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A képviselő-testület Fidesz–KDNP-s kép-
viselői közleményt juttatak el szerkesztő-
ségünkbe. Ennek szó szerinti közlését kér-
ték, aminek eleget teszünk. 

„Az elmúlt egy évben a paksi egészség-
ügyi dolgozók, a Paksi Gyógyászati Köz-
pont munkavállalói, a paksi háziorvosok 
és munkatársaik erőn felül küzdöttek a ko-
ronavírus-járvány megfékezése és a bete-
gek ellátása érdekében. Hálásak vagyunk 
azért, hogy a megszokott feladataik ellátása 
mellett kivették részüket azon intézmények 
feladataiból is, ahol a megjelent többletfel-
adatok okán vagy a nagyszámú megbetege-
dések miatt létszámhiány alakult ki, mint 
a megyei kórházban vagy az Életfa Idősek 
Otthonában. Meggyőződésünk, hogy lel-
kiismeretes munkájuk révén sok paksi la-
kos hozzátartozóját segítették a gyógyulás-
hoz. Az elmúlt két hónapban orvosaink és 
ápolóink végezték és jelenleg is végzik a la-
kosság immunizációját. Az oltás minél na-
gyobb arányú felvétele az, amely segít ne-
künk megszabadulni ettől a mindennapja-
inkat korlátozó és életünket veszélyeztető 
járványtól.
A városvezetés az elmúlt egy évben azon 
dolgozott, hogy a rendelkezésére álló esz-
közökkel, mint a szabályozásokkal, a védő-
felszerelések biztosításával, az intézmények 
mindennapi működésének átformálásával 
csökkentse a megbetegedések számát. Ép-
pen ezért veszi ki részét a Polgármesteri 
Hivatal az oltások szervezési feladataiból. 
Szomorú azonban látni, hogy miközben 
az egészségügyben és a szociális szférában 
dolgozók képességük legjavát nyújtva küz-
denek a járvánnyal szemben, a turizmusból 
és vendéglátásból, valamint a szolgáltatás-
ból élők a kényszerű bezárásokkal veszik ki 

részüket a védekezésből, a lakosság beteg 
hozzátartozóiért és ismerőseiért aggódik, 
az országos baloldali ellenzék helyi, magu-
kat civilnek hazudó képviselői felelőtlenül 
hangulatot keltenek az egyik oltóanyaggal 
szemben. Teszik mindezt úgy, hogy egész-
ségügyi végzettség és tapasztalat nélkül, az 
egész életüket az orvoslásnak és kutatásnak 
szentelő, elismert szakemberek véleményé-
vel szemben, kétségbe vonják a vakcina ha-
tásosságát.
Nem tartjuk elfogadhatónak, sőt kifejezet-
ten kártékonynak és veszélyesnek találjuk, 
hogy az ellenzéki koalíció egyik képvise-
lője, Horváth Zoltán, a sok paksi egészsé-
gét próbára tevő, sajnálatosan többük éle-
tét követelő járvány idején saját közössé-
gi oldalán a maszkhasználatot károsnak 
tartó, oltásellenes és vírustagadó álhíre-
ket oszt meg. Reméljük, hogy megosztásai 
nem bátorították a paksiakat a maszkhasz-

nálatra vonatkozó szabályozások megsze-
gésére, és senkit sem tántorítottak el az ol-
tás felvételétől! 
A képviselő-testület tagjainak kötelessége 
példát mutatni a lakosságnak, így felszó-
lítjuk Horváth Zoltán képviselő urat, hogy 
hagyjon fel az álhírek terjesztésével, mond-
jon le mandátumáról, a PDF frakció képvi-
selői pedig határolódjanak el Horváth Zol-
tán képviselő úrtól! Barnabás István tavaly 
tavaszi felelőtlensége és a legújabb PDF-es 
károkozás után felszólítjuk a helyi baloldali 
koalíciót, hogy a továbbiakban tartózkod-
janak a paksiak egészségének veszélyezte-
tésétől! 
Mi pedig továbbra is bátorítunk minden-
kit, hogy regisztráljon és vegye fel az oltást! 
Bízzunk orvosainkban, védjük meg ma-
gunkat és egymást! ”
                                     Paks, 2021. április 14.
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Aszfaltburkolatot kapott az útszakasz

Több ponton gyűjtik a használt sütőolajat
A város tíz pontján és a településrészeken is 
kihelyezett konténereket a használt sütőolaj 
és sütőzsiradék gyűjtésére az önkormány-
zat a Biotrans K�. közreműködésével. A cég 
minden kilogramm leadott olaj után 25 fo-
rinttal támogatja az ÖKO Munkacsoport 
Alapítványt. 

Újabb lépést tett Paks városa a környezettu-
datosság felé. Az önkormányzat és a Biotrans 
K�. együttműködésében a város több pontján 
használt sütőolaj- és sütőzsiradék-gyűjtőket 
helyeztek ki a napokban – tájékoztatott Szabó 
Péter polgármester. Hozzátette, hogy klímaba-
rát városunkban már korábban is vezettek be 
intézkedéseket a környezet védelme érdeké-
ben. Ilyen például az elektromos közlekedés 
megszervezése, a napelemek telepítése a köz-
intézményekre, vagy a már befejeződött „1000 
fát Paksra” elnevezésű program.
A használt sütőzsiradékot gyűjtő konténerek 
mindegyike 240 literes. Az összegyűjtött olajat 
biodízel alapanyagként hasznosítja újra a 
Biotransz K�., amely minden kilogramm ösz-
szegyűjtött zsiradék után 25 forintot ad az ön-
kormányzat által megnevezett civilszervezet-
nek, az ÖKO Munkacsoport Alapítványnak.
– Ez a bevétel stabilitást és óriási segítséget je-
lent az alapítványnak. A magunk módján sze-

retnénk hozzájárulni ahhoz, hogy ez az akció 
sikeres legyen, működjön, hiszen ezzel hatal-
masat léphet Paks város lakossága a környe-
zettudatosság felé, mert a háztartásokban ed-
dig gondot okozó elhasznált olaj elhelyezési, 
tárolási problémája megoldódhat – összegzett 
Jantnerné Oláh Ilona, az ÖKO Munkacsoport 
Alapítvány kuratóriumának elnöke.

Az alábbi helyszíneken raktak ki gyűjtő-
konténereket: Kölesdi út, Barátság útja, 
valamint Árnyas, Újtemplom, Tavasz, Pál, 
Virág, Pető�, Táncsics Mihály, Villany ut-
cák, illetve a külső településrészeken: Du-
nakömlőd, Gyapa, Cseresznyés, Biritó, 
Csámpa.                        

Szép Zsóka

A Vácika utca megépítésével megnövek-
vő forgalom miatt felértékelődött az addig 
kis forgalmú földútként funkcionáló Kishe-
gyi út és Vácika utca közötti útszakasz, ahol 
már aszfaltburkolatú úton zajlik a közleke-
dés. A kivitelezéssel megbízott DC Dunakom 

Zrt. februárban indította a földmunkát, dur-
va zúzottkő felületű útalapot alakítottak ki. 
Március közepén alvállalkozó bevonásával 
�nisheres gépi pro�lozás történt a burkolat-
alapon, ezt követően szilárd aszfaltburkolat 
épült kétszázhúsz méter hosszban, négy mé-

ter burkolatszélességgel, a Kishegyi úti csat-
lakozásban pedig hat méterre bővült az asz-
faltszélesség. A burkolat mellett zúzottköves 
nemes padka készült a biztonságos kétirá-
nyú közlekedés fenntartásához egy-egy mé-
ter szélességben, valamit a nemesített padka 
megtámasztása és a tereprendezés is elkészült 
március végéig. A beruházás közel nettó 16,5 
millió forintból valósult meg, a forrást az ön-
kormányzat biztosította. – A közlekedésbiz-
tonság növelése és a Vácikában élők komfort-
érzetének javítása érdekében döntöttünk az 
útszakasz aszfaltozásáról – mondta terület-
bejárással egybekötött sajtótájékoztatón Sza-
bó Péter. Paks polgármestere hangsúlyozta, 
hogy ez az útfelújítási projekt szorosan kap-
csolódik a Vácika utca felújításához, amelyet 
korábban közel egymilliárd forintból, kor-
mányzati támogatásból valósított meg az ön-
kormányzat. A városvezető arról is tájékoz-
tatott, hogy terveik szerint a Vácika utcá-
hoz hasonlóan a cseresznyési útig folytatódik 
majd az útépítés a területen.

Dallos Szilvia

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Szép Zsóka
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Javaslatokat 
várnak

Így zajlik a beíratás az 
önkormányzati óvodákban

Fotópályázatot hirdettek fiataloknak

Április 26-án és 27-én lesz az 
óvodai beíratás a 2021/2022-es 
nevelési évre az önkormányza-
ti fenntartású óvodákban, mind-
két napon 7.30 és 17 óra között. 
A  személyes beíratás mellett le-
hetőség van az elektronikus úton 
történő beíratásra is. Előbbi esetén 
előzetes időpont-egyeztetésre van 
szükség, időpontot kérni 2021. 
április 21. és 23. között 8-tól 16 
óráig lehet a Paksi Benedek Elek 
Óvoda esetében a 75/830-406-os 
telefonszámon, a Paksi Napsugár 
Óvoda esetében pedig a 75/830-
166 telefonszámon. A  személyes 
beíratás helye a választott óvoda 
székhelye: Paksi Napsugár Óvo-
da 7030 Paks, Vörösmarty utca 
9–11., Paksi Benedek Elek Óvo-
da 7030 Paks, I�úság útja 1/b. 
A  beíratáshoz szükség lesz a 

gyermek nevére kiállított sze-
mélyi azonosító és lakcímet iga-
zoló hatósági igazolványra, a 
születési anyakönyvi kivonatára 
és tajkártyájára, valamint a szülő 
személyi azonosító és lakcímet 
igazoló hatósági igazolványára. 
Elektronikus úton történő be-
íratás emailen keresztül lehet-
séges. A  beíratáshoz szükséges 
adatlapot a Paksi Benedek Elek 
Óvoda esetében a benedekelek@
paks.hu emailcímre, a Paksi 
Napsugár Óvoda esetében pe-
dig a napsugar@paks.hu email- 
címre kell elküldeni 2021. áp-
rilis 26-án és 27-én. A  beíratá-
si adatlap letölthető az intéz-
mények (napsugarovi.paks.hu, 
benedekelekovi.paks.hu) és a vá-
ros honlapjáról (paks.hu). Elekt-
ronikus beíratás esetén a beirat-

kozáshoz szükséges iratok bemu-
tatására az első óvodai nevelési 
napon kerül sor. Speciális neve-
lési igényű gyermekek integrált 
nevelésére mindkét óvodában le-
hetőség van; német nemzetiségi 
nevelés a Paksi Napsugár Óvoda 
székhelyintézményében és Mun-
kácsy utcai tagóvodájában folyik. 
A szülők az óvodai felvétel ered-
ményéről írásban kapnak értesí-
tést legkésőbb 2021. május 27-ig. 
A szülő az óvoda döntése ellen a 
közléstől számított tizenöt napon 
belül eljárást indíthat, melyben 
a fenntartó, Paks Város Önkor-
mányzata jár el és hoz másodfokú 
döntést. Bővebb felvilágosítás kér-
hető: Paksi Benedek Elek Óvoda, 
Bosnyák Zoltánné intézményve-
zető, 75/830-407, benedekelek@
paks.hu, illetve Paksi Nap-
sugár Óvoda, Molnár Adri-
enn intézményvezető, 75/830-
167, napsugar@paks.hu. Azok 
a gyerekek óvodakötelesek a 
2021/2022-es nevelési évben, 
akik 2021. augusztus 31-ig be-
töltik a harmadik életévüket. Az 
a szülő vagy törvényes képvise-
lő, aki a szülői felügyelete vagy 
gyámsága alatt álló, óvodai ne-
velésben való részvételre kötele-
zett gyermekét kellő időben nem 
íratja be az óvodába, szabálysér-
tést követ el.                         Kohl Gy.

Pongrácz Sándor-kitüntetés-
sel ismeri el azok tevékenysé-
gét Paks Város Önkormányza-
ta, akik munkájukkal jelentő-
sen hozzájárultak a település 
egészségügyi ellátásának fej-
lesztéséhez, ezen a területen 
kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak. Az elismerést páros év-
ben orvosnak, páratlan évben 
szakmai munkát segítő egész-
ségügyi dolgozónak ítélik oda, 
ennek megfelelően idén utób-
bi kategóriában várnak ajánlá-
sokat. A kitüntetés adományo-
zására javaslatot tehet minden 
paksi lakos, paksi székhellyel 
rendelkező jogi személy, vala-
mint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. Az aján-
lásnak tartalmaznia kell a je-
löltnek azon teljesítményét, 
ami méltóvá teszi a kitüntetés-
re. A javaslatokat 2021. április 
30-ig lehet benyújtani írásban  
dr. Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyzőhöz. Az elismerés átadá-
sára a tervek szerint a Semmel-
weis-nap (július 1.) alkalmából 
megrendezendő városi ünnep-
ségen kerül sor. Tavaly a kitün-
tetést dr. Farkas Edina Éva és 
dr. Fodor Ágnes kapták. A ko-
rábban díjazottak teljes névso-
ra elérhető a város honlapján 
(paks.hu). 

-gy-

A  Természet ölelésében című nemzetkö-
zi gyermekfesztivál egy társadalmi pro-
jekt, melynek célja az atomerőművek terü-
letén élő gyermekek művészi, fényképésze-
ti képességeinek fejlesztése és támogatása. 
A  projekt keretében 2021-ben is meghir-
detnek a �ataloknak fotópályázatot. 
A versenyen 12–17 éves �atalok vehetnek 
részt, 2021. április 10-től április 30-ig van 
lehetőségük 3-3 képet elküldeni a szak-
mai zsűrinek. A  beküldött képek témája 
a természet, lakóhely, állat- és növényvi-
lág. A paksi pályázók jelentkezését a Pak-
si Polgármesteri Hivatalban Ru� Ferenc 

külkapcsolati, rendezvényszervezési és if-
júsági referens várja a ru�.ferenc@paks.hu 
emailcímre. 
A képeket május 1. és május 5. között bí-
rálják el. A pályázat nyerteseit 2021. május 
5-én hirdetik ki. Minden település első és 
második helyezettjei rész vehetnek a 2021 
nyarán, Balatonfüreden megrendezendő 
nemzetközi fotótáborban (a pontos idő-
pont még egyeztetés alatt van). 
A  pályázat célja az atomenergia népsze-
rűsítése, az atomerőművek üzemelteté-
se során a környezeti biztonság kultúrájá-
val kapcsolatos tudatosság növelése, a köz-

vélemény �gyelmének összpontosítása az 
orosz tervezésű erőművek biztonságos üze-
meltetésére és a hazai nukleáris technoló-
giákra. A pályázat fő célkitűzései a közvéle-
mény tudatosságának és a nukleáris ener-
giatermelés elfogadhatóságának növelése 
a térségben, a környezettudatosság szintjé-
nek emelése és a kreatív tevékenység ösz-
tönzése a �atal generáció körében, a gyer-
mekek együttműködésre való ösztönzése a 
lakóhelyük városainak ökológiai jólétének 
fenntartása érdekében, a nemzetközi part-
nerségek fejlesztése.

-kgy-

Fotó: Babai István/illusztráció
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Városszerte megnyitották a közkutakat

Elismeréseket adtak át a víz világnapján
– A  vízművesek számára nem-
csak ez a nap kiemelt a víz ér-
tékének szempontjából, hanem 
minden nap az – mondta Nagy 
Edit, a Magyar Víziközmű Szö-
vetség (MAVÍZ) főtitkára a víz 
világnapja alkalmából, amit 
1994 óta március 22-én tarta-
nak. Beszélt arról, hogy az ága-
zatban dolgozó több mint húsz-
ezer munkatárs az év minden 
napján, 0–24 óráig dolgozik 
azért, hogy mindenkinek elérhe-
tő legyen a biztonságos víziköz-
mű-szolgáltatás, valamint meg-
oldott legyen a szennyvíz szak-
szerű elvezetése és tisztítása. 
– Mérhetetlenül büszke vagyok 
az ágazatban dolgozó mun-
katársakra, és köszönöm ne-
kik azt az elkötelezettséget, azt 
az alázatot, amelyet nemcsak 
az elmúlt évben, hanem hosz-
szú évek óta tanúsítanak. A víz 

nepséget. A  jubiláló kollégák: 
Fillér Imréné Szolgáltatási Igaz-
gatóság ügyfélszolgálati osztály 
(10 év), Kaiser Zoltán Bonyhá-
di Főmérnökség (20 év), Lippai-
né Feil Erzsébet labor (10 év), 
Mukli Gábor Paksi Főmérnök-
ség (40 év), Nemes János Bony-
hádi Főmérnökség (30 év), Till 
János Paksi Főmérnökség (30 
év), Váci Zsolt Paksi Főmérnök-
ség (30 év). A  MAVÍZ – elfo-
gadva a Mezőföldvíz K�. ügy-
vezetésének javaslatát – Katusné 
Biró Máriát „Víz Világnapi Em-
lékérem” kitüntetésben részesí-
tette a víz világnapja alkalmá-
ból. A díjazott összesen huszon-
hét éve dolgozik a Mezőföldvíz 
K�.-nél és a társaság jogelődjei-
nél. A laborvezetővel összhang-
ban magas színvonalon irányítja 
és szervezi a laboratórium mun-
káját.                                        -kgy-

iránt, az ágazat iránt, mindany-
nyiunk iránt – fogalmazott. Ép-
pen ezért tartja kiemelten fon-
tosnak a Mezőföldvíz K�. ügy-
vezetése is mindazon emberek 
tiszteletét és megbecsülését, 
akik munkájukkal nap mint nap 
bizonyítják elkötelezettségüket 
a munkahelyük és a munkál-
tatójuk által végzett közszolgá-
lat iránt. Különösen igaz ez egy 

olyan munkahelyen, amely hoz-
zájárul ahhoz, hogy 47 települé-
sen jussanak egészséges ivóvíz-
hez az emberek. A víz világnapi 
ünnepséget és ebből az alkalom-
ból a jubileumi jutalmak ünne-
pélyes átadását a járványhely-
zet miatt nem tudta megtartani 
a társaság, de amennyiben az év 
hátralévő részében erre lehető-
ség nyílik, megrendezik az ün-

A lehetséges fagyveszély miatt 
fokozatosan, április 15-ig nyitot-
ták meg a közkutakat Pakson. A 
város közigazgatási területén ta-

lálható közkutak és locsolórend-
szerek üzemeltetését és karban-
tartását az önkormányzat meg-
bízásából a Mezőföldvíz K�. 

végzi. Ősszel a fagyveszély mi-
att elzárták és téliesítették eze-
ket a rendszereket – tájékoztatott 
Hanol Éva Hajnalka, a cég szer-

vezési és kommunikációs osz-
tályvezetője. A fagytalanítási fo-
lyamatot követően a megnyitást 
a DC Dunakom Zrt.-vel tör-
tént egyeztetést követően kezd-
ték meg a vízügyi szakemberek. 
Az elsők között a közkutakat és 
ivókutakat nyitották meg (pl. a 
KRESZ-parkban, játszótereken), 
ezt a Dózsa György utat és kör-
nyékét, valamint a parkokat érin-
tő locsolórendszerek megnyitása 
követte annak érdekében, hogy 
a parkosításhoz, virágosításhoz 
szükséges víz rendelkezésre áll-
jon. A Mezőföldvíz K�. a har-
madik körben az egyéb, kevés-
bé fontos rendszereket nyitotta 
meg. Az esetleges téli meghibá-
sodásokat a rendszerek nyitá-
sa során kezelik a cég munkatár-
sai. Az osztályvezető hozzátette: 
az évközi folyamatos locsolások 
során észlelt meghibásodásokat 
a DC Dunakom Zrt. munkatár-
sai jelzik a Mezőföldvíz K�.-nek, 
a helyreállítás pedig a lehető leg-
rövidebb idő alatt megtörténik.                                   

Sólya E.

Fotó: pixabay.com/illusztráció

Fotó: Babai István/archív
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Közélet

Felméréseket végez a statisztikai hivatal
Önkéntes adatszolgáltatáson 
alapuló lakossági adatfelvé-
teleket végez a Központi Sta-
tisztikai Hivatal (KSH). A fel-
vételek Országos Statisztikai 
Adatfelvételi Program (OSAP) 
szerinti nyilvántartási számai 
és megnevezései a követke-
zők: 1539 munkaerő-felmérés 
és kiegészítő felvételei – havi 
rendszerességű; 1942 a lakos-
ság utazási szokásai – 2021. 
április, július, október, 2022. 
január hónapokban, negyed-
éves gyakoriságú; 2003 felmé-
rés a háztartások információs 
és kommunikációs technológi-
ai eszközhasználatáról – 2021. 
április–június; 2154 háztartá-
si  költségvetési és életkörül-
mény adatfelvétel, éves kikér-
dezés – 2021. április–május. 
Az összeírást a KSH megbí-

zásából a Statek Statisztikai 
Elemző Központ K�. (Statek 
K�.) fényképes igazolvánnyal 
ellátott kérdezői végzik. A jár-
ványügyi helyzetre tekintettel az 
adatszolgáltatóknak felajánlják a 
telefonos válaszadást, valamint 

egyes adatgyűjtések esetében 
kérik, hogy a kérdőívek online 
kitöltését részesítsék előnyben. 
A válaszadásra kijelölt háztar-
tások kiválasztása véletlenszerű 
mintavétellel történik az ország 
különböző településein. A ka-

pott adatokat a KSH a szabá-
lyozásoknak megfelelően bi-
zalmasan kezeli, más szervek, 
személyek részére nem adja ki. 
Az eredményeket név és egye-
di adatok nélkül, összesített 
statisztikai táblázatokban köz-
lik. További felvilágosítást hét-
főtől csütörtökig 8 és 16.30 kö-
zött, pénteken 8 és 14 óra kö-
zött a +36 80 200766-os (3-as 
mellék) telefonszámon, illetve 
a lakinfo@ksh.hu emailcímen 
lehet kérni. Az adatgyűjtés 
módszertanával és a kutatá-
si eredményekkel kapcsolato-
san a www.ksh.hu internetes 
oldalon található Adatszolgál-
tatóknak/Adatszolgáltatás tel-
jesítése/Elektronikus lakossági 
adatgyűjtések menüpont alatt 
tájékozódhatnak.

-kgy-

Kilencvenedik születésnapot ünnepeltek
Frascht Mátyásnét köszöntötték 90. szü-
letésnapja alkalmából Paks Város Önkor-
mányzatának nevében. A köszöntés a jár-
ványügyi helyzetre tekintettel a sajtó mel-
lőzésével történt, az ünnepelt otthonában 
vette át Szabó Péter polgármestertől a mi-
niszterelnök üdvözletét tartalmazó em-
léklapot és a város ajándékcsomagját. 

Frascht Mátyásné, született Mittler Éva Te-
réz 1931. április 11-én látta meg a napvilágot 
Szekszárdon. Tősgyökeres paksi családban 
nőtt fel három testvérével, a szülők gazdál-
kodtak. Az ’50-es évek nehéz világában sokat 
küszködtek, kezdetben gyapotföldön is dol-
gozott, amikor Gyapán is próbálták erőltet-
ni a növény termesztését, majd a Kanacsi Ál-
lami Gazdaság tehenészetéhez került. Ezután 
a konzervgyárban anyagmozgatóként dolgo-
zott, onnan került legkedvesebb munkahe-
lyére, a Halászati Szövetkezethez, ahol 25 évet 
töltött el. A Paksi Halászcsárda munkatársa-
ként halat tisztított, besegített a konyhán. Az 
1976-ban a mezőgazdaság kiváló dolgozó-
ja kitüntetésben részesült, melyet Bencze Fe-
renc, a Halászati Tsz vezetője adott át. Nyug-
állományba vonulása után Deli József hívá-
sának engedve még néhány évet dolgozott a 
Kishalász Bisztróban. 1959-ben ment férjhez 
Frascht Mátyáshoz, aki a Dunamenti Tsz-

ben dolgozott. Párját korán, 1988-ban veszí-
tette el. Egy lányuk született, Éva, és van egy 
�ú, illetve egy lány unokája, valamint két lány 
dédunokája is. Lakott egy időben a Kossuth 
Lajos utcai nyugdíjasházban, de most már 
lányáéknál vigyáznak rá a Hunyadi utcában. 
Az ünnepelt szeret kertészkedni, zöldségeket, 

virágokat gondozni, újságot, egyházi témájú 
könyveket olvasni, a tévében sorozatokat és a 
miséket nézni. Egészsége a korához képest jó, 
cukorbetegségét jól kezeli. Halászléfőzéskor a 
mai napig kikéri a véleményét a család, írták 
a polgármesteri hivatal sajtóközleményében.                                                      

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Paksi építésügyi kisokos 
Kertvárosi karakter

Cikksorozatunkban eddig megismerhet-
ték Paks központi jelentőségű területei-
nek jellemzőit. Ez alkalommal a legna-
gyobb lakott területet magában foglaló 
kertvárosi karaktert mutatjuk be.

Az elmúlt évszázadokban a történeti város-
maghoz kapcsolódva, a Dunától eltávolod-
va terjeszkedett a város. A  domborzati vi-
szonyok �gyelembevételével alakult ki a mai 
utcahálózat, ami elhelyezkedését tekintve a 
főutcától kiinduló, dombra felkúszó, sugaras 
jellegű. Ma is vannak olyan utcáink, ame-
lyek nincsenek egymással összekötve, meg-
közelítésük csak a főutca érintésével lehet-
séges. Napjainkban talán ez a legnagyobb 
megoldandó feladat a városfejlesztésben. 
Erre megoldást jelent majd a remélhetőleg 
hamarosan megépülő nyugati és északi el-
kerülő út, mely a lakott területek elkerülésé-
vel ad összeköttetést a város két vége között. 
A  főutcától kiindulva a sűrű, fésűs beépí-
tést felváltotta a lazább, előkertes beépí-
tés. A dombra felkúszó telkek még mindig 
keskenyek, az épületek a telkek oldalhatá-
rán állnak, a nyílászárók az oldalkertre néz-
nek. A  tetőgerincek a hosszoldallal párhu-
zamosak, az utcafronton oromfalak, csonka 
vagy teljesen kontyolt tetőfelületek alakul-
tak ki. A  kertvárosi karakterű területekre 
is rányomta bélyegét az építés évére jellem-

ző építészeti stílus. Ez a stílusváltozás az egy 
időben kialakított telkek beépítésénél a leg-
szembetűnőbb. Viszonylag változatos a kép 
az átalakuló utcákban, ahol egy-egy telken 
– a szabályozatlanság okán – a régi épületek 
bontását követően történt meg a stílusváltás. 
A közelmúltban megjelent Településképi ar-
culati kézikönyv készítésekor a kertvárosi 
karaktert három jellemző karakterre bon-
tották, amit átvezettek a településképi ren-
deletbe is. A  legrégebbi beépítésű területek 
a hagyományos kertvárosi karakterbe tartoz-
nak, ahol az utcákra a keskeny telkeken ol-
dalhatáros beépítés, az utcára merőleges te-
tőforma jellemző. Az épületek szélessége 
nem haladja meg a nyolc métert, a tetőfor-
mák szimmetrikusak, a tetők hajlásszöge 38 
és 45 fok közötti.
A 20. század második felében – az egy idő-
ben kialakított telkeken – általában egyenes 
utcákban, nagyjából azonos méretű és típu-
sú, földszintes vagy egyemeletes házak épül-
tek, előkerttel, sátor- vagy kontyolt nyereg-
tetővel. A  tetők az utcával párhuzamosak. 
Az ilyen stílusú épületeket a szakma koc-
kaházakként említi, ennek alapján a telepü-
lésképi rendeletben az ilyen beépítésű terü-
letek elnevezése kockaházas karakter. Itt az 
épületek traktusszélessége nem haladhatja 
meg a tíz métert, és a tetőformának az utcá-
ra jellemző tetőformákhoz kell igazodniuk.

A 20. század végén és az ezredforduló után 
a szélesebb telken, szabadon álló földszintes 
beépítés, az alacsonyabb hajlásszögű vagy 
lapostetős egyedi tömegformálású és egyedi 
tetőformájú, nagy alapterületű épületek épí-
tése volt jellemző. Ezek külső megjelenése 
nagyban eltér a megszokottól, viszont híven 
tükrözi a 21. század építészeti stílusát. Ezek 
az utcák az újonnan beépülő területek karak-
ter elnevezést kapták, különösebb, egyedi 
szabályok nélkül. Ezeken a területeken van 
elsősorban lehetőség a mai divatos építésze-
ti stílusok alkalmazására.
A településképi rendelet a hagyományos és 
a kockaházas karakterekre állapít meg sza-
bályokat a traktusszélességekre és a tető-
formákra vonatkozóan, valamint megha-
tározza a hagyományosnak tekinthető és 
alkalmazható építőanyagokat és színezése-
ket.
Fontos tudni, hogy a településképi rende-
let a kertvárosi karakteren belüli három el-
térő karaktert megállapítja, de a mellék-
letben lévő karaktertérképen nem különí-
ti el azokat, a kertvárosi karaktert egységes 
színnel jelöli. Az, hogy adott terület, épít-
mény melyikbe sorolandó a három eltérő 
karakter közül, mindig egyedi megítélés 
alá tartozik, amiről a város főépítésze hiva-
tott dönteni.

Vassné Skerlanitz Katalin

KözéletKözélet

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Rendkívül nagy volt az érdek-
lődés a Paks II. Zrt. Tanulmá-
nyi Ösztöndíjprogramja iránt 
ebben a tanévben, összesen 224 
egyetemista, illetve középisko-
lás diák adta be jelentkezését. 
Közülük tizenhat �atal tanul-
mányait támogatja a Paks II. 
Zrt., négy korábbi ösztöndíjas 
ma már a társaság munkavál-
lalója.

Számos programot indított a 
Paks II. Zrt. annak érdekében, 
hogy felkeltse a �atalok érdeklő-
dését az atomenergia iránt, illet-
ve megismertesse velük az erő-
mű-beruházásért felelős cég ál-
tal kínált karrierlehetőségeket. Az 
első lehetséges kapcsolódási pont 
az „Atomenergia – A biztos jövő” 
Tanulmányi Ösztöndíjprogram, 
amely egyetemistáknak, illetve 
középiskolásoknak – konkrétan 
az Energetikai Technikum és Kol-
légium (ESZI) tanulóinak – szól.
– Ebben a tanévben rendkívül 
nagy számban érkeztek hozzánk 
pályázatok az ösztöndíjprogram 
keretében, aminek nagyon örül-
tünk – emelte ki Mittler István. 
A Paks II. Zrt. kommunikációs 
igazgatója úgy tájékoztatott, hogy 
224 pályázó közül kellett a meg-
határozott értékelési szempon-
tok alapján kiválasztani azokat a 
kiváló tanulmányi eredménnyel 
rendelkező középiskolás diákokat 
és egyetemi hallgatókat, akikkel 
szerződést kötöttek. – Az ösztön-
díjprogram egy életpálya kiindu-
lópontja is lehet, amit az is igazol, 

hogy az előző tanévben indított 
programba bekapcsolódott �ata-
lok közül négyen ma már munka-
társaink. Ők energetikai mérnöki, 
gépészmérnöki és villamosmér-
nöki szakon folytattak tanulmá-
nyokat – tette hozzá a kommuni-
kációs igazgató. 
A 2019/2020. tanévben meghir-
detett ösztöndíjprogramban öt 
középiskolás diákkal és nyolc 
egyetemista hallgatóval kö-
tött szerződést a Paks II. Zrt. 
A 2020/2021. tanévben nagyon 
eredményes volt az ösztöndíj-
pályázat promóciója, az ESZI-
ből 11, az egyetemekről 213 pá-
lyázat érkezett. 

Rádi Róbert Dániel a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen végzett, s ma már a 
Paks II. Zrt. Nukleáris Osztá-
lyán dolgozik DSA mérnökként. 
– Nyilván megnéztem más aján-
latokat is, de a Paks II. Zrt. na-
gyon proaktív volt az egyetemis-
ták megszólításában, felkeltette 
az érdeklődésemet. A cég által 
kínáltak közül több lehetőséggel 
is éltem, nemcsak ösztöndíjas 
voltam, de itt töltöttem a szak-
mai gyakorlatot és elvégeztem 
az atomerőművi üzemeltetési 
szakmérnök szakirányú tovább-
képzést is a Paks II. Akadémia 
keretében – mondta. Hozzátet-

te, mindezek jó lehetőséget biz-
tosítottak arra, hogy kölcsönö-
sen megismerjék egymást egy 
potenciális munkaadóval. – Az 
pedig különösen kedvező, hogy 
akár konkrét állásajánlatot is 
kaphat egy pályakezdő – fogal-
mazott.
A jelenlegi keretek között műkö-
dő szervezett formában 2018 óta 
szakmai gyakorlati lehetőséget is 
biztosít a Paks II. Zrt. az egyetemi 
hallgatóknak. 2021. március vé-
géig több mint ötven �atal for-
dult meg e program keretében a 
társaságnál, többen közülük ma 
már a cég munkatársai. Szintén 
népszerű a �atalok körében a 
„Mérnök leszek a Paks II.-nél” 
program, amelyben részmunka-
idősként kezdhetik meg a mun-
kát felsőfokú tanulmányaikkal 
párhuzamosan. A paks2.hu ol-
dalon minden karrierlehető-
séggel kapcsolatos információ 
megtalálható és a Karrierportál 
is elérhető az aktuális állásaján-
latokkal. 

(X)

Tanulmányi ösztöndíj: 
első lépés a Paks II.-höz

Atomerőmű

Mittler István és Rádi Róbert Dániel. Fotó: Paks II. Zrt.
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Sikeres volt Magyarország 
nemzetközi jogharmonizációja

Atomerőmű

Sikeres volt hazánk nemzetközi jogharmo-
nizációja a radioaktív hulladékok tárolá-
sára vonatkozóan. A nemzetközi szervezet 
megállapította, hogy a magyarországi sza-
bályozás teljes mértékben megfelel a Nyu-
gat-európai Nukleáris Hatóságok Szövetsé-
ge (WENRA) által meghatározott követel-
ményeknek. Erről az Országos Atomenergia 
Hivatal (OAH) adott tájékoztatást. Mint a 
nukleáris hatóság honlapján olvasható, a 
WENRA kiégett fűtőelemek és radioaktív 
hulladékok kezelésével, átmeneti tárolásával 
és végleges elhelyezésével, valamint a nukle-
áris létesítmények leszerelésével foglalkozó 
munkacsoportjának (WGWD) célja a tag-
országok szabályozási gyakorlatának euró-
pai szintű harmonizálása.
A tagországi szabályozásoknak meg kell fe-
lelniük a WENRA által publikált követel-
ményeknek (referenciaszinteknek). A tagor-
szágoknak a szövetség felé minden részletre 
kiterjedően bizonyítaniuk kell, hogy a meg-
felelő követelmények szerepelnek a hatályos 
jogszabályokban. Az esetleges hiányossá-
gokat pedig – leggyakrabban a szabályozási 
háttér pontosításával, kiegészítésével – kezel-
ni kell.
Hazai vonatkozásban a radioaktív hulladé-
kok végleges elhelyezésére vonatkozó 108 
referenciaszintnek történő jogszabályi meg-
felelést már korábban igazoltuk. Az utóbbi 
fél év során pedig a radioaktív hulladékok 
átmeneti tárolására vonatkozó jelentés 61 
referenciaszintje jogszabályi megfeleltetései-
nek bemutatása volt napirenden, számolt be 
az OAH. Az Országos Atomenergia Hiva-
tal delegáltja a március végén, online vide-
okonferencia keretében lezajlott egyhetes 
plenáris ülésen teljeskörűen igazolta a meg-
felelést. A WGWD bizottsága szigorú felül-
vizsgálat után elfogadta, hogy a radioaktív 
hulladékok átmeneti tárolására vonatkozó 
összes WENRA-követelménynek megfelel a 
hatályos magyar szabályozás.
A hatóság honlapján lehet olvasni arról is, 
hogy a tárolólétesítmények biztonsági fel-
ügyelete kapcsán négy fő eszköze van a ha-
tósági felügyeletnek: engedélyezés, ellenőr-
zés, értékelés és érvényesítés. Az Országos 
Atomenergia Hivatal évente értékeli a fel-
ügyelete alá tartozó radioaktívhulladék-tá-
roló létesítmények – a Püspökszilágy hatá-
rában lévő Radioaktív Hulladék Feldolgo-

zó és Tároló (RHFT) és a bátaapáti Nemzeti 
Radioaktívhulladék-tároló (NRHT) – biz-
tonsági teljesítményét. Mint írják, a ható-
sági tevékenység egyik legnagyobb felelős-
séggel járó területe az engedélyezés. Ennek 
eredményeként a hatóság felhatalmazza a 
radioaktívhulladék-tároló létesítmény en-
gedélyesét az atomenergia alkalmazásával 
kapcsolatos valamilyen feladat, tevékeny-
ség elvégzésére, vagy számára kötelezett-
séget fogalmaz meg. Az OAH évente kö-
rülbelül negyven ellenőrzést hajt végre a 

tárolólétesítményekkel kapcsolatban. Az el-
lenőrzések végrehajtását segíthetik a szak-
hatóságok szakemberei és szakértők is. El-
lenőrzés a helyszínen, vagy dokumentum-
ellenőrzés esetén adatszolgáltatás útján is 
megvalósulhat. A hatósági ellenőrzés célja, 
hogy az OAH meggyőződjön arról, hogy az 
ellenőrzött szervezet saját belső szabályozá-
sának, a vonatkozó jogszabályoknak, szab-
ványoknak, a nemzetközi vagy hazai jó gya-
korlatnak megfelelően végzi-e tevékenysé-
gét.                                                Dallos Szilvia

Fotó: Babai István/archív illusztráció

 Paksi Hírnök, 2021. április 16. n 9



Fotó: Szaffenauer Ferenc

Portré

Jó napot, mi újság?

dr. Tóth Gábor
A sebészet nagyon szép alko-
tómunka dr. Tóth Gábor sze-
rint. A �atal orvos a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórházban 
megtalálta az ehhez szükséges 
kiváló szakmai teamet és tech-
nikai hátteret is. S habár ké-
zenfekvő lehetne, nem Szek-
szárdon él, maradt Pakson, 
ahol felnőtt, mert a környezet 
bőven kárpótolja a bejárással 
járó kellemetlenségekért.

Precíz, alapos, kedves, gondos, 
a �gyelme mindenre kiterjed. 
Ezekkel, s ezekhez hasonló jel-
zőkkel illetik dr. Tóth Gábort 
korábbi páciensei. Hamar kide-
rül, hogy vendéglátóként is leg-
alább ennyire gondos és �gyel-
mes. A beszélgetés helyszínéül 
szolgáló Újtemplom utcai ba-
rátságos lakásból a Dunára lát-
ni, ami kétségkívül olyan lehe-
tőség, ami számára fontos, hi-
szen szüleivel rendkívül sok időt 
töltött nyaranta a folyón. Édes-
apja hat éve nincs közöttünk, de 
megmaradt a folyó és az ott töl-

tött idő iránti szeretet is, Gábor 
már készíti az idei szezonra a 
csónakot. – Igazán hálás vagyok 
a szüleimnek, mert nagyon jó 
értékrendet, alapokat kaptam. 
Irigylem anyának a pozitív hoz-
záállását. Látom, hogy sok-sok 
év után mennyire hálásak a gon-
dozottjai – fogalmaz. Édesany-
ja védőnő volt, édesapja gépla-
katos a konzervgyárban, majd 
az atomerőműben dolgozott. 
Hogy édesanyja hivatása befo-
lyásolta-e pályaválasztását, erre 
a kérdésre nem tud választ adni. 
A természettudományi tárgyak 
iránti érdeklődésének felébre-
dését a bonyhádi gimnázium-
ban töltött évekre datálja. Har-
madikos volt, amikor részt vett 
egy Szegeden rendezett három-
hetes középiskolai élettudomá-
nyi kutatótáborban. Lenyűgöző 
előadásokat hallottak neves pro-
fesszoroktól, és rendkívül izgal-
mas gyakorlati foglalkozásokon 
vehettek részt. Innen már egye-
nes út vezetett az orvosi pályára 
és Szegedre, az egyetemre, ahol 

2004-től 2010-ig tanult. Bár tu-
dományos diákköri munka ke-
retében az Alzheimer-kutatással 
foglalkozott, az hamar kikristá-
lyosodott, hogy nem lesz kutató. 
Magával ragadta a műtők világa, 
s úgy döntött, hogy sebész lesz. 
– A sebészet nagyon szép alko-
tómunka, végig tudjuk kísérni 
a beteget a műtéti előjegyzéstől 
a varratszedésig, azonnal látjuk 
az eredményt – indokolja. Mint 
mondja, természetesen van ben-
ne kockázat, de éppen erre ké-
szítik fel az orvosokat. A sebészi 
gyakorlatot Szekszárdon, a Ba-
lassa János kórházban töltötte, 
ott megtetszett neki a csapat is, 
az irány is, így, amikor 2010-ben 
kézhez vette a diplomáját, ott 
helyezkedett el. Úgy véli, nincs 
az országban és annak határa-
in túl sem olyan sebészet, ami el 
tudná csábítani. A csapat szak-
mailag nagyon jó, a fejlődés-
hez gyakorlati és elméleti téren 
is minden lehetőség adott. Mint 
mondja, a sebészet tempós osz-
tály, nagy a pörgés. – Összetett 

a munkánk, nem csak a műtőre 
szorítkozik. Békeidőben három 
műtővel megyünk, és párhuza-
mosan két ambulancia, reggel és 
délután vizitálunk, havi öt ügye-
letet adunk… – avat be a rész-
letekbe. A paksi Medicover kli-
nikán is fogadja a betegeket, ha-
vonta 250, de van, hogy 290 órát 
dolgozik, de mégsem tűnik fá-
radtnak, fásultnak. Sőt úgy tű-
nik, hogy marad még energiá-
ja, hiszen kongresszusokra jár 
hallgatóként, előadóként, mert 
szeretne még tanulni, fejlőd-
ni. Fő érdeklődési területe a mi-
nimál invazív sebészet, közis-
mertebb nevén a laparoszkópia, 
mert kihívásokkal teli, fejlődő 
szép terület, ahol abszolút nap-
rakésznek kell lenni. – Ez a se-
bészet jövője, s nálunk mind az 
elméleti, mind a technikai hát-
tér meg is van hozzá – összegzi. 
Azt mondja, természetesen jól-
eső érzés a paksiaktól közvetle-
nül hozzá vagy éppen édesany-
jához érkező pozitív visszajelzés, 
de nem tesz kivételt a „földijei-
vel”, a gondoskodás, alapos el-
látás, �gyelem mindenkinek ki-
jár. Számára fontos, hogy ő kö-
tözzön, ellenőrizze a dréneket, 
mert övé a felelősség is. Azt vall-
ja, hogy műteni csak egyféle-
képpen lehet és szabad, a töké-
letességre törekedve.
Áprilisban azonban távol ma-
rad a műtőktől dr. Tóth Gábor. 
A Covid-osztályon teljesít szol-
gálatot. Tömören összefoglalja a 
helyzetet: egész nap szkafander-
ben dolgozni nagyon megterhe-
lő, nagyon sok a beteg, s egyre 
�atalabbak. Sokan kerülnek ki 
gyógyultan, de ezért keményen 
meg kell dolgozni.
Habár szemmel láthatóan hi-
vatásáról szívesen beszél, szó 
esik egyebekről is. Kikapcsoló-
dásként fut, úszik, szaunázik, és 
persze az évszakoktól, időjárás-
tól függően a Dunán tölti ide-
jét. – Szeretek Pakson, itt a csa-
lád, a barátok, kézenfekvő volt, 
hogy itt telepszem le. Szeretem 
Paksot, nem áldozat a bejárás, 
sokkal többet ad a környezet, 
mint a bejárással járó nehézsé-
gek – összegzi. 

Szabó Vanda
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– Miért választotta a művelő-
désszervező szakmát?
– Amikor elérkezett a tovább-
tanulás ideje, még nem tudtam 
pontosan, mi szeretnék len-
ni, de az érdeklődésem min-
dig humán beállítottságú volt. 
Már akkor is szerettem az em-
bereket, a kulturális programo-
kat, rendszeresen látogattunk 
moziba, színházba, kiállítások-
ra, még tánciskolába is jártam 
Krausz Ádámhoz.
– Hol sajátította el a szakma 
fortélyait?
– Baján, az Eötvös József Főis-
kola Pedagógiai Fakultásán vé-
geztem művelődésszervező sza-
kon 2002-ben. Nagyon szeret-
tem a várost, a főiskolás éveket. 
Általános képzést kaptunk, a 
szakmai tudást, tapasztalatot a 
paksi kulturális központban sze-
reztem meg. A diploma átvéte-
le után mondhatni azonnal el-
kezdtem dolgozni az akkor még 
Városi Művelődési Központ né-
ven működő intézményben. 
Nyári munkának indult, az I�ú-
sági Információs és Tanácsadó 
Irodába kerestek munkatársat. 
De igazából nem is kellett keres-
ni, mert „kéznél voltam”, ugyan-
is a szakmai gyakorlatomat az 
intézményben töltöttem, a szak-
dolgozatomat a művelődési köz-
pontról írtam, és gyakori láto-
gatója voltam programjaiknak. 
Hivatalosan azonban 2003 janu-
árjától vagyok a kulturális köz-
pont munkatársa, akkor már a 
szervezői irodába kerültem.
– Milyen feladatai vannak a 
művelődésszervezőnek?
– A művelődésszervező feladatai 
a kulturális élet fellendítéséhez 
és a közösségfejlesztéshez kap-
csolódnak. A művelődésszerve-
ző (mi már a kulturális szervező 
elnevezést használjuk) munkájá-
nak célja, hogy közösségi prog-
ramokat valósítson meg, ahol a 
látogatók különféle művészeti, 

szabadidős vagy bármely egyéb 
kulturális programokon tudnak 
részt venni. A szervező a prog-
ramok tervezése, előkészítése, 
szervezése és lebonyolítása so-
rán kitapasztalja, hogy mi kelti 
fel a résztvevők érdeklődését. Azt 
gondolom, hogy minimum két 
év szakmai gyakorlatra szüksége 
van mindenkinek.
– Mit szeret a munkájában a 
legjobban?
– Az állandó programok mel-
lett minden év hoz új kihívást 
is. 2016-ban feladatul kaptam 
az adventi vásár megszervezé-
sét, onnantól kezdve pedig szin-

te az összes kulturális központ 
által szervezett vagy társszer-
vezőként tartott rendezvényen 
én vagyok a kézművesvásárért, 
a szolgáltatókért felelős mun-
katárs. Jó érzés, hogy rendsze-
resen megkeresnek szervezők 
és magánszemélyek is, taná-
csot kérnek, ha szükség van egy 
jó keramikusra, ékszerkészí-
tőre, vendéglátósra… Az évek 
alatt összegyűjtött tapasztala-
tok nagy segítséget nyújtottak 
a pandémia időszakában indult 
Vegyél helyit! csoport létreho-
zásában is. 2020 márciusában 
indítottuk online játékainkat, 

amelyeket idén továbbgondol-
tunk. Szerencsére nagyon nép-
szerűek.
– Kinek ajánlja ezt a szakmát, 
kiből lesz jó művelődésszerve-
ző?
– Ajánlom annak, aki szeret 
szervezni, programokat kitalál-
ni, és mozgósítani azokra az em-
bereket. Nem árt, ha jó kommu-
nikációs készséggel rendelkezik, 
bátran mer kérni és kérdezni, el 
tudja fogadni és hasznosítani az 
építő jellegű kritikát. Jó szervező 
válhat abból, aki szeret örömöt 
okozni másoknak az érdeklő-
dési körüknek megfelelő prog-
ramokkal.
– Vannak-e nehézségei ennek a 
szakmának?
– Vonzónak találhatják, hogy 
gyakran találkozunk ismert elő-
adóművészekkel, koncerteket és 
előadásokat hallgathatunk, be-
ülhetünk a színházi előadások-
ra. Nem mellékes azonban, hogy 
ezek a programok este vagy hét-
végén zajlanak – annak semmi-
képpen sem ajánlom ezt a szak-
mát, aki 16 órakor be szeretné 
fejezni a munkát, és minden hét-
végén otthon szeretne pihenni.                       

 Sólya Emma

Mozaik

Mesterségekről első kézből
Kiss-Fodor Melinda művelődésszervező

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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A patinás létesítményt az egymást váltó ven-
déglősöktől az államosítás után a Tolna Me-
gyei Vendéglátóipari Vállalat vette át, me-
lyet Béke Szálló és Étterem néven üzemeltet-
tek. Az ’50-es években mozgóbüféje is volt a 
Békének, amelyben Szánta Mihály csapolta 
nyaranta a hideg sört. Az étterem pincéjébe a 
biritói halastóból hoztak jeget, és nyáron in-
nen látták el vele a többi vendéglátóegységet 
is. Az épület állapotáról így írtak: 

Belül is elhanyagolt volt, koszos lépcső-
ház vezetett az emeletre, ahol a Föld- 
művesszövetkezet irodája, a Mezőgazdasági 
Termékértékesítő Központ járási kirendeltsé-
ge és az Ügyvédi Munkaközösség székelt. 

A vendéglő nívója sem volt kielégítő, ahol egy-
kor az úri intelligencia étkezett, most megfor-
dult vásáros, földműves és tsz-elnök egyaránt. 

Paks első bútorüzlete 1959 őszén a szálló ha-
talmas tánctermében nyílt meg. A kombinált 
bútorok, garnitúrák nagy kínálatát biztosí-
tó Népbolt üzletvezetője a város népszerű ke-
reskedője, Hirth János volt. Emellett az épület 
elég változatos célokat szolgált, a ’60-as évek 
elején a homlokzatán az alábbi cégtáblák vol-
tak olvashatók: 

A Béke előtti téren állították fel a május else-
jei felvonulások dísztribünjét, ahonnan a több 
ezer paksi felvonulót köszöntötték a pártveze-
tők, este utcabál is volt a szálló előtt. 

Közben a beázó szállodai szobákat sorban le-
zárták, majd az épület emeleti részét 1967 
őszén életveszélyessé nyilvánították. Ara-
di Imre tanácselnök szívügyének tekintette a 
szálló sorsát, de anyagiak hiányában a község 
tehetetlen volt. 1970 tavaszán az utcai falrész 
nagy helyen leomlott, ha lett volna a közelben 
ember, több életet is kiolthatott volna. A tanács 
határozott a kiköltöztetésről, lezárásról, de sem 
neki, sem a Műemlékvédelmi Felügyelőség-
nek nem voltak azonnal előszedhető milliói. 
A jelölőgyűléseken hét paksi választási körzet-
ben követelték az épület lebontását, mondván, 
rossz helyen van, akadályozza a buszpályaud-
var forgalmát, szebb lenne, ha a Vietnami Ba-
rátság térrel együtt egy Duna-partig leérő zöld-
területet alakítanának ki. A felügyelőség azon-
ban műemlékké nyilvánította, ezért nem járult 
hozzá a bontásához. Feltétlenül fenntartandó, 
ezért kérték, hogy a tanács határozza meg az 
épület új funkcióját. Majd egy évtized vonta-
tott munkálatai után 1979 augusztusában fel-
avatták a volt Béke Szálló felújított épületét. 
Emeletén i�úsági klubok, szeszmentes presz-
szó, földszintjén a vendégek választhattak, hol 
vacsorázzanak: az ételbárban, a sárközi vagy a 
hagyományos étteremben, esetleg a vadászte-
remben vagy az árkádsoron. 1989-ben már-
cius 15. újra szabad ünnepén a Béke stílsze-
rű épülete jó hátteret adott az ünnepségnek, az 
erkélyről óriáskokárda lengett alá. A rendszer-
váltás után a Sztálin/Marx tér visszakapta ko-
rábbi nevét, 1991-ben a volt I�úsági és Úttörő-
ház termeiben pedig Halász Károly létrehoz-
ta a Paksi Képtárat, de a Tourinform Iroda, a 
Városi Nyugdíjas Klub és a gyermekétkezte-
tés is itt kapott helyet. 2005-ben csere útján a 
várostól az atomerőmű tulajdonába került az 
épület, néhány év alatt igényesen felújították, a 
lakosztályok, termek régi paksi családok neve-
it viselik. A város legimpozánsabb műemlék-
épületének sorsát évtizedekig a lázas útkere-
sés jellemezte, de 2010-re visszakapta patinás 
megjelenését, és újra a városkép meghatáro-
zó büszkesége.                         dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
Béke Szálló és Étterem

„A kerthelyiség bővítése is szükséges lenne és 
semmi sem indokolja, hogy egy motorjaví-
tó műhely éppen a szálloda udvarán legyen. 
A szállodát illetően még egyet: itt található 
a Dunántúl legmocskosabb WC-je.” (TMN, 
1958.08.30.) 

„Miért tűri az Étterem vezetője, hogy bár-
ki meztelen felsőtesttel fogyassza a halász-
lét a szépen terített asztalnál?” – fakadt ki 
egy jó ízlést kereső olvasó levélben. (TMN, 
1959.07.11.) 

Fotó: magánarchívum/Paks, Béke Szálló és Étterem (képeslap, 1966.)

Mozaik

„Falairól málladozik a vakolat, hatalmas 
foltokban virít a csupasz téglafal, a sar-
kokon már itt-ott kifelé kívánkozik a tég-
la. Timpanonján halvány betűfoltok sejte-
tik, hogy valamikor az Erzsébet Szálló ne-
vet viselte, de a mostani Béke Szálló név is 
egy rozsdamarta táblán díszeleg.” (TMN, 
1957.09.27.) 

„Gyöngyvirág cukrászda” (Fmsz), „La-
kástextil 44. sz. áruda” (Népbolt), „Ben-
ke József autó- és motorszerelő bal-
ra az udvarban, „Paks és Vidéke Körze-
ti Földművesszövetkezet központi iroda", 
„Ügyvédi Munkaközösség. Iroda az emele-
ten”, „Taxi-állomás. Telefon: 4”. „Paksi Ki-
nizsi Sportkör klubhelyisége”, továbbá az 
étterem cégtáblája. (TMN, 1964.07.03.) 

„A fogadó előtti, lejtős, macskaköves téren és 
a keskeny, kanyargós utcán autóbusz, autó- 
busz hátán. A kocsmában piros sillerbort 
mérnek. A tér a Dunára lejt. A hajóállomá-
son vastestű uszály pihen. Fürdőruhás �atal 
nők, meg övig felgyűrt szoknyájú idősek suly-
kolják a ruhát.” (Képes Újság, 1968.02.). 
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Mozaik

Tárgy/
történet

A paksi atomerőmű a kezdetektől nagy 
hangsúlyt fektet a minőségi edukációra, 
amire már az 1970-es évekből is tudunk 
példát említeni, mégpedig a honvédség 
feladataival összefüggésben. Hogy mi a 
kapcsolat a honvédség, a paksi atomerő-
mű építése, az oktatás és Juhász Ferenc 
között, arra Beregnyei Miklós egykori szá-
zados, üzemtörténész könyve és kutatásai 
nyomán kaphatunk választ. 
Történt, hogy Paksra érkeztek olyan sor-
kötelesek, akik nem fejezték be az álta-
lános iskolai tanulmányaikat. Az alaku-
lat szerződéses jogviszonyban állt a volt 
III. számú Általános Iskolával – ma Pak-
si Deák Ferenc Általános Iskola –, amely-
nek pedagógusai felvállalták a néptaní-
tói missziót. A volt Munkásművelődési 
Központ is szervezett tanfolyamot a pol-
gári lakosságnak, akik csatlakoztak a lak-
tanyában folyó, iskolai oktatásban részt 
vevő csoportokhoz. Az általános iskolai 
oktatáshoz szükséges tankönyveket, füze-
teket, íróeszközöket a hadsereg költségén 
szerezték be, így a tanulók ingyen jutottak 
hozzá ezekhez.  

Egyéb távlatok is nyíltak a sorkötelesek 
számára, az alakulatnál szakmunkáskép-
ző tanfolyamot is szerveztek, ami össze-
függésben állt az építkezésen tapasztalt 
szakmunkáshiánnyal. Mivel akkor még 
kétéves volt a sorkatonai szolgálat, szám-
talan példa volt arra, hogy hatosztályos ál-
talános iskolai végzettséggel bevonult �a-
tal szakmunkás végzettséget igazoló bizo-
nyítvánnyal szerelt le.
Az edukációs törekvés tágabb kontextu-
sát egyébként az 1975–1985 között zaj-

lott országos kultúrpolitikai harc képezte, 
amelynek célja az analfabetizmus felszá-
molása volt. Ezért kötelezték a hadsereg 
építő-műszaki alakulatait, hogy a bevo-
nult �atalok katonai szolgálatuk ideje alatt 
fejezzék be az általános iskolai tanulmá-
nyaikat. 
Az oktatással szoros összefüggésben egy 
kis irodalmi kitérőt is teszünk. A pak-
si atomerőmű egyik híres látogatóját, Ju-
hász Ferencet, a Nemzet Művésze címmel 
kitüntetett, kétszeres Kossuth-díjas, József 
Attila-díjas magyar költőt emeljük ki a ma-
gyar kultúra napja alkalmából, akit jó ba-
rátja, Marx György professzor hívott el az 
erőmű meglátogatására. A művész alkotói 
világa teljesen egyedi, a végtelen terek és 
mozgások rejtelme vonzotta. Minden túl-
zás nélkül mondhatjuk, hogy kora új, tu-
dományos vívmányai inspirálták, ahogy a 
hozzájuk kapcsolódó tudományos háttér 
is. A paksi atomerőműben tett látogatásá-
nak emlékét őrzi az Óda az atomerőműhöz 
című verse, mely a reaktor mellett szerzett 
élményei manifesztumának is tekinthető.               

Szabó Márta

Fotó: az Atomenergetikai Múzeum archívuma
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Paksi Hírnök retró

Mint az ország más városai-
ban is, így Pakson is gyülekez-
nek az utcákon, köztereken 
az elhagyott gépkocsik. A he-
lyi közterület-felügyelők szerint 
a számuk már a húszat is meg-
haladja. Ezért a közeljövőben 
intézkedéseket tesznek ezek el-
szállítására és átmeneti őrzésé-
re. […] Rövidesen megállapo-
dás születik egy vállalkozóval, 
aki a kocsikat elszállítja abban az 
esetben, ha a tulajdonos felszó-
lítás, bírság után sem hajlandó 

az elhagyott gépkocsiját elvinni 
a közterületről. Az elszállításért 
ezerháromszáz forintot, az őrzé-
sért napi harminchárom forin-
tot kell majd �zetni. A tilosban 
parkoló gépkocsik elszállítása je-
lenleg nincs napirenden Pakson, 
azok után, hogy az elszállítások 
gyakorlata a fővárosban is több 
bírósági pert hozott magával, s 
ezekben az ügyekben nemegy-
szer az elszállítók pert veszítet-
tek.                                                     -kp-

1994. január 26., 6. évf. 2. szám

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

Rendszám nélkül nem jó állni Kormoránfelhőktől borús az ég…

Paks: Tavaszi fesztivál, sörfesztivál – Szépségverseny, koronázás

Ezelőtt négy-öt éve jó, ha lát-
tunk pár kormoránt – mond-
ta Kovács Ferenc ma már nyug-
díjas halász, vadász. – Most vi-
szont a volt Jugoszláviában 
kirobbant háború miatt fő-
ként a Dráva-torkolat holtágai- 
ban élő kárókatonák a raké-
ták, ágyúk, géppuskák zajá-
tól elűzve – többek közt – ná-
lunk leltek új otthonra. A ha-
lászok szomorúságára: minden 
halászóhelyet Bölcskétől Paksig 
– szinte megsemmisítenek. Ha 

ez így folytatódik, egy hal sem 
lesz a Dunában, mint ahogy a 
paksi és városunk környékén te-
lepített tavakban, tógazdaságok-
ban sem. […] Két év óta már a 
kormoránok nem minősülnek 
védett állatoknak, így az illetéke-
seknek – elsősorban a környék-
beli vadásztársaságoknak – mi-
előbb kellene cselekedniük, mi-
előtt teljesen kipusztítanák [...] 
a húszezer hektárnyi területen 
lévő halállományt.                      -o.z.- 
                       1994. január 26., 6. évf. 2. szám

Zsúfolásig telt a csarnok estére a szépségverseny kezdetére. Tizenkét, válogatottan szép hölgy mutatkozott be a közönségnek és a zsűrinek. 
[…] Látványos show-t varázsoltak a színpadra a rendezők, a hangulat az eredményhirdetésre érte el csúcspontját. […] a közönség díját, a 
„Miss Publicum” címet a paksi Váraljai Rita kapta, „Paks szépe” az idén Préházi Ildikó, madocsai leány lett, a „Szépek szépe” kitüntető cí-
met a zsűri döntése alapján Csarmasz Ildikó nyerte el, Veszprémből. A boldog győzteseket hosszan ünnepelte a fesztivál közönsége. […]              

1994. május 27., 6. évf. 14. szám 
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Új lap indulRégen várt kisvállalkozás
Paksi Tükör címmel irodal-
mi, művészeti, helytörténeti 
lap indítását tervezi a Jámbor 
Pál Alapítvány. Ha van Önök 
között olyan, aki szívesen íro-
gat, esetleg már több műve 
is a �ók alján lapul, de szíve-
sen publikáltatná, jelentkez-
zen. Diákoktól is nagyon szí-
vesen fogadjuk a verseket, pró-
zai műveket egyaránt. Mivel a 
lap nemcsak irodalmi, hanem 
művészeti orgánum is lesz, 
várjuk a képzőművészeti alko-
tások felajánlását is. Helytörté-
neti sorozatunkkal a környék 
múltjába kívánunk betekin-
tést nyújtani. Az érdeklődők a 
Városi Könyvtárban jelentkez-
hetnek a Jámbor Pál Alapít-
ványnál.

  1994. január 26., 6. évf. 2. szám

Évekkel, évtizedekkel ezelőtt 
még természetesnek számított, 
hogy ott áll a pecsenyesütő a 
régi városközpont autóbusz-
megállójánál. Nemcsak az uta-
zóközönség, de a helybeliek is 
szívesen látogatták. A későb-
bi városrendezés során a Ke-
reszt utcába került, ám az ak-
kori tulajdonos, Magyar János 
bácsi betegsége, majd halála 
nagyon hosszú időre megpe-
csételte sorsát. Sokan keresték, 
hiányolták az olcsó meleg ételt, 
amit gyorsan elfogyaszthat az 
ember. Fritcz József személyé-
ben végre akadt valaki, aki vál-
lalta a kockázatot, és pecse-
nyesütőt nyitott az óvárosban, 
az autóbuszmegállóval szem-
ben. […] – Január 11-én nyi-
tottam, pecsenyét, hurkát, kol-

bászt sütök, de kapható nálam 
akár hamburger is. Természe-
tesen éppúgy hozzátartoznak 
az üzlethez a különböző üdí-

tők, mint a tea vagy a kávé, de 
értékesítek csokoládét és más 
édességeket. […] Itt nyugodtan 
étkezhetnek az átutazók, vagy 
bárki betérhet, aki megéhezik, 
esetleg szívesen megiszik egy 
kávét, teát vagy üdítőt. Termé-
szetesen azt remélem, hogyha 
jobban megismerik, megszok-
ják, nekem is megéri majd mű-
ködtetni, fenntartani a boltot. 
[…] Az árakkal kapcsolatban 
egyébként kielégítőnek tartom 
a visszajelzéseket. Szeretnék ke-
resett árut kínálni, amennyire 
csak lehet, olcsón. Én az óvá-
rosban észrevettem az ilyen jel-
legű üzlet hiányát. Mérlegeltem 
a lehetőségeket, a kereslet-kí-
nálat helyzetét, és úgy gondol-
tam, megpróbálom. […]

  1994. március 9., 6. évf. 5. szám 

Paksi Hírnök retró

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Új falfestmény díszítNyolcezer márka templomfelújításhoz
A kömlődi halászcsárdában 
befejezte munkáját az Alb-
recht Dürer Stúdió. László Já-
nos, a vendéglátóegység veze-
tője Halász Róbert festőmű-
vészt, illetve az ő vezetése alatt 
működő stúdió tagjait kérte fel 
arra, hogy helyreállítsák a pak-
si halászbárkát ábrázoló hatal-

mas falfestményt. Hamar kide-
rült azonban, annyira megvi-
selt állapotban van, hogy nem 
lehet már vele mit kezdeni, tel-
jesen újat kell festeni helyet-
te. A nem mindennapi munka 
nemrégiben készült el.  

-Sz.J.-
  1994. április 6., 6. évf. 7. szám 

Paksi buli – a Milky Night
A paksi �atalok, mondhat-
ni letették voksukat az egész-
séges életmód mellett, mivel 
április 22-én az Energetikai 
Szakképzési Intézet sport-
csarnokában elfogyasztottak 
a Milky Night buli keretében 
egy hektoliter tejet. Igaz, vol-
tak rá vagy háromszázan, de 
az irdatlan mennyiséget ki-
lencven perc és tizenegy má-

sodperc alatt sikerült megin-
ni. A �atalok a Milky Night 
buliból hagyományt kívánnak 
teremteni, vagyis jövőre újra 
megrendezik, amennyiben a 
gáláns szekszárdi tejipari cég 
jövőre is szponzorálja a bu-
lit. Nemcsak a tejivás, hanem 
[…] a szuper diszkó is sikert 
aratott. […] 

  1994. május 6., 6. évf. 11. szám

Kicsiny, de lelkes hallgató-
ság gyűlt össze a dunakömlődi 
plébánián július 11-én hét-
főn délelőtt a hívek képvisele-
tében, hogy átvegye a német-
országi testvérvárosunkban, 
Reichertshofenben élő, Köm-
lődről elszármazott katolikusok 

ajándékát, melyet Stenger Pál 
nyújtott át Farkasfalvi Teréziá-
nak. Az adományt – nyolcezer 
német márka – a dunakömlődi 
templom felújítására gyűjtötték 
a volt „kimlingiek”. […]      

Eördögh                                         
1994. július 15., 6. évf. 21−22. szám
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Kiválóan szerepelt a januári 
World Masters, majd a februári 
és a márciusi grand slam verse-
nyeken Pupp Réka, az Atomerő-
mű SE 52 kilogrammos cselgán-
csozója, Doha még ötödik, Tel-
Aviv és Tbiliszi azonban már 
egyaránt bronzérmet hozott a 
paksi dzsúdósnak. A remek tel-
jesítménynek köszönhetően a pi-
ros-kék klub klasszisa jelenleg 
biztos olimpiai résztvevő. – Ön-
bizalom szempontjából jókor jöt-
tek a sikerek, az arcüreggyulladá-
somból eredő térdproblémáim 
sem hátráltatnak már, így min-
den adott a jó szerepléshez. A fe-
jemben is összeállt a kép, és min-
den versenyen azt éreztem, hogy 
ha �zikálisan nem is voltam csú-
cson, de pszichésen olyan ál-
lapotba tudtam hozni magam, 
hogy elhittem, sikerül legyőzni a 
velem szemben álló, akár maga-
sabban kvali�kált riválisomat, és 
dobogóra tudok állni – mondta 
Pupp Réka. Csak saját magára és 

az éppen aktuális ellenfélre össz-
pontosít. – Olyan nagy a hajtás 
az olimpiai kvótákért, hogy gya-
korlatilag az összes megméret-
tetésen csúcsformában kell len-
nie a versenyzőknek. Ha formát 
időzítünk, akkor kevesebbet tré-
ningezünk, ha hosszú távon néz-
zük, akkor ez szinte edzéskiesés-
nek minősül. Nyilván megvan-
nak a főbb helyszínek, amelyekre 
jobban fókuszálunk, de mindig, 

mindenhol a maximumra tö-
rekszünk. Az elsődleges cél az, 
hogy minél hamarabb biztosít-
suk be a kvótát, és közben felké-
szülünk az olimpiára – ezt már 
Braun Ákos, az Atomerőmű SE 
megbízott vezetőedzője mond-
ta. A tréner hozzátette, hogy a 
pszichés felkészítésre is sok gon-
dot kell fordítani, Réka idei sike-
rei többek közt ennek is köszön-
hetők. A tanítvány az erőnléti és 

technikai edzések mellett dieteti-
kushoz, sportpszichológushoz is 
jár, a szakemberek segítsége el-
engedhetetlen a jó szerepléshez. 
– Cirjenics Miklós, az Atomerő-
mű SE fér� versenyzője jelenleg 
nincs direkt kijutó helyen, a 100 
kilogrammos dzsúdós úgyneve-
zett interkontinentális kvótán ta-
lálható, neki a következő megmé-
rettetéseken mindenképpen pon-
tokat kell gyűjtenie – tájékoztatott 
a vezetőedző. Lapunk megjelené-
sével egy időben Lisszabonban 
rendezik az Európa-bajnoksá-
got, majd májusban Kazanyban 
grand slam verseny következik, 
végül júniusban a budapesti vi-
lágbajnokságon lehet kvali�káci-
ót szerezni. A nyári olimpiai játé-
kokat 2021. július 23. és augusz-
tus 8. között rendezik Tokióban.  
További részletek a TelePaks Le-
látó című magazinjában (04.06.), 
amely visszanézhető a telepaks.
net oldalon.                                                                              

-fg-

Két mérkőzés, két győzelem a 
Paksi FC labdarúgócsapatának 
mérlege az OTP Bank Liga utób-
bi fordulóiban. A 2020/2021-es 
kiírás a végéhez közeledik, a zöld-
fehérek pedig értékes pontokkal 
gazdagodtak. Bognár György – 
aki koronavírus-fertőzés miatt 
otthonában gyógyul – tanítvá-
nyai a 27. játéknapon hazai pá-
lyán az MTK Budapest együtte-
sét 3:1-re legyőzték. Az összecsa-
páson Hahn János két gólt lőtt, 
míg a fővárosi Pintér saját ka-
pujukba talált. – Nagyon jó szel-
lemben, kiváló felfogásban kezd-
tük a mérkőzést. Úgy érzem, ha 
az első félidőben kihasználtuk 
volna az összes adódó lehetősé-
günket, akkor talán már a szüne-
tig eldönthettük volna a mérkő-
zést. A második játékrész elején 
továbbra is nekünk voltak hely-
zeteink. 2:0-nál kapussal szembe-
ni ziccert hibáztunk, majd nem 
sokkal később szépített ellenfe-

lünk. Ott egy kicsit bajban vol-
tunk, kritikus időszakaink voltak, 
de ezeket átvészeltük, és a harma-
dik góllal már sikerült lezárnunk 
a mérkőzést – fogalmazott a meg-
bízott vezetőedző, Kindl István. 
Az MTK Budapest elleni össze-
csapást követően Diósgyőrbe uta-
zott a PFC. A kiesés elől menekü-
lő piros-fehéreket 4:1-re verte a 

Paks. Hahn ezen a találkozón is 
duplázott, mellette Sajbán, vala-
mint Szakály is feliratkoztak a gól-
szerzők közé. – Teljesen megérde-
melt győzelmet arattunk, persze 
a tizedik perctől emberelőnyben 
játszottunk, ami megkönnyítette 
a dolgunkat. Az, hogy végül ilyen 
arányban sikerült nyerni, a meccs 
képe alapján nem meglepetés. 

Nagyon felpörögtek a srácok erre 
a találkozóra, átérezték, hogy egy 
győzelemmel mekkorát lehet ug-
rani a tabellán. Tudtuk, hogy el-
lenfelünk erre a mérkőzésre átva-
riálja a felállását, valamint arra is 
számítottunk, hogy egy-két játé-
kosnak a posztja is változni fog. 
A harmadik gól döntötte el a ta-
lálkozót, jó lett volna előbb meg-
rúgni, de még ezért sincs okunk 
szomorkodni. Le a kalappal min-
denki előtt, hiszen minden játé-
kosunk a maximumot hozta ki 
magából – fogalmazott a mérkő-
zést követően i�. Bognár György, 
a gárda másodedzője. A Pak-
si FC 28 fordulót követően 40 
ponttal a 4. helyen áll a tabellán. 
A zöld-fehérek a következő for-
dulóban a Zalaegerszeg együtte-
sét fogadják, április 17-én 19.30-
kor rendezik a mérkőzést, amit 
az M4Sport Plusz Televízió élő-
ben közvetít.

Faller Gábor

Sport

Az élmezőnyben a Paksi FC csapata

Egyre közelebb a nyári olimpiához

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: TelePaks
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Sport

Véget ért a fér� NB I/A  csoportos kosár-
labda-bajnokság alapszakasza, az Atomerő-
mű SE a hatodik helyen végzett, huszon-
hat mérkőzésből tizenötször győztek, tizen-
egyszer vereséget szenvedtek a piros-kékek. 
A 2020/2021-es szezon történéseit a korona-
vírus diktálta, volt a játékosok között, aki ed-
dig kétszer is karanténba került, és hónapo-
kat volt kénytelen kihagyni. A rendszertelen 
edzés következtében több lett a sérülés, sok-
szor vágtak neki úgy egy mérkőzésnek, hogy 
nem volt meg a 12 bevethető játékos. Az első 
pár forduló kivételével nézők nélkül zajlot-
tak a küzdelmek, ami nagyban befolyásolta 
a meccsek hangulatát. A  statisztikákat bön-
gészve elmondható, hogy a védekezéssel nem 
volt probléma, csak a Szolnok kapott keve-
sebb pontot, mint az ASE, viszont dobott ko-
sarak tekintetében hét csapat is jobban célzott 
a paksiaknál. A legtöbb pontot Lóránt Péter 
szerezte, 15,75-ös átlagával a 16. az NB I/A-s 
mezőnyben. Az összes lepattanó szedésben 
Eilingsfeld 7,29-cel a hatodik a 140 játékost 
tartalmazó listán, Shepard 6,42-vel a tizen-
hatodik, Jackson 6,15-tel a tizennyolcadik. 
A gólpasszt adók között Kovács Ákos a tizen-
negyedik 4,39-cel, szerzett labdák tekinteté-
ben Capers teljesített jól, 1,61-gyel a hatodik. 
Két ASE-játékos is előkelő helyen áll a kiosz-
tott blokkok számában, Jackson az első, 1,35-
ös, Valerio Bodon a hatodik 1,06-os átlag-
gal. Az eladott labdák rangsorban is van két 
paksi az első húszban, Shepard 2,4-gyel a ne-
gyedik, Jackson 2,27-tel 13. a listán. A pályán 
töltött percek tekintetében Shepard a 25. ke-
rek 30 perccel, Eilingsfeld 27,5 perces játék-
ideje a 41. a 140 játékos között. – A statisz-
tika nem mutat meg mindent, de azért vala-
milyen szinten irányadó – mondta Braniszlav 
Dzunics, az ASE vezetőedzője, akit az alap-
szakaszban látottakról, a �atalszabályról és 
a rájátszásról is kérdeztünk. Azt mondta, 
hogy nagyon különleges bajnokságot játszot-
tak, ilyennel még nem találkozott edzői pá-
lyafutása alatt. – Olyan nem tervezhető, kül-
ső tényezők vannak, amikhez szinte naponta 
kellett alkalmazkodni, de ezt aránylag jól si-
került kezelni. A január végi kritikus idősza-
kot megbeszéltük a játékosokkal, sikerült ki-
jönnünk a rossz sorozatból. A játékoscserét, 
amire tényleg szükség volt, elhamarkodtuk. 
Ian Baker játékával semmi probléma nem 
volt, de a sok sérülése miatt nem tudott ren-

desen edzeni. Az orvosi vélemény az volt, 
hogy nem bírja már a komolyabb terhelést. 
Nem tudom, hogy mi lett volna, ha még vá-
runk a cserével, de alapvetően nem jól időzí-
tettünk. Hoztunk egy olyan játékost, Jaysean 
Paige-t, akinek idő kellett a beilleszkedéshez, 
pont akkor, amikor nagyon sűrű volt a prog-
ram. A hullámvölgy akkor jött, amikor teljes 
volt a keret, de ez csalóka. Többen egy-más-
fél hónap betegség és sérülés után jöttek visz-
sza, nem lehetett elvárni, hogy rögtön to-
pon legyenek. Baker mellett Shepard is szinte 
edzés nélkül játszott, Gulyás is rengeteget ki-
hagyott. Természetesen a többi csapat is ha-
sonló problémákkal küzdött, lehet, hogy mi 
szerencsétlenebbül jöttünk ki belőle. A me-
zőny összes csapata ellen legalább egyszer 
győztünk, voltak egylabdás győzelmek, de 
volt, hogy egy labdával kaptunk ki. A Sopron 
elleni hazai vereség fáj, rosszul védekeztünk, 
és Boriszov ellen nem volt ellenszer, 40 pon-
tot dobott. Azt gondolom, hogy harcos csa-
patunk van, a védekezés nagyjából rendben 
volt, de támadásban sokszor szenvedtünk. Ez 
elsősorban a rossz kinti dobásoknak köszön-
hető, sokszor nem volt kijátszva, de az ürese-
ket is sokszor kihagytuk. Amikor sok a sérült 
és a beteg, és a dobószázalékunk Shepardtól 
és Jacksontól függ, az már nem jó jel, ott van 
egy kis egyensúlytalanság. Ők többoldalú já-
tékosok, de nem ponterősek, Lóránt Péter a 
kulcs, ő a vezér – összegzett a vezetőedző. Az 
alapszakaszban minden mérkőzés első fél-

idejében csapatonként egy 23 éven aluli já-
tékosnak mindig pályán kellett lenni, amely 
szabályról Braniszlav Dzunics azt mond-
ta, hogy alapvetően ellene van, szerinte nem 
lehet játékosokat szabályokkal nevelni. – 
A Magyar Kupában és a rájátszásban miért 
nem kell, hogy pályán legyenek? Ez kicsit el-
lentmond a szándéknak. Ezt általánosságban 
mondom, ha valaki tehetséges, mint Valerio 
Bodon, természetesen megkapja a játékle-
hetőséget, a bajnokságban nincs olyan edző, 
aki ne adná meg neki. Például annak idején 
Vojvoda, Keller, Perl, Váradi, Benke nem a 
�atalszabály miatt kerültek be a csapatukba. 
Ennek ellenére mi sokat kaptunk a �atalja-
inktól, Pupp, Pajor, Verasztó többet hoztak, 
mint amit vártunk. Talán azért, mert az U20-
as csapatban, és az NB I/B-s Bonyhádban ál-
landóan játszanak, tudnak fejlődni. Néha 5-6 
meccsük is van egy héten az edzések mel-
lett, és az se jó, túl nagy a terhelés. Elmond-
hatom, a felnőttcsapat szempontjából, ők na-
gyon jók – mondta Braniszlav Dzunics, aki a 
rájátszásban lát esélyt a továbblépésre. – Azt 
gondolom, a körülmények alapján a hatodik 
helyünk reális, nem látok nagy különbséget a 
nyolc csapat között, mindegyiknek van esé-
lye a rájátszásban. A Szeged ellen játszunk, ha 
jól tudom, történetük során ez a legjobb sze-
replésük, nem véletlenül végeztek a harma-
dik helyen. Nem leszünk alárendeltek a játé-
kunkkal, van esélyünk, hogy továbblépjünk a 
legjobb négybe.                               Kovács József

Állandóan improvizálni kellett 
az alapszakasz során

Fotó: Molnár Gyula
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Sport

Korai búcsú a Magyar Kupától
Budapesten, a Ludovika Arénában ren-
dezték a fér� kosárlabda Magyar Kupa 
küzdelmeit. Az Atomerőmű SE csapata 
az Egis Körmend ellen mérkőzött az első 
körben, és hatpontos vereséget szenve-
dett. 

Nem indult jól a mérkőzés, az első ne-
gyedben – többek között a sok kihagyott 
helyzet eredményeképp – ellépett a vasi 
csapat. A második felvonás közepéig to-
vább nőtt a körmendi előny, de innentől 
elkezdtek beesni a paksi triplák, és a hu-
szadik perc végére nyolc pontra zárkózott 
fel az Atom. A nagyszünet után sem sike-
rült tovább faragni a hátrányból, állandó-
sult a tíz pont körüli körmendi előny, nem 
volt átütő erő az ASE játékában. Az utol-
só negyed elején sokat javult a paksiak vé-
dekezése, és beindult a pontszerzés is, há-
rom perccel a vége előtt már a piros-kékek 
vezettek 72-71-re. Ezután egy óriási rövid-
zárlat következett, az ASE elemi hibák so-
rát követte el, a Körmend pedig egy 10-0-s 
rohammal ellépett. A hátralévő időben Ló-

ránt, Jackson és Paige is kipontozódtak, nem 
maradt már sem idő, sem erő a fordításra. 
Az elődöntőbe a vasiak jutottak. Atom-
erőmű SE–EGIS Körmend 80-86 (14-27, 

21-16, 19-21, 26-22). Jan Pavlik szakosz-
tályvezető azt mondta, hogy nagy csaló-
dás ez a vereség, a Körmend jobban akart 
nyerni. – Nálunk volt egy-két játékos, aki 
nem fogta fel, hogy a továbbjutásról egy 
meccs dönt. Le a kalappal, hogy visszajöt-
tünk tizenhét pontos hátrányból, de ez na-
gyon sok erőt kivett, ami látszott is a végén. 
Volt lehetőségünk növelni az előnyünket a 
negyedik negyedben, amikor egymás után 
kétszer büntetőztünk, de a négyből kettő 
kimaradt, így csak egy ponttal vezettünk, 
és az ellentámadásból kaptunk egy trip-
lát. Ez a rossz rotációnak volt köszönhető. 
Aztán még kaptunk hetet, úgy, hogy egyet 
sem dobtunk, akkor dőlt el végleg a meccs. 
A �úk harcoltak, de hiányzott az az éles-
ség – főleg az első félidőben –, amire ilyen 
helyzetben szükség van. A Körmend nem 
jobb csapat, de nagyobb akarással játszot-
tak. Egészpályás letámadást nyomtak vé-
gig, pár játékosunkat kikapcsolták, nem si-
került sokszor könnyű kosarat szereznünk. 
Sajnálom nagyon – összegzett.                                                   

-joko-

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

H–Cs: 8–16, P: 8–12 óráig,
Ebédszünet: 12–13 óráig

Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció

18 n Paksi Hírnök, 2021. április 16.



ADOMA

HELYESEL

ALGÉRIAI
KIKÖTŐ

MŰNYELV

VÉN
CINEZÉS AMPER VÉGZETES GOTOVAC

HŐSE

RIZIKÓ

... AL RASID
KALIFA

A SUGÁR
JELE

JUHARFA
NÉPIES
NEVE

USA
TAGÁLLAM

TAROL

SZÁZAD
RÖVIDEN

ARANY
JÁNOS

... SZIGETEK

MÉLTÓSÁG

NÉLKÜL
LATINUL

LÓBÍZTATÓ

LEVÉL-
TAKARÓ

ROMÁN
TEREPJÁRÓ

ÁLLAMI 
BEVÉTEL

OLYANNÁ

KENŐ-
ANYAG

OROSZ
AUTÓMÁRKA

OLASZ
SPORTKLUB

KÓRHÁZ
JELE

GOETHE
KEDVESE

HÁZVÉG!

LÁM

... TESZ
(BECSAP)

KÁBÍT

LESZÁLLÓ

...-FI

FÉKEZ

HAJÓ-
FÜLKE

CSEN

VÍZNYERŐ
HELY

FELSŐ
VÉGTAG
RÉSZE

CSUPÁN

OLASZ
SÍKSÁG

IGEKÉPZŐ

OROSZ
IGEN

ÁRKUS

HATÁR-
ÁTKELŐ
SÁNDOR
MÁTYÁS

GOND

MUZSIKA

3,14

ARGENTIN
AUTÓJEL

LIBA

TÖRÖK
CSÓNAK

MORZE-
HANG

JOULE

VÉS

ADA ...
ÚSZÓNŐ

OROSZ
ÍRÓ VOLT

ZENEI
FÉLHANG

HARC-
MEZŐ

ALBÁN
PÉNZNEM

KÍNAI
FÉRFINÉV

ORVOSTAN
HALLGATÓNŐ

FECSKE-
FAROK!

EL ...
JELENSÉG

RÓMAI 50

AZ URAL
MELLÉK-

VIZE

TAVASZ

... MARINO

SOR-
VÉGEK!

TÜZET
ÉLESZT

NÉVELŐ

KÖR

A1

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével ajándék-
csomagot nyerhet Paks Város 
Önkormányzatának felajánlá-
sában.

Fotó: Babai István/archív

Mi volt a neve az Erzsébet Nagy Szállo-
da helyén egykor üzemelő vendéglátó-
helynek? A  megfejtéseket április 23-ig 
várjuk a 7030 Paks, Dózsa György út 51–
53. címre, vagy emailben a paksihirnok@
gmail.com-ra. A név mellé telefonszámot 
is kérünk.

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Otthonról dolgozhat !
Különféle termékek csomago-
lása és egyebek elérhetőségei

Érd: 06-90-60-36-07
(audiopress.iwk.hu  500 Ft 
+Áfa /min, 06-209104517)



    
  

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  

TERMELŐI  
BIO HOMOK- 
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)




