatti bíróságnak.

dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A Magyar Királyi Járásbíróság épülete

„Paks város közönségének 
kérvényét a királyi bíróságok 
székhelyének elhelyezése tár-
gyában, van szerencsém be-
nyújtani. Kérem a t. házat, 
méltóztassék ezen kérvényt 
sürgős és fontos természe-
téhez képest a kérvényi bi-
zottsághoz soron kívül leen-
dő tárgyalás végett áttenni.” 
(Képviselőházi napló, 1869. 
V. kötet) 

 
„Paks városból ma Szluha 
képviselő vezetésével nagy-
számú küldöttség tisztelgett 
Lukács, Plósz és Wlassics mi-
nisztereknél, adóhivatalt, já-
rásbíróságot kérve és a vá-
rosi polgári iskola államosí-
tását sürgetve. Mindhárom 
miniszter megnyugtatóan vá-
laszolt, megígérve a kérelem 
támogatását.” (Pécsi Napló, 
1902.12.06., 5. o.) 

„A gyermek atyja feljelentet-
te a tanárt a kultuszminisz-
ternél és később a szekszárdi 
törvényszéknél is, amely fel-
mentő ítéletet hozott.” (Bu-
dapest, 1905.06.29.) 

„A paksi kir. járásbíró-
sági épület felépítését az 
igazságügyminiszter Kal-
lós és Koch budapesti épí-
tőmesterekre bízta mint-
egy 130 ezer korona vállala-
ti árban.” (Tolnavármegye, 
1907.05.05., 4. o.) 

„A paksi járásbíróság 1908. 
április hó 27-én költözött be 
új palotájába, mely a mo-
dern kor igényeinek megfe-
lelően lett építve és a hivata-
los helyiségek új bútorzattal 
lettek ellátva. A kir. járásbí-
róságnak eddigi helyiségeit 
Paks község elöljárósága fog-
lalja el és megfelelő módon 
átalakíttatja.” (Közérdek, 
1908.05.02., 5. o.) 

„Szalai István mészáros-
mester panaszt emelt apó-
sa, Schukkert András el-
len, aki azt a hírt terjesztet-
te, hogy megboszorkányozta. 
Schukkert beismerte, hogy a 
rontásnak köszönheti, hogy 
évek óta beteg. Annyira meg 
van erről győződve, hogy el-
űzte házából vejét és elvá-
lasztotta tőle leányát. – Bo-
szorkánymester ez, a múlt-
kor is fekete kutya képében 
jött hozzám, s mikor rátá-
madtam, egy szempillantás 
alatt semmivé vált. A járás-
bíró hiába akarta a fejéből 
kiverni ezeket a bolondsá-
gokat, Schukkert esküdözött, 
hogy Szalai csakugyan bo-
szorkány. A dolog vége per-
sze az lett, hogy a bíróság be-
csületsértésért megbüntette a 
babonás embert.” (Magyar-
ország, 1903.01.16., 8. o.) 

Fotó: magánarchívum
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Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka

Múzeumi szünetelő címmel tar-
tott foglalkozást általános is-
kolás diákoknak a Paksi Vá-
rosi Múzeum október 28-án. 
A  programot a Múzeumok 
Őszi Fesztiválja keretében tar-
totta meg az intézmény tizenöt 
alsó tagozatos gyermeknek. Be-
szélgettek az őszi munkákról, 
énekeltek, faleveleket szórtak, a 
falevélkupac alatt pedig színes 
tökformákat kereshettek a gye-
rekek, amelyekből egy monda-
tot fűzhettek össze. A  lámpás-

kereső játék során a múzeum 
kiállítóterei mellett az őszi ün-
nepekkel, hagyományokkal is-
merkedhettek a diákok. A  jár-
ványhelyzet meghatározza a 
múzeumi munkát, de tervezik 
a továbbiakban is iskolás cso-
portok fogadását. Készülnek az 
adventre, és továbbra is várják 
a látogatókat keddtől péntekig, 
10-től 18 óráig. Hétfőn előre 
bejelentett csoportokat fogad-
nak, hétvégén zárva tartanak.

-emma-

Kultúrmorzsák

Őszi hagyományokról játékosan

A  kulturális központ tete-
jéről adtak koncertet az ok-
tóber 23-i hosszú hétvé-
ge előestéjén Kovács Aliz, az 
ORIGAMiES és a Bad Times 
zenekar. A  szervező Csengey 
Dénes Kulturális Központ a 
pandémiás időszakban is sze-
retett volna közösségi prog-
ramot megvalósítani a közel- 
múltban felavatott Atom téren. 
Az ORIGAMiES zenekar – al-
kalmazkodva a körülmények-
hez – a pandémiás időszakban 
is folytatta a munkát – tájékoz-
tatott Kerner Péter, a zenekar 
frontembere. Az elmúlt hóna-
pokban volt néhány koncert-
jük, és részt vettek több tehet-

turális központ programjai, a 
tetőtérkoncert, valamint ko-
rábban a tömbbelső koncert-
sorozat is, ezért tervezik a 
folytatást, ám kicsit más mó-
don, filmvetítéssel ötvözve. 
A  központ vezetője hozzátet-
te, hogy a pandémiától füg-
getlenül áprilisban, májusban 
újra kimennek a háztömbök 
közé. A  tetőkoncerteket az 
Atom téren összegyűlt közön-
ség kivetítőn is figyelemmel 
kísérhette, akik pedig otthon 
maradtak, a TelePaks televí-
ziós és YouTube-csatornáján 
nézhették élő közvetítésben a 
rendhagyó eseményt.

Sólya Emma

ségkutató versenyen. Nagyon 
örültek az október 22-i kon-
cert exkluzív helyszínének, és 
azonnal igent mondtak a fel-

kérésre. Márkus Zalán, a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatója szerint 
nagy sikerrel zajlottak a kul-

Koncertek a tetőről

Kézműves akció az Atom téren

Vidd haza és rakd össze! cím-
mel hirdetett akciót a Kincske-
reső Gyermekkönyvtár, a Pak-
si Városi Múzeum és a Tourist 
Info Iroda. Az érdeklődő gye-
rekeket az őszi szünet utolsó 
napján, október 30-án várták 
az Atom térre, a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ árkádja 
alá, ahol száz darab őszi témájú 
kézművescsomagot osztottak 
ki. Négyféle asztali és ajtódísz 
közül választhattak ki egyet-
egyet a gyerekek, amiket otthon 
készíthettek el. A  Tourist Info 

Iroda vezetője, Galazek Viktó-
ria volt az ötletgazda, egy gyer-
mekkönyvtári látogatás után 
merült fel, hogy a pandémia 
miatt elmaradt programok he-
lyett szeretnének olyan kéz-
műves rendezvényt tartani, 
amihez nem kell zárt térbe 
összehívni a gyerekeket. Kér-
ték a városvezetés véleményét, 
akik pozitívan álltak a kezde-
ményezéshez, és a kulturális 
központ is segítséget nyújtott a 
megvalósításhoz. 

Sólya E.
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével egy aján-
dékcsomagot nyerhet az ön-
kormányzat felajánlásában.

Fotó: pixabay.com/illusztráció

Milyen rendezvény helyszíne volt a 
Csengey központ november 7-én? 
A  megfejtéseket november 13-ig 
várjuk a 7030 Paks, Dózsa György 
út 51–53. címre, vagy emailben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. A  név 
mellé telefonszámot is kérünk. 

    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  
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Sport

Az ASE dzsúdósai 
a grand slamen

Jó eredmények 
a Paksi FC csapatánál

Budapesten rendezték október 
23. és 25. között a nemzetkö-
zi dzsúdó grand slam versenyt, 
a Papp László Sportarénában. 
A megméretésen Pupp Réka (52 
kg) és Cirjenics Miklós (100 kg) 
képviselték az Atomerőmű SE-t. 
A három nap során négy földrész 
hatvanegy országának négyszáz-
öt versenyzője lépett tatamira, a 
koronavírus-járvány miatt szi-
gorú biztonsági előírások mellett 
folytak a küzdelmek. Hosszú idő 
óta ez volt az első jelentős viadal 
a World Tour sorozatban, rangos 
mezőny gyűlt össze. A  nyitóna-
pon Pupp Réka a legjobb tizenhat 
között fejezte be a küzdelmeket, 
míg 25-én Cirjenics Miklós a he-
tedik helyet szerezte meg. 
– A  karanténidőszak alatt sokat 
alapoztunk, látszott Rékán, hogy 
sokat erősödött. A közvetlen fel-
készülés során térdsérülés hátrál-
tatta a munkában, volt, amikor 
napokat vagy egy hetet is ki kellett 
hagynia. A verseny előtt pár nap-
pal beinjekciózták, de így is beda-
gadt térddel ment fel a szőnyegre. 
Ennek ellenére nagyon jól felszív-
ta magát, az első meccsét arany-
ponttal nyerte meg. A  második 
mérkőzésen is Réka irányított, 
sajnos a meccs felénél volt egy pil-
lanatnyi kihagyása, amit a fran-
cia lány kihasznált, Réka pedig 
már nem tudta ledolgozni hát-
rányát. Összességében biztatóan 

szerepelt, továbbra is olimpiai ki-
jutást jelentő helyen van – érté-
kelte Pupp Réka szereplését Bra-
un Ákos vezetőedző, aki azt is 
elmondta, hogy Cirjenics Mik-
lósnak heteket kellett kihagynia 
a koronavírus miatt, másfél hetet 
tudott dolgozni a verseny előtt, te-
hát az ő felkészülése sem volt op-
timális. – Nagyon nehéz sorsolást 
kapott, rögtön egy ukrán fiú ellen 
mérkőzött, akit eddig még nem 
tudott legyőzni, most sikerült. 
A második körben azeri ellenfelét 
verte, eddig még ellene sem sike-
rült győznie versenyen. A legjobb 
nyolc között az aktuális világbaj-
nok portugáltól kapott ki, addig-
ra már nagyon elfáradt. A vigasz-
ágon egy olyan kanadai verseny-
zővel mérkőzött, akit régebben 
legyőzött, most kikapott tőle – 
összegzett Braun Ákos, hozzáté-
ve, elmondható, hogy ha Miklós 
egy kicsit több munkát tudott vol-
na végezni, jobb eredményt ér el, 
de így is előrébb lépett a kvalifiká-
ciós listán, ő is olimpiai kijutást je-
lentő helyen van.
– Várhatóan november 19–21. 
között Prágában, az Európa-
bajnokságon lépnek szőnyeg-
re Rékáék, de még nem biztos. 
Már ez az időpont sem az eredeti, 
és az is lehet, hogy máshol rende-
zik meg a versenyt. Nehéz így fel-
készülni – húzta alá Braun Ákos.               

 -joko-

A szeptember végén kinevezett 
vezetőedzővel, Bognár György-
gyel továbbra sem vesztett mér-
kőzést az OTP Bank Ligában a 
Paksi FC labdarúgócsapata, sőt 
a Magyar Kupában is már a leg-
jobb harmickettő között van 
a zöld-fehér gárda. A legutób-
bi két bajnoki összecsapása kö-
zül a nyolcadik játéknapon a Bu-
dapest Honvéddal 0:0-s döntet-
lent játszott a PFC a Fehérvári úti 
stadionban, majd az újonc Buda-
fok otthonában 3:2-es siker kö-
vetkezett. A gárda kilenc fordu-
lót követően harmadik a tabel-
lán, a mérleg négy győzelem, két 
döntetlen, három vereség, 15-14-
es gólkülönbség. – Úgy vélem, 
érződött rajtunk a hosszabbítá-
sos kupameccsünk fáradtsága, 
hiszen nem a szomszédban ját-
szottunk. Kicsit ezért fásultab-
ban kezdtük a meccset, de győ-
zelmünk mutatja, mennyire egy-
ben van a csapat. Sokat jelentett 
ez az újabb három pont, hiszen 
a tabellán elég előkelő helyen ál-
lunk, ami mindenki önbizalmát 
növeli – fogalmazott a klub hi-

vatalos honlapjának a mérkőzést 
követően Lenzsér Bence. Ahogy 
a védő utalt rá, a két bajnoki ta-
lálkozó között, Nyíregyházán 
kupameccset játszott a társa-
ság, amelyen a rendes játékidő 
1:1-gyel végződött, a továbbju-
tást a ráadásban sikerült kihar-
colnia Bognár György futballis-
táinak. – A meccs elejétől kezd-
ve pörgettük a játékot, és az első 
harminc percben lerendezhettük 
volna a találkozó végkimenetelét. 
Egy kupameccs ilyen, ellenfelünk 
átvészelte ezt az időszakot, majd 
a második játékrészben ráadá-
sul még a vezetést is megszerezte. 
Nyilván nem úgy alakult a mér-
kőzés, ahogy azt előre eltervez-
tük, így a találkozó közben kellett 
improvizálnunk. Ez is benne van 
a futballban, de a lényeg, hogy 
a végén kiharcoltuk a továbbju-
tást – összegzett a vezetőedző a 
találkozót követően. A Paksi FC 
a következő fordulóban hazai 
pályán a Puskás Akadémia FC-t 
fogadja, a mérkőzést november 
7-én 14.45-kor rendezik. 

Faller Gábor

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983
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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

Erős középcsapat szeretnénk maradni
Tizenhat fordulót követően 
húsz ponttal, öt győzelemmel, 
öt döntetlennel és hat vereség-
gel, 21-23-as gólkülönbséggel a 
tabella tizenharmadik helyén áll 
a Paksi FC II. labdarúgócsapa-
ta az NB III.-as bajnokság Kö-
zép csoportjában. A  húsz gár-
dát felvonultató mezőnyben, 
az első fordulókban a két dön-
tetlen és két vereség nem mu-
tatott fényesen, ám ezt követő-
en a Majosi SE ellen meglett az 
első siker, és a fiatalokból álló 
gárda megkezdte a pontgyűj-
tést. – A kezdeti nehézségek el-
lenére abban bíztam, hogy ok-
tóberre kiegyenesedik a társa-
ság, működni fog a fiatalokkal 
megtűzdelt csapat. Augusztus-
szeptember hónapokban szin-
te még egy utánpótlás-együttes 
futballozott, 17-18 éves fiatal 
felnőttek, mintha U18-U19-es 
bajnokságban játszottunk vol-
na. Az NB III.-as sorozat azon-
ban más. Itt már az egyletek 
tele vannak rutinos, érett, fel-
nőtt férfiakkal, akik akár maga-
sabb osztályt is megjártak. Ez a 
legnagyobb különbség. A nyol-
cadik fordulóban Dunaújváros-
ban megnyert mérkőzés volt 
érzésem szerint a fordulópont, 
a második félidőben már férfi-
akat láttam küzdeni a PFC me-
zében – összegzett Kindl Ist-
ván vezetőedző. A folytatásban 
lejátszott nyolc meccs mérlege 
három győzelem, három dön-
tetlen és két vereség. A  gár-
da helyzetkihasználása is so-
kat javult, az utóbb említett 
találkozókon összesen tizen-
három gólt szerzett a társaság. 
Ami a házi góllövőlistát ille-
ti, Szendrei Ákos hétszer volt 
eredményes, míg a többiek kö-
zül Ádám Martin, Bognár Ist-

ván, Nagy Richárd, Debreceni 
Ákos és Prantner Zoltán egy-
aránt kétszer vették be az ellen-
felek kapuját. A  legutóbbi ha-
zai bajnokin a megyei rivális 
Szekszárdi UFC-t 6:1-re verte a 
PFC II. – Ez a meccs nem reá-
lis, a két együttes között nincs 
ekkora különbség. Szinte min-
den támadásunkat góllal fejez-

tünk be, míg az ellenfél egy ki-
vételével mindet elhibázta. Az 
NB I.-ből visszajátszók nagy 
kedvvel játszottak, nekik is kö-
szönhető, hogy ez a szezon ed-
dig pozitívan alakul – tette hoz-
zá Kindl István. Plusz motivá-
ciót jelenthet minden pályára 
lépőnek az is, hogy az NB I.-
es csapat vezetőedzője, Bognár 

György az összes hazai mecs-
cset a lelátóról figyeli. – Ez na-
gyon jó üzenet a teljes NB III.-as 
keretnek, elsősorban a fiatalok-
nak, de az NB I.-es kerettagok-
nak is. Pluszmotivációt jelent. 
Ami a többi együttest illeti, sok 
egyforma, számunkra kellemet-
len stílusú társaság van. Próbál-
ják a fizikai erejüket kihasznál-
ni, a játékosaim főleg az utóbbi 
időben azonban remekül felvet-
ték a ritmust, egyre több párhar-
cot nyernek, ami a győzelmek és 
a pontok számában is megmu-
tatkozik. Helyezés nincs kitűzve, 
hogy a bajnokság végén a tabel-
lán hol kell elhelyezkednünk, a 
legfontosabb cél az, hogy ne es-
sünk ki, erre azonban minden 
esélyünk megvan, de szeret-
nénk minimum erős középcsa-
pat maradni – értékelt a vezető-
edző. A Paksi FC II. a következő 
fordulóban hazai pályán a Da-
bas-Gyón FC ellen mérkőzik, a 
meccs november 8-án 11 órakor 
kezdődik.                 Faller Gábor

Fotók: Molnár Gyula
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Nagyot küzdve szerezte meg 
újabb győzelmét az ASE

Sport

Az Atomerőmű SE NB I/A-s fér-
fi kosárlabdacsapatát sem kerül-
te el a koronavírus, a Szolno-
ki Olaj elleni bajnokit követő-
en a játékosok és a szakmai stáb 
is karanténba vonultak. A  ko-
ronavírus-tesztelésen a játéko-
sok közül Kovács Ákos, Lóránt 
Péter, Pupp Bence és Ian Baker 
eredménye pozitív lett, Kis Raul 
kontaktszemély volt, így ők to-
vábbra is hatósági karanténban 
maradtak. A sok hiányzó ellené-
re október 24-én az OSE Lions 
elleni bajnoki mérkőzést már le-
játszotta a Gesztenyés úton az 
Atomerőmű SE csapata. A  ka-
rantén vége és a mérkőzés kö-
zötti pár nap alatt az volt a cél, 
hogy a tíznapos kihagyás után a 
játékosok a lehetőségekhez mér-
ten fizikálisan felkészüljenek. Az 
OSE Lions egy mérkőzést ját-
szott a paksi meccsig, az első 
fordulóban hazai pályán 78-70-
re nyertek a Sopron ellen. 
A vendégek szerezték az első ta-
lálatot, de Eilingsfeld és Jackson 
révén már az ASE-nál volt az 
előny, azonban pillanatok alatt 
visszajött a meccsbe a vendég. 
Felváltva estek a találatok, hol 
az Oroszlány, hol a paksi csapat 
vezetett. Huszáros hajrát vágtak 
ki a Dzunics-tanítványok, egy 
perccel a vége előtt Eilingsfeld 
egalizált, Jackson értékesített 
két büntetőt, majd a dudaszóra 
Pajor Dávid beszórt egy triplát, 
hazai előnnyel ért véget az első 
tíz perc. A második felvonásban 
nagyon kemény, fizikális küzde-
lem zajlott a pályán, a vendégek 
végig faulthatáron vagy azon 
belül játszottak. Hullámzó volt 
a játék, sokat rotált a hazai csa-
pat, volt, amikor az ASE-ban 
négy huszonhárom éven aluli 
játékos volt egyszerre a pályán. 
Ennek ellenére – vagy ezért – 
sikerült növelni az előnyt. Kal-
már Viktor értékesítette bünte-
tőit, Valerio Bodon dobott egyet 

közelről, Gulyás Milán távolról, 
tizenöt pontra hízott az előny, 
amiből a huszadik perc végé-
re tizenhárom meg is maradt. 
A  harmadik negyed elején egy 
6-2-es OSE széria után időt kért 
az ASE, sikerült rendezni a so-
rokat, hamarosan újra tíz pont 
felett volt a paksi előny. Nagy 
küzdelem jellemezte a követke-
ző perceket, Eilingsfeldék sike-
resen verték vissza a vendégek 
felzárkózási kísérleteit. Velkey 
triplája, majd Jackson duplá-
ja után újra tizenöt pontra nőtt 
az előny, de a hátralévő két és 
fél perc alatt kihasználta lehető-
ségeit az Oroszlány, és sokat fa-
ragott a hátrányából. Szenzáció-
san indult a negyedik negyed, 
Capers, Jackson és Shepard talá-
lataival a harmadik perc végére 
tizenhét pontra növelte előnyét 
az ASE. A  játékrész közepén 
Shepard büntetői után 84-70-
et mutatott az eredményjelző. 
Ezután hosszú hajrát nyitott az 
OSE, és fokozatosan dolgozta 
le a hátrányát. Kezdtek fárad-
ni a paksi játékosok, a harminc-
hetedik percben kipontozódott 
Valerio Bodon Vincent. Feljöt-
tek a vendégek 88-82-re, egy 
perc volt már csak hátra, ami-
kor Eilingsfeld dobott egy köze-
lit, újra biztonságos előnyt sze-

rezve. Parázs hangulatban tel-
tek az utolsó másodpercek, két 
vendégjátékos is kipontozódott, 
az ASE tartalékosan, hatalmasat 
küzdve nyerte meg a mérkőzést. 
Atomerőmű SE – OSE Lions 90-
84 (25-20, 26-18, 20-23, 19-23). 
A  következő fordulóban Sop-
ronban lépett pályára az ASE, a 
játékoskeret annyiban változott, 
hogy Kis Raul játékára már szá-
míthatott Braniszlav Dzunics, 
Gulyás Milánéra viszont nem.
A hazaiak rajtoltak jobban, azon-
ban Jackson, Valerio Bodon, 
majd Eilingsfeld találataival 4-7-
re változott az állás. Visszavette a 
vezetést az SKC, de Shepard ré-
vén újra a piros-kékeknél volt az 
előny. Még a negyed felénél sem 
jártunk, amikor Valerio Bodon 
begyűjtötte a harmadik személyi 
hibáját, leült a padra. Hét ponttal 
elhúzott a Sopron, de jól hajrá-
zott a Paks, és két pontra zárkó-
zott a tízedik perc végére. A má-
sodik negyed elején egy 7-0-s 
rohammal – Verasztó szép pin-
cért dobott – állva hagyta ellen-
felét az ASE. Ezután felpörög-
tek a vendéglátók, folyamatosan 
csökkent a hátrányuk, Kis Raul 
triplájára kilenc pont jött vá-
laszként, már 35-32-re ők vezet-
tek. Kijött a szorításból az ASE, 
Valerio Bodon kettő plusz egy 

találata és Shepard közelije után 
csak egy kétpontos volt a válasz 
a Soprontól, paksi előnnyel ért 
véget az első félidő.  A  harma-
dik felvonás elején hullámvölgy-
be került az ASE, két távoli is a 
gyűrűjükben landolt, hat pont-
tal ellépett az SKC. Capers két 
ziccerrel és két büntetővel egali-
zált, majd Jackson volt eredmé-
nyes távolról és közelről, 11-0-s 
rohammal ötpontos előnyt szer-
zett az Atom. Verasztó is dobott 
egy hármast, de a hazaiak is sze-
reztek egyet a harmincadik perc 
végén, kétpontos paksi előny-
nyel zárult a negyed.  A negye-
dik játékrészben sorra marad-
tak ki a paksi helyzetek, átvette 
a vezetést a vendéglátó. Hatal-
mas küzdelem volt minden lab-
dáért, gyűltek a személyi hi-
bák, de csak paksi oldalon. Az 
első soproni személyire kerek 
hat percet kellett várni. Shepard 
révén visszavette a vezetést az 
ASE, de szívósan és keményen 
játszva visszajött a meccsbe a 
Sopron. A  harminckilencedik 
percben Capers hármasa, majd 
Jackson közelije és két bünte-
tője révén hét pontot szerzett a 
Paks, válasz pedig már nem ér-
kezett rá. Ismét nagyot küzd-
ve szerezte meg újabb győzel-
mét Braniszlav Dzunics csapata.                                                     
Sopron KC – Atomerőmű SE 76-
82 (21-19, 18-21, 19-20, 18-22). 
Jan Pavlik szakosztályvezető el-
mondta: Leginkább annak kö-
szönhető a győzelem, hogy több 
energiát tudtunk mozgósítani, 
és igyekeztünk végig fegyelme-
zetten játszani. A fiatalokat kü-
lön kiemelném, Verasztó har-
minchét, Pajor harmincöt per-
cet játszott a felnőtt meccs előtt 
az U20-as csapatban, és a na-
gyok között is hasznosak voltak. 
A  paksi csapat legközelebb no-
vember 7-én, Szegeden játszik 
bajnoki mérkőzést. 

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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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• 
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