
A Pécsi Egyházmegye Oktatási Irodáját vezeti szeptember óta Koósz Roland, a 

Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium korábbi 

igazgatója. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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Közélet

Idősek világnapja – városi 
ünnepséget tartottak

– Szokták mondani, hogy embernek lenni va-
lójában nem más, mint bejárni az élet hosz-
szú, természetes változásokkal teli útját. Em-
beri életünk nagyban hasonlít a folyó életére. 
Hatalmas erő kell a megszületéséhez. Forrás-
ként tör a felszínre, később csermelyként, pa-
takként zabolátlan erővel képes formálni kör-
nyezetét, hogy aztán kiszélesedve tekintélyes, 
büszke, másokat éltető folyammá váljon. Azt 
gondolom, hogy szépkorúnak lenni éppen ezt 
jelenti. Hatalmas tapasztalattal, bölcsességgel, 
büszkén élni az életet. Ez az a semmihez sem 
hasonlítható érték, melyre a �atalok és a kö-
zépkorúak újra és újra nagy tisztelettel rácso-
dálkozhatnak, és szívük mélyéig megérthetik 
az idősödő szülők és nagyszülők valódi szép-
ségét és értékét. Kérges kezeik évtizedeken át 
dolgozó és szolgáló erejét, a ráncokkal szegé-
lyezett tekintetükből áradó csillogó szerete-
tet, az általuk kimondott szavak bölcsességét 
és lelkük örök �atalságát, mellyel újra és újra 
igent mondanak az életre – ezekkel a gondo-
latokkal nyitotta köszöntőjét Szabó Péter pol-
gármester az idősek világnapja alkalmából tar-
tott városi ünnepi esten, a Csengey Dénes Kul-
turális Központban.
Kiemelte, hogy ezt a szépséget nem adják sem 
pénzért, sem ajándékba. Ez a szépség az idő, a 
lelkierő, a bölcsesség és a kitartás gyümölcse. 
És ezt az emberi szépséget nekünk tisztelnünk 
és megbecsülnünk kell.
– Ezért is jó, hogy minden évben kifejez-
hetjük tiszteletünket, és mondhatunk őszin-

te köszönetet Önöknek munkájukért, szol-
gálatukért, melyet közösségünkért és csa-
ládjukért tettek az elmúlt évtizedekben. 
Mindezért pedig megbecsülés illeti Önö-
ket, amit a város részéről azzal kívánunk ki-
fejezni, hogy folyamatosan növeljük váro-
sunk időseket érintő szolgáltatásainak kö-
rét és színvonalát. Legyen szó a háziorvosi 
ellátás és a szakellátás folyamatos fejleszté-
séről vagy a teljesen elektromos buszokkal 
üzemeltetett buszhálózat igényvezérelt bőví-
téséről. Hisszük, hogy mindezek által is vá-
rosunk szépkorú polgárai komfortosabban, 

nagyobb biztonságban élhetik mindennap-
jaikat – húzta alá a polgármester.
Zárásként arról beszélt, hogy azt gondolja, 
szépkorúnak lenni azt jelenti, hogy az em-
ber gazdag tapasztalattal, bölcsességgel, sok-
szor humorral, büszkén éli az életet. – Ami-
kor már nem a rohanó idő vagy a birtoklás 
mennyisége, hanem az emberi élet valódi ér-
tékei számítanak. Az egészség, a család béké-
je, ölelő szeretete, az unokák mosolya.
Az ünnepnapon már délelőtt várták az idő-
seket a Csengey központba. A Paksi Gyó-
gyászati Központ munkatársainak közre-
működésével egészségügyi vizsgálatokon és 
szűréseken vehettek részt, volt laborszűrés 
(koleszterinszint-mérés, vércukorszintmérés), 
testzsírszázalék-mérés, táplálkozási tanács-
adás, vérnyomásmérés, frissítőmasszázs, vala-
mint gyógytorna. 
A városi ünnepségen a polgármesteri kö-
szöntő után „Szereted-e még…?” címmel Szé-
csi Pál emlékkoncertet adott Gergely Ró-
bert, közreműködött Némedi-Varga Tímea 
és Gere Orsolya. Az ünnepséget követően ál-
lófogadáson látta vendégül a megjelenteket 
Paks Város Önkormányzata.
Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította 
október 1-jét az idősek világnapjává. Az ün-
nepi programról bővebb összefoglalót adott a 
TelePaks televízió a Közélet közelről című ma-
gazin október 3-i adásában, ami megtalálha-
tó és visszanézhető a telepaks.net oldalon. 

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szép Zsóka
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Közélet

Az aradi vértanúk emlékére
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– A történelmi események 
már távol vannak, de szük-
séges azokat érteni, ismerni, 
és időről időre a jelenbe hoz-
ni – mondta Szabó Péter pol-
gármester október 6-i beszé-
dében. Kiemelte, a mostani 
egyre nehezedő és veszélyes-
sé váló világban újra szüksé-
ges élővé tenni, megérteni az 
önfeláldozó hazaszeretet lel-
kületét, így ma újra itt az al-
kalom, hogy feltekintsünk rá-
juk és megkérdezzük: mit ír-

nak maradandóan szívünkbe 
az aradi vértanúk? Mit ad sze-
mélyes életünkhöz a mai ün-
nep? Mint mondta, hiszi, hogy 
az aradi tizenhárom emlékeze-
te tükör, melyben felismerhet-
jük nemzetünk igazi lelki ka-
rakterét. – Mert mi, magya-
rok eredendően magunkban 
hordozzuk a szabadságvágy, 
a hazaszeretet, a hűség, a bá-
torság, a tenni akarás és a hit 
nemes értékeit. A mai emlék-
nap pedig példázza számunk-

ra, hogy mindig voltak hő-
seink, vértanúink, bátor és 
szent vezetőink, akik által ké-
pesek voltunk elérni a legelér-
hetetlenebbnek tűnő céljain-
kat is – fogalmazott, majd ar-
ról beszélt, hogy ma is látjuk, 
hogy a nemzeti érdekeink kes-
keny útján járni itthon és a vi-
lágban sokaknak fájó és kire-
kesztőnek vagy különutasnak 
mondott bátorság. – Valójá-
ban nem más, mint hazaszere-
tet, tehát a józan ész és a tiszta 

szív diadala az egyén önzése és 
a nemzeti érdekeink önfeladá-
sa fölött. Ma újra olyan harc 
dúl a világban és Európában, 
amelyben a 174 évvel koráb-
ban tapasztaltakhoz hasonló-
an sokaknak fáj a magyarok-
ra mindig jellemző szuverén 
élet- és világszemlélet, és ön-
magunk jól felfogott érdekei-
nek tiszta, szabad eszközök-
kel történő megvédése – húzta 
alá a polgármester. – Ezért azt 
kívánom, hogy mai ünnepünk 
tükrében is ráismerjünk nem-
zetünk és önmagunk egyé-
ni értékeire, és ezeket képesek 
legyünk az aradi vértanúkhoz 
hasonlóan hitelesen megélni 
családunk, városunk, nemze-
tünk javára, most az egyre na-
gyobb kihívásokat hozó idők-
ben is. Kívánom, hogy értsük 
az idők jeleit és benne cseleke-
deteink súlyát. Merjük hinni, 
hogy minden döntésnek, szó-
nak, cselekedetnek súlya van. 
Tudjunk és akarjunk az aradi 
vértanúk lelkületével, felelős-
ségével, hazaszeretetével élni, 
és nyomot hagyni világunk-
ban, közösségeinkben, a ránk 
bízottak szívében és életében – 
zárta beszédét Szabó Péter. A 
megemlékezésen közreműkö-
dött Szabó Dávid (ének-gitár). 
Az ünnepi beszéd után a meg-
jelentek elhelyezték a Kálvária 
temetőben álló emlékkereszt-
nél a tisztelet és hála virágait.                                       

-kgy-

Fotó: Babai István
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Közélet

Folytatódik az okoszebrák kialakítása Pakson. 
A második ütemben a Dózsa György úton a 
rendőrség épületénél, a Paksi Vak Bottyán 
Gimnázium előtt, valamint a Tolnai úton, a 
Paksi Benedek Elek Óvoda Hétszínvirág tag-
óvodája előtt lévő zebrát alakítják át. A pro-

jektről Szabó Péter polgármester tájékoztatott, 
aki elmondta, hogy az átalakítandó gyalogát-
kelők kiválasztásánál fő szempont volt, hogy 
mennyire forgalmas az adott hely, illetve van-e 
a közelben közintézmény, elsősorban oktatási-
nevelési intézmény.

– A SafeCross rendszer lényege, hogy a gya-
logosokat mozgásirány-érzékelő kamerák ész-
lelik, ahogy a zebra előtti aktív zónába érnek. 
Ekkor a burkolatba épített elektromos priz-
mák villogni kezdenek, ami jól észrevehe-
tő a járművezetők számára. A berendezés ré-
szeként mindkét oldalon elhelyeznek egy-egy 
LED lámpatestet is a láthatóság fokozására – 
ismertette a polgármester.
Az idei okoszebraprogram 23 millió forintból 
valósul meg,  az első ütemben a Gesztenyés 
utca–Kandó Kálmán utca kereszteződésénél 
a Paksi Benedek Elek Óvoda Mesevár tagóvo-
dája előtt, a Kishegyi úton az Árnyas és Feny-
ves utcák között a Paksi Benedek Elek Óvoda 
Kishegyi úti tagóvodájánál, a Táncsics utcán a 
Paksi Gyógyászati Központ szomszédságában, 
valamint a Szentháromság téren a Paksi Beze-
rédj Általános Iskolánál készültek intelligens-
gyalogátkelők.
Az okoszebraprojekt második üteme állami 
közúton valósul meg. A forgalombiztonsági 
beavatkozások elvégzése idején félpályás út-
lezárás, jelzőőrös forgalomirányítás előfor-
dulhat.                                                                       -kgy-

Járdafelújítás zajlik az Építők útján

Újabb okoszebrákat alakítanak ki

Megkezdték annak a beruhá-
zásnak a kivitelezését az Épí-
tők útján,  amelyben a keleti 
oldalon teljes hosszban meg-
újul a járda. A beruházás érté-
ke közel nettó 57 millió forint, 
amit  kormányzati támogatás-
ból és  önkormányzati forrás-
ból biztosítanak.

Megújul a járda az Építők útja 
keleti oldalán. A 470 méter hosz-
szú járda térkő burkolatot kap, a 
munkálatoknak része a kapube-
járók csatlakozásának kialakítá-
sa, a járdát határoló kiemelt út- 
és járdaszegély átépítése, vala-
mint a kiemelt szegély melletti 
aszfaltburkolat helyreállítása és 
a kerti szegély menti padka ren-
dezése is. 
Szabó Péter polgármester azt 
mondta a munkaterület átadásán, 
hogy a beruházás eredményeként 
rendezett, kulturált, jól közleked-
hető járdát vehetnek majd bir-
tokba a lakosok. Hozzátette, nagy 
öröm, hogy megvalósul az építés, 

hiszen ahogy mondani szokta, az 
Építők útja a lakótelep egyik főut-
cája, hosszú terület, forgalmas és 
egy részén üzletek is vannak. 
Mint elhangzott, az építkezés so-
rán számítani kell majd forgalom-
korlátozásra. A kivitelező ZO-
BAU Építőipari K�. ügyvezetője, 
Siklósi Zoltán még a szerződés-
kötésen azt mondta, hogy a mun-
kálatok során igyekeznek a le-
hető legkevésbé zavarni a lakos-

ság nyugalmát. Hozzátette, hogy 
forgalomkorlátozásra a bontások 
idején lehet számítani, de az utat 
szeretnék minden műszak végén 
visszaadni a közlekedőknek. 
Kudorné Szanyi Katalin, a kör-
zet önkormányzati képviselője azt 
mondta, hogy az új járda megépí-
tésével 40 éves probléma oldódik 
meg az Építők útján. Hozzátet-
te, igaz, hogy most csak a párat-
lan oldalon újul meg a járda, de �-

gyelemmel vannak a másik olda-
lira is, a hónap végéig elkészülnek 
a tervek. 
Szabó Péter polgármester erről 
azt mondta, hogy zajlottak már 
egyeztetések az Építők útja nyu-
gati oldalán lévő járda felújításá-
ról, és arra jutottak, hogy a neu-
ralgikus pontokon, mint példá-
ul az üzletsor végén lévő terület, 
még ebben az évben szeretnének 
felújítást végezni, majd forrástól 
függően haladnak tovább a re-
konstrukcióval.
Szabó Péter arról is tájékozta-
tott, hogy a keleti oldalon meg-
valósuló járdaépítésre kilencven 
napja van a kivitelezőnek. A re-
konstrukció értéke közel nettó 57 
millió forint, amit részben a Bel-
ügyminisztérium önkormányza-
ti feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek támogatása keretében nyújtott 
forrásból, részben a város költség-
vetéséből biztosítanak, a támoga-
tás mértéke az elszámolható költ-
ség ötven százaléka.                             

Kohl Gy.

Fotó: Szép Zsóka
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Már működik a TraffiPaks applikáció

Új igazgató vezeti az intézményt
Közélet

Már letölthető a Paksi Közleke-
dési K�. új mobilalkalmazása, a 
Tra�Paks, ami megkönnyíti az 
utazástervezést, ugyanis hasz-
nálatával valós időben nyomon 
követhetők a buszjáratok. Az al-
kalmazás használói elfelejthetik 
a menetrend böngészését, az in-
dulási és menetidők számolga-
tását. 

A Paksi Közlekedési K�. új mo-
bilalkalmazást fejlesztett ki, így 
okoseszközön keresztül nyomon 
követhetők a helyi járatú buszok. 
Az applikáció már letölthető – 
hívta fel a �gyelmet Tavi Tamás, a 
cég ügyvezetője. Azt is elmondta, 
hogy iOS és Android rendszerek-
re is elérhető az alkalmazás. 
A Tra�Paks elnevezésű appli-
káció a diszpécserek által hasz-

nált forgalomirányítói rend-
szerből nyeri a menetrendi 
adatokat. Az alkalmazás hasz-
nálatával az utasok búcsút int-
hetnek a menetrend böngészé-
sének, az indulási és menetidők 
számolgatásának, ugyanakkor 

megkönnyíti számukra az uta-
zástervezést. 
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re azt mondta, hogy jó ötlet a fej-
lesztés, az új alkalmazással még 
tovább korszerűsödött a helyi 
tömegközlekedés. A folyamatos 

nyomon követés miatt az utaso-
kat nem érheti meglepetés, ha 
például késés vagy torlódás miatt 
nem érkezik időben a busz, ezt 
az appon keresztül nyomon tud-
ják követni – összegzett.
A program első indításakor egy 
rövid súgó mutatja be az appliká-
ció használatának legfontosabb 
jellemzőit. A második lapon az 
aktuális térképnézetnek meg-
felelő terület közelében áthala-
dó vonalak listáját mutatja meg 
a program. Az egyes vonalakra 
koppintva rajzot készít a szo�-
ver irányonként, az irány kivá-
lasztásával pedig a megállólista 
is megtekinthető. Az alkalma-
zással és a telepítésével kapcso-
latos minden információ elérhe-
tő a paksbusz.hu oldalon.                 

Lovász Krisztián

Skucziné Mány Katalint nevezték ki október 
1-jével a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvo-
da, Általános Iskola és Gimnázium igazga-
tójának, miután elődjét, Koósz Rolandot a 
Pécsi Egyházmegye Oktatási Irodája veze-
tőjének kérte fel Felföldi László megyéspüs-
pök. Skucziné Mány Katalin német szakon 
végzett a Debreceni Egyetemen, friss diplo-
másként kezdett a paksi egyházi intézmény-
ben dolgozni, ahol immár huszonöt éve ta-
nít. Úgy érzi, az Isten vezette oda az útját, 
és az iskola azóta sem engedi el – mintha 
mágnes lenne a falakban –, mondja. 2015-
ös igazgatói kinevezésekor Koósz Roland 
őt választotta maga mellé helyettesnek. Ez 
a pozíció volt Skucziné Mány Katalin egyik 
álma, nagyon szerette ezt a feladatkört, nem 
is kívánt többet. A mostani felkérés az igaz-
gatói posztra váratlanul érte. Azt mondja, 
hogy bár kevés ideje volt felkészülni a fela-
datra, úgy érzi, hogy a munkatársaival és a 
két igazgatóhelyettessel, Sztanóné Körösztös 
Líviával és Fodor Gabriellával állják majd a 
kihívásokat, előre tudják vinni az elmúlt hét 
évben, Koósz Roland vezetése alatt megkez-
dett munkát, és közösen további előrehala-
dást érnek majd el. – Az elmúlt időszakban 
nagyon sokat fejlődött az iskola, az utóbbi 
hónapokban az iskolabővítéssel kapcsolatos 
nagyberuházás során szinte kinőtt a földből 
egy épület. Ez mögött nagyon sok munka, 

erőfeszítés és összefogás áll, valamint a vá-
ros és az egyházmegye részéről feltétlen tá-
mogatás – emelte ki az új igazgató, aki azt is 
elmondta, bízik benne, hogy az új épületet is 
meg tudják tölteni tartalommal, és az intéz-
mény harmincéves szellemiségét a további-
akban is képesek megőrizni. Skucziné Mány 
Katalin Pakson lakik a családjával. Ahogy 
fogalmaz, másik élete a szakfordítás, álma 
volt a német szakfordítói diploma megszer-

zése, amit a veszprémi Pannon Egyetemen 
vehetett át. Férjével három gyermekük van, 
Dániel már felnőtt, mérnök-informatikus, 
Orsolya a Semmelweis Orvostudományi 
Egyetemen gyógyszerésznek tanul, Lackó 
pedig a Balogh Antal általános iskola har-
madik osztályába jár. A mindennapjaik ré-
sze a zene, lányuk klarinétozik, Lackó pedig 
zongorázik, emellett a Tűzvirág Táncegyüt-
tesben táncol.                                         Sólya E.
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Kürtösi Krisztián – az új plébá-
nos bemutatkozása

Közélet

– Arra törekszem, hogy magam 
köré gyűjtsem a híveket, és én 
is körülöttük legyek – mondja 
Kürtösi Krisztián, a Paksi Ka-
tolikus Egyházközség új plébá-
nosa. Eddigi életútjáról, a papi 
szolgálatról, paksi terveiről be-
szélgettünk az atyával a plébá-
niahivatal közösségi termében.

– Felföldi László, a Pécsi Egyház-
megye püspöke 2022. augusztus 
19-vel Bátaszékről Paksra he-
lyezte Önt plébánosnak. Járt-e 
korábban városunkban?
– Igen, több alkalommal. Elő-
ször Máger Róbert, aki Pakson 
volt káplán – most püspöki iro-
daigazgató –, hívott meg Paksra, 
lelkinapot tartottunk éppen eb-
ben a teremben, ahol most beszél-
getünk. Jártam a városban Csősz 
István plébános révén, aki lelki-
gyakorlatra hívott meg. Legutóbb 
pedig elődöm, Kutas Attila plébá-
nos invitált meg idén a Jézus szí-
ve-búcsúra. 
– Hogyan fogadta a helyi kö-
zösség?
– Nagyon szívélyes fogadtatásban 
volt részem. Nagyon hálás vagyok 
azért a szeretetért, jóságért, jóin-
dulatért, kedvességért, amit ta-
pasztaltam. Nagy erőt ad az em-
bernek, ha egy ilyen közösséggel 
találkozik, és biztató is a jövőre 
nézve. 
– Milyen utat járt be Paksig?
– 1978-ban születtem a Nógrád 
megyei Pásztón. Egy ahhoz kö-
zeli kis faluban, Kozárdon nevel-
kedtem. Kilencesztendős voltam, 
amikor eldöntöttem, hogy pap le-
szek: ministránsként úgy jöttem 
ki az első misém után a temp-
lomból, hogy nekem ezt kell csi-
nálnom. Aztán ahogy növeked-
tem, úgy növekedett bennem az 
elhivatottság. Balassagyarmaton 
érettségiztem, majd Pécsett vé-
geztem teológiát a pálos szerzetes-
rend növendékeként. 2006. április 
22-én szenteltek pappá. Három 

évvel később kérésemre – mert 
szerettem volna lelkipásztorkod-
ni – kerültem a Pécsi Egyházme-
gyéhez, ahol az első szolgálati he-
lyem Kakasd és Sióagárd volt, 
majd Máriagyűd, aztán Döbrö-
köz. 2016. augusztus 1-jétől Báta-
széken szolgáltam. A pálosoknál 
az első szolgálati helyem Pécsett 
volt, majd Budapesten voltam 
káplán, aztán Márianosztrán plé-
bános és börtönlelkész. A kozárdi 
közösség, a plébánosaim, a teoló-
giai iskola, a szerzetesi közösség, 
ahol kilenc évet töltöttem, mind 
nagy hatással voltak rám, erős 
alapokat, lelkiséget adtak, amiből 
a mai napig merítkezem a papi 
szolgálatomban.
– Hogyan éli meg ezt a „vándor-
életet”?
– Mi, papok sem vagyunk egy-
formák, más a személyiségünk, a 
karizmánk, eltérő dolgokban je-
leskedünk, más dolgok mennek 
könnyebben vagy éppen nehe-
zebben, így nyilván különböző 
módon élünk meg egy áthelye-
zést is. Én otthon szeretek lenni a 

közösségemmel, arra törekszem, 
hogy magam köré gyűjtsem a hí-
veket, és én is körülöttük legyek. 
Bár sokrétűnek kell lenni a mai 
világban, egy pap csakis úgy tudja 
megtartani a közösséget, ha meg-
marad papnak, lelkiatyának, és 
közelebb viszi az embereket Isten-
hez. Az egyház attól lesz egyház, 
hogy Krisztus összegyűjt bennün-
ket az imádságra, a katekézisre, a 
vasárnapi szentmisére, a csalá-
di ünnepekre. A lelkipásztori éle-
temben mindig az volt az alapvető 
elgondolásom, hogy induljunk el 
az Istentől az emberekhez, aztán 
az emberekkel is el tudunk indul-
ni Istenhez. Ezen az úton az első 
a személyes kapcsolat: megismer-
ni, elfogadni, befogadni, megsze-
retni. Tulajdonképpen innen in-
dul el a közösség élete, a cél pedig 
az, hogy családban, Isten családjá-
ban érezzük magunkat. 
– Alig több mint egy hónapja ér-
kezett meg az új szolgálati helyé-
re. Hol tart a munkában?  
– A liturgikus események zaj-
lanak. Megbeszélést tartottunk 

már a Paksi Balogh Antal Ka-
tolikus Óvoda, Általános Iskola 
és Gimnázium igazgatójával, az 
óvodavezetővel, illetve a közvet-
len munkatársakkal, a közösségek 
vezetőivel és az egyháztestület-
tel. Németkéren, valamint Duna-
kömlődön is lelkipásztori szolgá-
latot látok el, amiben Fitt Szabolcs 
akolitus, hitoktató lesz a segítőm, 
akivel már egyeztettünk a lelki-
pásztori teendőinkről. Szeretném, 
ha a plébánián beindulna a felnőtt 
katekézis is. Kiemelt feladatom-
nak tekintem a meglévő �atal és 
egyéb közösségek megtartását és 
megerősítését, illetve nagyon fon-
tosnak tartom az egyes közössé-
gek nagy egységének erősítését. 
Mindezek mellett külön �gyelmet 
szeretnék szánni az idősek és a lel-
ki segítséget igénylők szolgálatá-
ra is. A következő egy esztendő el-
sősorban a megismerés, meghall-
gatás ideje lesz, amit mindenkivel 
kölcsönösen nagy nyitottsággal 
kell végeznünk, hogy gyümölcsö-
ző közösséget alkothassunk.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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F E L H Í V Á S 
Tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező szervezetet, helyben 
működő egyházat (továbbiakban Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a város területén jelenleg fo-
lyamatban lévő Városi csomag – Tárgyalásos eljárás településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan 
a teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében lakossági fórumot tart a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy 
házasságkötő termében 

2022. október 18-án 17 órakor, az alábbi témákban: 

1. WHB Vagyonkezelő K�. Ipari parkban lévő 4703/45 hrsz.-ú területén, valamint a csatlakozó Gip-1.3 jelű       
    építési övezeti besorolás megváltoztatása.

2. ATOMPARK K�. 5350/2, 5350/3 és 5351 hrsz.-ú ingatlanjain építési övezeti besorolás megváltoztatása.

3. MB Sunissimo Primo K�. 0189/2, 0199, 0201/2, 0201/8-17, 0201/36, 0255/3 és 0256/1, 3, 4 hrsz.-ú ingatlano- 
    kon övezeti besorolás megváltoztatása.

4. Duna-part Gesztenyesor 05, 06, 07 és 08 hrsz.-ú ingatlanokon övezeti besorolás megváltoztatása.

5. Kápolna utcába tervezett kerékpárút áthelyezése a Rákóczi utcába.

6. A Vitafoam Magyarország K�. kijelölt veszélyességi övezetének törlése.

7. HÉSZ 2.1 melléklet 134. sorának B-oszlopának ártelmatlanítás szava ártalmatlanításra változik.

8. HÉSZ 2. számú mellékletéből hiányzik az Lke-4.5 sor, ennek pótlása.

9. Szikkasztás kérdésével kapcsolatos előírás az atomerőmű felvonulási területén.

A Partnerségi dokumentáció megtekinthető az önkormányzat hivatalos honlapján: www.paks.hu/információk/
hirdetmények, közzétételek rovatban, valamint a Paksi Polgármesteri Hivatal 223-as irodájában.

A Partnerek a lakossági fórumon szóban észrevételt tehetnek a fórum témáival kapcsolatban. A bejelentkező 
Partnerek az írásos észrevételeiket, javaslataikat 2022. október 26-ig tehetik meg az alábbiak szerint: 

a) papíralapon a polgármesternek címezve, Paks Város Önkormányzatának címére történő megküldéssel  
 (7030 Paks, Dózsa György út 55-61.), 

b) elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu emailcímre történő megküldéssel,

c) E-papíron ügyfélkapun keresztül.

A Partneri bejelentkezéskor meg kell adni a partner nevét, jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet 
esetén pontos megnevezését, címét, levelezési címét, emailcímét, továbbá az érintett ingatlan címét, helyrajzi 
számát.

A főépítész javaslata alapján a bejelentkező partnerként való elfogadásáról, valamint a beérkezett vélemények, 
javaslatok elfogadásáról vagy el nem fogadásáról, az el nem fogadás indokolásáról a képviselő-testület dönt.

Paks, 2022. október 7.

                                                       Szabó Péter 
                                                                                                                                                             polgármester
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Az őszt köszöntötték a tagóvodában

Ismét regéltek a városi könyvtárban

Mozaik

Három napon át az ősz állt a 
fókuszban a Paksi Napsugár 
Óvoda Munkácsy utcai tag-
óvodájában. Az Őszköszöntő 
programra az önkormányzat 
humánpolitikai bizottságának 
tavaszi pályázatán nyert for-
rást a tagóvoda, a Népi játékok 
a régi korok tükrében című pá-
lyázattal. 

Három napon át zajlottak kin-
ti és benti programok az ősz je-
gyében a Paksi Napsugár Óvo-
da Munkácsy utcai tagóvodájá-
ban. Összeszedték az udvaron 
álló fákról lehullott diót, és 
megnézték, mit rejt a héja, illet-
ve népi játékokat ismerhettek 
meg a gyerekek. A kosárhin-
ta igen népszerű volt, a gumi-
tyúk fakanállal leütése szintén. 
Volt, aki vesszőkarikát pró-
bált rádobni szarvasagancsra, 
más a célba dobást gyakorolta. 

– Ezek a népi játékok fejlesztik 
a gyerekek kézügyességét, to-
vábbá a �gyelmet, az összpon-
tosítást, a kitartást – tájékozta-
tott Horváthné Támer Ilona, a 
Paksi Napsugár Óvoda Mun-
kácsy utcai tagóvodájának ve-
zetője. A kézműves-foglalkozá-

son a nemezelés, az agyagozás, 
a különböző �gurák készítése, 
az őszi termések gyűjtése, va-
lamint a mondókák és dalok 
megtanulása mind-mind azt a 
célt szolgálták, hogy a gyere-
kek megismerjék az ősz évsza-
kot. – Az egyik célunk az volt, 

hogy a gyerekek megismerjék 
azokat a játékokat, amikkel a 
szüleik, nagyszüleik játszottak, 
a másik pedig az őszre hango-
lódás. Mindeközben pedig a lé-
nyegről sem feledkeztünk meg: 
a gyerekek érezzék jól magukat 
– mondta Horváthné Támer 
Ilona. A program utolsó napján 
a Szaggató zenekar adott kon-
certet, amelyen a szülők is részt 
vehettek. – Meglepetésműsor-
ral, dalokkal készültünk erre az 
alkalomra – mondta Kiss Zol-
tán, a Szaggató zenekar veze-
tője. A programon Kosnás Ár-
pád táncos közreműködésével 
ismertették meg az óvodások-
kal a szüreti hagyományokat. 
Alap tánclépéseket tanulhattak 
meg a gyerekek, beszélgettek 
a néphagyományokról, a szü-
retről. A szüreti rendezvényt 
zsíroskenyérpartival zárták.

Gyimóthy Éva

– A mese az első találkozás az anyanyelvünk-
kel, kultúránkkal és a külvilággal. A magyar 
népmesék világa olyan gazdag és egyedülálló, 
mely egyszerre nyújt szórakoztatást a gyere-
keknek, repíti el őket a fantázia világába és ta-
nítja őket az élet igazságaira – ezzel a gondolat-
tal köszöntötte a résztvevőket Antóni Józsefné, 
a humánpolitikai bizottság elnöke a 24. Regé-
lő népmesemondó ünnepen. A koronavírus-
járvány miatt az elmúlt két évben nem tudták 
megmutatni mesemondó tudásukat a tanulók 
a Regélőn, 2022-ben viszont ismét várták őket 
a programra, ahol Mike Bernadett,  Sebestyén 
István és Mezősi Árpád alkották a zsűrit.
Kilenc iskola 26 tanulója vett részt a prog-
ramon, jöttek Paks mellett Nagydorog-
ról, Dunaföldvárról, Bölcskéről és Paks test-
vértelepülése, Zenta is képviseltette magát. 
A Regélő népmesemondó ünnepet a városi 
könyvtár a paksi úttörökkel közösen szervez-
te. Pumerscheinné Bedekovity Zóra, a Pak-
si Pákolitz István Városi Könyvtár igazgatója 
azt mondta, hogy az intézménynek ez az egyik 
kiemelt rendezvénye, ami a magyar népmese 
napjához kapcsolódik, amit szeptember 30-
án, Benedek Elek születésnapján ünneplünk. 
Az elmúlt több mint két évtizedben sok száz 
népmese hangzott már el a könyvtárban.

Idén arany minősítést kapott az alsó tagozato-
sok közül Fajka Flórián, Fajka Viola, Rekovics 
Ervin Nemere, ezüstöt Csurai Szantiágó, 
Lendvai Jonatán, Lisztmajer Tamás, bronzot 
pedig Csurai Renátó, Peti Borbála és Suhajda 
Dorka. Különdíjat vehetett át Papp Kristóf.
A felsősök közül arany minősítést kapott 
Rekovics Regő, Kövesdi Kata, ezüstöt Gutai 

Levente, Kiss Dalma Klára, Pataki Panna, és 
bronzot Czibula Nádja Zsuzsanna és Sulák 
Petra. Különdíjat kapott Weisz Janka.
A Regélő jövőre negyed évszázados jubileu-
mot ünnepel. A szervezők 2023-ban is Pak-
son kívánják vendégül látni az i�ú tehetsé-
geket.                                    

Lovász K.

Fotó: TelePaks

Fotó: TelePaks

az els
kamatperiódusra*
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A Bónusz Magyar Állampapír egy évben négy kamatperiódussal rendelkezik, az adott kamatperiódusra irányadó éves kamat mértéke a kamatbázis és a kamatprémium összege. A kamatbázis 
megegyezik a kamatperiódus kezdőidőpontját megelőző négy eredményes, 3 hónapos Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok, adott aukción elfogadott mennyiségekkel 
súlyozott számtani átlagával, ami a 2025/N sorozat első kamatperiódusa esetében 10,32%. A kamatprémium mértéke 1%. Az adott kamatperiódusra vonatkozó éves kamat megállapítására 
az adott kamatperiódus kezdőnapját megelőző negyedik munkanappal kerül sor. Jelen tájékoztatás a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény vonatkozó rendelkezései alapján kereskedelmi 
kommunikációnak minősül, és nem tekinthető ajánlattételnek, teljes körű tájékoztatásnak, befektetési vagy adótanácsadásnak. A Kibocsátó felhívja a befektetők figyelmét, hogy a Bónusz 
Magyar Állampapírok esetében sem zárhatóak ki teljeskörűen a pénz- és tőkepiac változásából eredő kockázatok, és valamennyi további befektetési kockázatot és lehetőséget is a befektetőnek 
kell felmérnie. A Bónusz Magyar Állampapírok forgalomba hozatalának és forgalmazásának általános feltételeit az adott sorozat Ismertetője és Nyilvános Ajánlattétele tartalmazza, melyek 
megtekinthetőek a forgalmazóhelyeken, illetve a www.allampapir.hu és a www.akk.hu honlapokon.

az els
kamatperiódusra*
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A világnap alkal-
mából koncerteztek

Negyvenkarikás já-
tékok a múzeummal

Puttonyos fesztivál és Food Truck Show
Amerikai kézműves hambur-
ger, svájci olvasztott sajtos 
bagette, spanyol churros. Csak 
néhány olyan nemzetközi étel, 
amiket meg lehetett kóstolni 
az idei Puttonyos Fesztivál és 
Food Truck Show-n. A kuliná-
ris élmények mellett helyi ter-
melők boraival, koncertekkel, 
pihenőszigettel és gyermekszi-
gettel is várták a látogatókat. 

Nagy Balázs precíz mozdulat-
tal simította rá a speciális sütő-
vel megolvasztott raclette saj-
tot egy helyben sütött bagettre, 
majd gyöngyhagymával és ubor-
kával díszítette a szendvicset. 
Raclette by Lili – hirdette a fel-
irat a büfékocsi oldalán, és min-
den eszközön, szalvétán, kiegé-
szítőn érződött az alpesi hangulat. 
Szabó Lili és párja tudatosan ala-
kították ki így a Food Truck Show 
egyik kocsiját. – A francia raclette 
sajt az összes általunk kínált étel 

alapja. Ezt olvasztjuk meg, majd 
húzzuk rá egy bagettre vagy bur-
gonyára. Erre rakjuk rá a fekete-
erdei sonkát és egyéb feltéteket. A 
raclette kifejezés nemcsak a sajt tí-
pusát, hanem a sütési folyamatot 
is takarja – mondta Szabó Lili, az 
ötletgazda. A svájci eredetű nem-
zeti ételen kívül számos más kü-
lönleges street foodot lehetett kós-

tolni Pakson két napon keresztül. 
Dicsérték a mangalicahússal ké-
szült hamburgert és kolbászt, 
nagy sikere volt a barbeque szó-
szos marhabordának, nemkü-
lönben a spanyol churrosnak és a 
�sh and chipsnek. Az ételek mel-
lé helyi termelők borait, ananá-
szos sört, koktélt, limonádét is le-
hetett kortyolni. – A Puttonyos 

Fesztivál 2021-ben egészült ki a 
Food Truck Show-val. Idén még 
több büfékocsiból állt a show, 
ezért döntöttünk úgy, hogy nem 
a Sárgödör téren, hanem a Tán-
csics-parkban rendezzük meg a 
programot. Így a hangulat is egé-
szen megváltozott – mondta Ko-
vács Kristóf, a rendezvény főszer-
vezője. – Itt teret nyertünk. Ebben 
a parkban mintegy 13 járművet 
tudtunk elhelyezni, így a nemzet-
közi ételek választékából is széle-
sebb kínálat várta az ínyenc kö-
zönséget, mint tavaly – fűzte hoz-
zá Horváth Zoltán, a Food Truck 
Show főszervezője, a Magyar 
Street Food Egyesület elnöke. Az 
első nap az Irigy Hónaljmirigy 
koncertjével zárult, a második 
helyi és környékbeli zenekaro-
kéval, fellépett a Sisha Café, a 
Partwish akusztikus zenekar 
és az ORIGAMiES. A kétnapos 
rendezvény retró partival ért 
véget.                                  Gyimóthy É.

Negyvenkarikás játékokra vár-
ta az Atomenergetikai Múzeum 
a Múzeumok Őszi Fesztiváljá-
hoz kapcsolódóan az iskoláso-
kat, majd délután a nagyközön-
séget szeptember 23-án a Tán-
csics parkba a Sportot űzünk a 
�zikából című program kereté-
ben. Az egyik programelem a 
két népszerű �zikus, Härtlein 
Károly és Krizsán Árpád kí-
sérletsorozata volt. Bevonták a 
közönséget is a természettudo-
mányos kísérletek bemutatásá-
ba; megtudhatták az érdeklő-
dők, miért nem esünk el a ke-
rékpárral, miközben hajtjuk, és 
azt is, hogyan tudnak piruettez-
ni a műkorcsolyázók. A délelőt-
ti előadáson részt vett a Paksi 
Celőke Íjász Egyesülettől Makai 
Róbert, aki az íj működését mu-
tatta be. A rendezvény résztve-
vői ki is próbálhatták, amiről az 

előadók beszéltek: így lehetett 
asztaliteniszezni, kosárlabdáz-
ni, dartsozni. Az ASE dzsúdó-
sai bemutatót tartottak, és a gye-
rekeket az ország legnagyobb 
nindzsa akadálypályája is várta. 
Délutánra megérkeztek a Tán-
csics parkba a Paksi Városi Mú-
zeum munkatársai, akik a ró-
mai korhoz kapcsolódó kézmű-
ves-foglalkozásokat tartottak, és 
megjelent a Kackiás Vándorját-
szótér is készségfejlesztő fajáté-
kokkal. A gyerekek négy állo-
máson gyűjthettek tallérokat, 
amelyekért cserébe az Atom-
energetikai Múzeum ajándékát 
kapták, és a délután folyamán 
is meghallgathatták a �zikusok 
előadását, melynek keretében 
megismerkedhettek híres pak-
si sportolókkal, dr. Kovács An-
tallal, Kiszli Vandával és Benkő 
Norberttel.                                   -se-

Két programra is várták a kö-
zönséget a zene világnapja al-
kalmából Pakson. Az egyik 
szervezője a Pro Artis Alapfokú 
Művészeti Iskola volt, helyszíne 
pedig az evangélikus templom 
az ünnepnap előestéjén. A ha-
gyományos koncerten az intéz-
mény tanárai, növendékei kö-
zül lépnek fel, maguk választják 
ki, hogy milyen  zenedarabokat 
adnak elő. Ebben az esztendő-
ben inkább klasszikus zene volt 
repertoáron.
A másik program kórustalál-
kozó volt, amit az ünnepna-
pon a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban, a Paksi Vá-
rosi Vegyeskar szervezésében 
tartottak. A házigazda kórus 
mellett fellépett a Cantemus 
Kamarakórus Dunaföldvár, az 
Érsekcsanádi Összhang Kó-
rus, a Kalocsa Kamarakórus 

és a Tinódi Vegyeskar Sziget-
vár. Igazán színes zenei prog-
rammal várták a közönséget, 
a hangverseny végén együtt is 
énekeltek a kórusok. 
Október 1-jét 1975-ben nyil-
vánította a zene világnapjává 
az UNESCO Yehudi Menuhin 
világhírű hegedűművész kez-
deményezésére és javaslatára. 
Mint mondta: „Arra szeret-
nék buzdítani minden várost, 
falut és országot, rendezzenek 
sokféle zenei eseményt ezen 
a napon. Örülnék, ha nem-
csak koncerteken, rádióműso-
rokban szólalnának meg régi 
és főként mai művek, hanem 
spontán megnyilvánulásként 
utcákon és tereken is muzsi-
kálnának énekesek, kórusok, 
jazz-zenészek és a komolyzene 
legjelentősebb előadói…”

-gyöngy-

Fotó: Babai István

Mozaik
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Polgármesterek gyűjtöttek információt

Elkezdődött a reaktortartályok gyártása

Atomerőmű

Újabb fontos állomáshoz érkezett a Paks II. 
projekt, megkezdődött az „atomerőművek 
szíveként” is emlegetett reaktortartályok 
gyártása – jelentette be Szijjártó Péter kül-
gazdasági és külügyminiszter Facebook-
oldalán. Ahogy minden más hosszú gyár-
tási idejű berendezés, úgy a reaktortar-
tály gyártását is külön engedélyhez kötik a 
jogszabályok – olvasható a paks2.hu hon-
lapon. 
A reaktortartály az atomerőmű alapberen-
dezése, az „atomerőmű szíve”, ebben zaj-
lik a szabályozott láncreakció. Az itt kelet-
kezett hő alakul át mozgási, majd villamos 
energiává.

A gyártás indítását minden esetben audit 
előzi meg. Így volt ez a reaktortartály ese-
tében is: a magyar szakemberek a helyszí-
nen győződtek meg arról, hogy minden 
szükséges feltétel adott a munka megkez-
déséhez. 
A reaktortartályt, amely 330 tonna töme-
gű és több mint 11 méter magas, Oroszor-
szágban gyártják mintegy 36 hónap alatt, 
orosz és magyar szakemberek folyamatos 
kontrollja mellett. 
A  reaktortartályokat vízi úton szállít-
ják majd Paksra. Beemelésük, beszerelé-
sük rendkívüli pontosságot igényel, a leg-
nagyobb tűrés vízszintes irányban nem 

haladhatja meg az egytized millimétert. 
A  szintén hosszú gyártási idejű berende-
zések közé tartozó olvadékcsapdák gyár-
tása augusztus végén kezdődött el. 
Az olvadékcsapda az egyike azok-
nak a biztonságnövelő műszaki meg-
oldásoknak, amelyek a Pakson is épü-
lő, továbbfejlesztett harmadik generá- 
ciós VVER–1200-as blokkokat jellemzik.
A paksi telephelyen is nagy lendülettel folyik 
a munka, zajlanak a talajelőkészítési mun-
kák. Az első betonelemek 2023 őszén kerül-
nek a helyükre, a reaktorok pedig 2030-ra 
bekapcsolódnak az áramellátásba.                                                                  

-ph-

Megtartotta idei harmadik, településveze-
tőknek szóló tájékoztatóját a Radioaktív 
Hulladékokat Kezelő K�. (RHK K�.) Az 
október 3-i találkozón a radioaktív hulla-
dékok tárolásával kapcsolatos legfrissebb 
információkról tájékozódhattak a térség 
polgármesterei.

Bara László, a Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolója (KKÁT) telephelyvezetője tartott 
tájékoztatót  azon a találkozón, amit az RHK 
K�. szervezett a térség polgármestereinek. 
Elmondta, hogy az első félévben 300 kazetta 
betárolása történt meg, így most 10507 ka-
zetta található a KKÁT-ban. Októberben to-
vábbi 60 kazetta beszállítására kerül sor, így 
az idei évre tervezett betárolási mennyiség 
teljesül. Bara László arról is tájékoztatta a te-
lepülésvezetőket, hogy az úgynevezett biz-
tosítéki ellenőrzések is megtörténtek a har-
madik negyedévben, amelynek során az 
Országos Atomenergia Hivatal (OAH) mel-
lett a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
(NAÜ) és az Európai Atomenergia Közös-
ség is rendben talált mindent.
A harmadik negyedévben megvalósult a 
24–25. kamra közötti fal összenyitáshoz 

szükséges ideiglenes végfal építése, továbbá 
a kesztyűs manipulátor gyártóművi próbá-
ja és a helyszíni üzembe helyezése is meg-
történt.
A tájékoztatón elhangzott az is, hogy hamaro-
san ismét megrendezik az erőművek éjszaká-

ját. A programra az RHK K�. is készül. Októ-
ber 28-án az érdeklődők ismét betekinthetnek 
a Bátaapátiban található Nemzeti Radioaktív-
hulladék Tároló kulisszái mögé. 16 órától 20 
óráig két csoport tehet látogatást az ellenőrzött 
zónában.                                           Lovász Krisztián

Fotó: Szép Zsóka
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Atomerőmű

Atomerőművek nélkül nincs 
kiút az energiaválságból
Az európai klímavédelmi cé-
lok eléréséhez szükség van az 
atomenergiára – mondta Yves 
Desbazeille az épülő paksi blok-
kok területén. A nucleareurope 
főigazgatója szerint kontinen-
sünk biztonságos áramellátása 
szempontjából is nélkülözhe-
tetlenek az atomerőművek.

– A növekvő villamosener-
gia-igény több nukleáris ka-
pacitást kíván a jövőben, ha el 
akarjuk érni a klímavédelmi 
célokat – szögezte le paksi lá-
togatásán Yves Desbazeille, a 
nucleareurope főigazgatója. Az 
európai atomenergia-ipart ösz-
szefogó szövetség küldöttsége 
október 4-én kereste fel a pak-
si atomerőmű új blokkjainak 
építkezését, és tájékozódott a 
projekt előrehaladásáról.
Yves Desbazeille a talajkiemelési 
feladatok megtekintését köve-
tően elmondta: a villamosener-
gia-szükséglet mintegy negye-
dét biztosítják az atomerőmű-
vek Európában, ez az alacsony 
szén-dioxid-kibocsátású terme- 
lés fele. A főigazgató sze-
rint legalább ezt az arányt biz-
tosítani kell hosszú távon is, 
ami azt jelenti, hogy növel-
ni kell a nukleáris kapacitást. 
Az Európai Unió klímavédel-
mi irányelve értelmében, az-
zal, hogy az unió törekszik a 
gázfogyasztás mérséklésére, a 
károsanyagkibocsátás-mentes 
villamosenergia-termelés kap 
nagyobb hangsúlyt.

A főigazgató üdvözölte az Euró- 
pai Unió által megszavazott 
taxonómiarendeletet, amely a 
fenntartható energiatermelési 
módok közé sorolja az atome- 
nergiát is. – Ez egy nagyon 
fontos eredmény, mert nem 
volt magától értetődő – hang-
súlyozta, hozzátéve: – fél-
úton járunk, hiszen egyrészt 
a taxonómiarendelet nehezen 
teljesíthető feltételeket szab, 

másrészt Európának még fel 
kell ismernie, hogy az atom-
energia-iparnak a technológi-
át megillető helyre, a fejlesztés 
élvonalába kell kerülnie. Azt 
mondanám tehát, hogy a taxo-
nómia egy lépés a helyes irány-
ba, de még sok feladat vár ránk, 
ha azt akarjuk, hogy az atom-
energia teljes mértékben elfo-
gadott és támogatott legyen az 
unióban.

A brüsszeli székhelyű szervezet 
első embere egyértelművé tet-
te, hogy az Európát sújtó ener-
giaválság idején a meg�zethető 
áron termelő atomerőművek az 
ellátásbiztonság szempontjából 
is kulcsfontosságúak.
A �nn, spanyol, francia és ro-
mán szakértőkből álló nemzet-
közi delegáció a magyarorszá-
gi látogatása során átfogó képet 
kapott a hazai nukleáris ágazat 
helyzetéről és fejlesztéséről.
A nucleareurope az európai 
nukleáris ipart képviseli az EU 
intézményeivel és más kulcs-
fontosságú érdekelt felekkel 
folytatott energiapolitikai meg-
beszéléseken. Tagságát 15 nem-
zeti nukleáris szövetség alkot-
ja, amelyek csaknem 3000 céget 
reprezentálnak.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Szűnni nem akaró tapssal köszönt el a Pak-
si Balogh Antal Katolikus Óvoda, Általános 
Iskola és Gimnázium félezer diákja és peda-
gógusa az intézmény igazgatójától, Koósz 
Rolandtól az őt búcsúztató templomi szent-
misén. Koósz Roland Felföldi László püs-
pök invitálására szeptember óta a Pécsi Egy-
házmegye Oktatási Irodáját vezeti. Úgy érzi, 
hogy egész életét végigkísérte az isteni gond-
viselés. Pécsett nőtt fel, szerető, nagy csa-
ládban, mély hitét a legviharosabb történel-
mi időkben is vallásosságát megtartó nagy-
mamájának, édesanyjának és a legnehezebb 
élethelyzetekben is mosolyogva küzdő édes-
apjának köszönheti. Gyermekkorában pap-
nak készült, de a család iránti vágy legalább 
olyan erős volt benne, mint amit az egyházi 
szolgálat iránt érzett. – Nem is tudott győzni 
az egyik a másik felett, így a szemináriumban 
az ötödik év elején úgy döntöttem, hogy ne-
met mondok, hiszen a papságot nem tudnám 
őszintén és kételyek nélkül felvállalni. Mayer 
Mihály püspök úr elengedett, ugyanakkor 
meg is tartott. Ő helyezett 1999-ben Duna-
kömlődre, a támogatásból felújított plébáni-
ára, ahol előremutató munka kezdődhetett. 

Hittant is tanítottam, így kerültem a paksi 
katolikus iskolába. Ebben is látom a gondvi-
selést. Nyolc év után a püspök úr Királyegy-
házára helyezett; 12 falut láttam el lelkipász-
tori munkatársként – idézte fel Koósz Ro-
land. Egy év elteltével ismét Paksra vezette 
a gondviselés, majd 2011-ben Szentlászlóra, 
később Somberekre került. 2015-ben érke-
zett a kérés Udvardy György püspöktől, hogy 
pályázza meg a paksi katolikus iskola igazga-
tói állását. – Hárman pályáztunk, a tantes-
tület nekem szavazott bizalmat, ami mind-
végig megmaradt. Nagy kihívást jelentett a 
feladat, de a Jóisten végig velem volt. Kiala-
kult egy gyümölcsöző együttműködés a vá-
rossal, és a szülők felé is meg tudtuk nyit-
ni az iskolát. A családi napok, a beiskolázá-
si programok olyan jól sikerültek, hogy az 
elmúlt hét év alatt százzal több tanulója lett 
az intézménynek. Aztán jöttek az új kihívá-
sok. Az óvoda építése és az azzal együtt járó, 
30 éve várt intézménybővítés a gondvise-
lés legfantasztikusabb gyümölcse. Ez életem 
soha ki nem törölhető időszaka – mondta.  
Koósz Roland kiemelte, hogy a szíve egy da-
rabja Pakson marad. – Némi fáradtság volt 

bennem a vezetői munka kapcsán, de nem 
nekem kellett meghoznom a döntést. A vál-
tozást úgy éltem meg, hogy ez a Jóisten vá-
lasza az életemre, azzal, hogy ő előttem jár és 
megnyitott egy ajtót, amin most beléptem. 
De nem engedtem el az iskolát, a fenntartói 
oldalról továbbra is törődöm vele – hangsú-
lyozta. Koósz Roland családjával Sombereken 
él. Felesége Mohácson tanít, ott járnak iskolá-
ba gyermekeik, az elsős Kata és a kilencéves 
Andris. A felesége első házasságából született 
Sára 17 éves, építésznek tanul. Koósz Roland 
napjai jelentős részében utazik, mint mond-
ja, az odafelé utakat imádsággal tölti, a ha-
zaút pedig a lecsendesedésé. Hobbija nincs, 
nem is lenne rá ideje, hiszen Sombereken lel-
kipásztorként és diakónusként is tevékenyke-
dik, három falu lelkigondozói feladatait vég-
zi. Az tölti fel, amikor kis�át hetente kétszer 
fociedzésre viszi, ahol a többi apukával jóízű-
en elbeszélgetnek, és meccsre is ő jár Andris-
sal, már ha a meccs nem vasárnapra, a mi-
sék idejére esik. A nyár azonban a családé: 
nagy örömként élték meg, hogy három év 
után idén ismét Horvátországban tölthettek 
együtt tíz napot.                              Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Portré

Jó napot, mi újság?

Koósz Roland
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A paksi aranyláz legendája

Ismeri Ön Tolna megyét? – tet-
ték fel a kérdést 1962 őszén a Tol-
na Megyei Népújság helytörténe-
ti rejtvénypályázatának címében, 
melynek második fordulójában a 
7. kérdés így hangzott: Hol mos-
tak a múlt században aranyat a 
Duna homokjából? A helyes vá-
lasz: Paks. Akkor még nem volt 
Google, de aki levette a polcról 
az 1896-os kiadású Pallas Nagyle-
xikont (13. kötet, 715. o.), a Paks 
szószedetben talált erre utalást: 

 Ha a történet gyökeréhez leásunk 
a régmúlt krónikákban, az 1880-
as években ilyen szalagcímekkel 
találkozunk az újságokban: „Pak-
si aranymezők”, „Aranyföld Pak-
son”, „A paksi Eldorádó”, „Kali-
fornia Pakson”. Régen a Duna 
homokja valóban hordta lefe-
lé a szemcsés aranyat, és a part 
mentén sok faluban éltek régeb-
ben aranymosók, akiket népiesen 
aranyászoknak neveztek. Törté-
netünk főhőse a későbbi Fő utca 
34. szám alatti sírköves vállalko-
zók, a Rosner testvérek, Ármin és 
Mór édesapja, Rosner Dávid or-

todox zsidó kőfaragó. 1880 őszén 
keltek szárnyra az első hírek, mi-
szerint a saját telkén kútásás köz-
ben a homokban csillogó arany-
szemcséket fedezett fel: 

Rosner mintát küldött vizsgálatra 
Bécsbe és Körmöcbányára a ho-
mokból, amelyről megállapítot-
ták, hogy a benne csillámló anyag 
tiszta arany. Feltételezve, hogy a 
szomszédai telkén is átvonul az 
aranytartalmú réteg, sima homo-
kot is beküldött, melynek elutasító 

határozatával nyomott áron tud-
ta megvenni a szomszédai telkét, 
majd az arany kinyerésére vállal-
kozó befektetőket keresett maga 
mellé, és komoly bányászati be-
ruházásba kezdett. A Budapestre 
küldött aranyhomokot a fémjelző 
hivatal megvizsgálta, és az 5 kilo-
grammnyi homokban 9 gramm 
aranyat és 4 gramm ezüstöt ta-
lált. A leletről a belügyminiszté-
riumot is értesítették. A szükséges 
bányászati engedélyek miatt és a 
szakértelmet biztosítandó Rosner 
mellé betársult egy Riegler nevű 
bányakapitány, és 1881 nyarára 
már összesen öt aknát működtet-
tek. Riegler a �ával Dunakömlőd 
aranytartalmúnak vélt homokfö-
venyein kettőt, a Karl és Richard 
aknákat, míg Rosner Pakson hár-
mat, a Rosner, a Móric és a Wil-
helm aknákat. Utóbbi Paks külvá-
rosában, Újvárosban volt. Riegler, 
miután olvasztókemencékre és 
gépekre beruházott, az erdélyi 
Zalatnáról hozatott negyven bá-
nyamunkást, mert nem akart időt 
veszíteni a helyiek betanításával. 
A sajtóhírek hallatán egy szakértő, 
Rácz Károly topánfalvi magánbá-
nyász rövid levelezés után meglá-
togatta az aranyásó sírkövest Pak-
son 1881 nyarán: 

Tudományos értelemben azo-
kat az erősen csillogó fényű 
szilikátásványokat (pl.: biotit, 
muszkovit) hívják csillámpalá-
nak, melyek �nom lemezekké 
hasíthatók. Triviális neve macs-
kaarany  (Katzen-gold), melyet 
az igen �nom pikkelyekben az 
aranyra emlékeztető színéről 
kapott. A Borsszem Jankó nevű 
élclap is ironikus cikket közölt a 
paksi Eldorádóról: 

A kincsásóról utoljára 1881 
augusztusában írták, hogy a 
paksi „aranybányák” felfede-
zője csődöt mondott. Az általa 
nyert aranyhomok nem fedezte 
a költségeket, és a sokat irigyelt 
felfedező tönkrement. (Politi-
kai Újdonságok,1881.08.17.) 
Azóta a túlparti strand bárso-
nyos homokfövenyén is csak 
akkor történik aranymosás, ha 
valaki aranygyűrűvel mártó-
zik meg a folyami habokban. 
A történetnek több utózöngé-
je a korabeli krónikákban nem 
maradt fenn, pedig a nagy hír-
verést keltő paksi aranyásó 
igazán kiállhatott volna a nyil-
vánosság elé valami hasonló 
frappáns beismeréssel: Ez bi-
zony csak csillámpala, úgy lát-
szik a pillánk csala!

dr. Hanol János

„1881–82: kísérleteket tettek a 
paksi határban az állítólag ott 
található aranytartalmú ho-
mok kiaknázása iránt, de min-
den említésre méltó eredmény 
nélkül.”

„Rozner örömmel fogadott, s 
azonnal megmutatta a nagy 
mennyiségű csillámpala szem-
csékkel kevert Duna-homokot. 
Az arany választótekenőt kéz-
be vettem, s a homokból próbát 
mostam, ez azonban arany-
nak még nyomát sem mutat-
ta, s csupán a fekete vaskova 
szemcsék voltak láthatók ben-
ne, melyek a Duna homok-
jából mindenütt kimoshatók. 
Határozottan kimondtam te-
hát Roznernek aziránti néze-
temet, hogy pénzét ne költse 
hiába, mert ott ugyan arany-
nak nyoma sincs.” (A Hon, 
1881.06.27.) 

„A Dunában errefelé csak 
aranyhalat lehet fogni; de 
amelyik nem hárompróbás, 
azt meg sem főzik. Itt min-
den házmester aranykulcsos 
és minden csikós aranysar-
kantyús. Zsidó hál istennek 
elég van, különösen arany-
gyapjú-kereskedő. De a leg-
feketébb zsidó menyecske is 
aranyhajú és legalább Aran-
kának hijják. Házasságkötés-
kor mindjárt az aranylakoda-
lommal kezdik, s a pap mind-
annyiszor aranymisét mond.” 
(Borsszem Jankó, 1881.06.12., 
9.o.) 

„A békés paksiak kedélyét pár 
nap óta egy rendkívüli felfe-
dezés tartja izgatottságban: 
Rozner Dávid sírkővéső nem-
rég egy kút ásatását elhatároz-
ta. A munka folyamában egy 
éjjel udvarán körültekintvén 
nagy rémületére az tapasztalta, 
hogy az ásni kezdett kút körül 
mintha csak boszorkányok ütöt-
ték volna fel tanyájukat, fénylik 
és csillámlik. Nem érezvén ma-
gában elég bátorságot, munká-
saikat kelté fel, hogy a csillám-
lás okáról magának meggyőző-
dést szerezhessen. A munkások 
azután ásóval, kapával felfegy-
verkezve megrohanták a fény-
özönt és úgy tapasztalták, hogy 
az semmi egyéb, mint a kútból 
kihányt homok!” (Pécsi Figyelő, 
1880.11.27.) 

Fotó: magánarchívum

Üdvözlet Paksról – Erzsébet sétatér (Rosenbaum Ignác lapja, kb. 1910)
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Mozaik

Tárgy/
történet

Az Atomerőmű szervezeti sémája szerint az 
üzemnek közel száz kisebb-nagyobb szerve-
zeti egysége van, amelyek közül a legkisebb 
a csoport. Ilyen az ügyeletes mérnöki cso-
port (ÜMCS), amely 6-7 főből áll, ám kis 
létszáma ellenére az üzemvitel szempontjá-
ból igen fontos szerepet tölt be a folyamatos 
műszak irányításában. Függelmi felettese 
az üzemviteli igazgató, viszont az ügyeletes 
mérnöki státuszba közvetlen a vezérigazga-
tó nevezi ki az arra érdemes személyt, az el-
múlt negyven év alatt közel 35 főt. 
Az ügyeletes mérnököknél 2018-ban tör-
tént szervezeti változás, akkor alakult meg 
az ügyeletes mérnöki csoport – tájékoztat 
Sápi József csoportvezető –, és létrehoztak 
egy vezető ügyeletes mérnöki státuszt. A ve-
zető ügyeletes mérnök (üm) nappalos mun-
kakörben támogatja az operatív munkákat, 
illetve végzi az ügyeletes mérnöki munka-
kör ellátásához szükséges feltételek tervezé-
sét és azok biztosítását.
Egy folyamatosan működő üzem szervezé-
se és irányítása sokkal bonyolultabb – ennek 
ellenére nagyon gyakorlatias – az egy mű-
szakos termelési üzemeknél, ugyanis a nap 
24 órájában ellenőrizni és irányítani kell a 
folyamatokat. Ez azt jelenti, hogy az ügyele-
tes mérnök a nappalos műszak után az erő-
mű területén tartózkodó minden személy-
nek a felettese. 
Az atomerőműben négy reaktorblokk mű-
ködik, minden blokkhoz tartozik egy blokk-
vezénylő, ahonnan az adott blokkot irányít-
ják a blokkügyeletesek az ügyeletes mérnök 

felügyeletével, segítségével. A négy blokk-
vezénylőből minden fontos információ az 
erőmű-irányító központban (EIK) is meg-
jelenik, amely az ügyeletes mérnök munka-
helye. A befutó sok információ megjeleníté-
sére egy több négyzetméteres sémafal szol-
gál, mutatva a különböző fontos területek 
pillanatnyi helyzetét, például az egyes blok-
kok pillanatnyi teljesítményét. Az ügyeletes 
mérnök ebből a helyiségből tartja a kapcso-
latot az országos villamos teherelosztóval, és 
működik vele együtt. Az EIK első sémafa-
la megtekinthető az Atomenergetikai Múze-
umban.  
Ahhoz, hogy valakiből ügyeletes mérnök le-
gyen, felsőfokú végzettségre van szüksége, 
és primer vagy szekunder szakterületről kell 
indulnia, majd folyamatos tanulás és vizs-
gák után 11-12 év múlva lehet az. Az eltelt 
40 év alatt közel 35 fő tett eredményes ügye-
letes mérnöki vizsgát.

Kovács József vezérigazgató 2009-ben az-
zal köszönte meg az ügyeletes mérnökök 
munkáját, hogy egy nagy találkozót szer-
vezett nekik Igalon. A találkozóra repre-
zentatív ezüstemlékérem készült, amely-
nek előlapján az atomerőmű látképe alatt 
a „Paksi Atomerőmű – Ügyeletes Mérnö-
ki Találkozó – 2009” felirat olvasható, a 
hátoldalán pedig az ügyeletes mérnökök 
aláírásai láthatók. Ezek az aláírások sze-
repelnek az ügyeletes mérnöki naplóban, 
amelyben az adott műszak minden fon-
tosabb eseményét rögzítették. Az ügye-
letes mérnök szolgálatának leadása azzal 
zárult, hogy minden reggel, hóna alatt az 
ügyeletes mérnöki naplóval, személyesen 
is jelentést tett a vezérigazgatónak, vagy 
annak távolléte esetén a cégvezetői ügye-
letesnek.
Meg kell még említeni a tanácsadói ügye-
letes mérnököt, akitől a nap 24 órájában, 
bármikor segítséget, tanácsot kérhet az 
ügyeletes mérnök. Ezt a folyamatos kap-
csolatot a régi időkben egy hordozható 
mobiltelefonnal biztosították. Szintén a 
múzeumba került ez a közel háromkilós 
készülék, amire a látogatók – különösen a 
�atalok – rendre rácsodálkoznak.
Az év végén lesz az 1. blokk indításának 
40. évfordulója, illő felidézni, hogy kik 
voltak az akkori, kezdő ügyeletes mérnö-
ki csoport tagjai: Bajsz József, Faragó Pé-
ter, Gergely József, Kapocs György, Rad-
nóti István, Vámos Gábor. 

Beregnyei Miklós

Fotó: Atomenergetikai Múzeum 
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A rosszul sikerült rövidkörös 
verseny után – két nappal ko-
rábban a negyedik helyen ért 
célba –, a klasszikus távon so-
rozatban negyedszer lett világ-
bajnok Kiszli Vanda, így ösz-
szességében már hetedik vb-
aranyát nyerte az ASE örökös 
bajnok kajakosa a portugáli-
ai Ponte de Limában rende-
zett maraton világbajnoksá-
gon. Vanda a negyedik körben 
a svéd Melina Anderssonnal – 
aki ezt megelőzően rövidkörön 
és U23 maratonon is győzött 
már ezen a vébén –, valamint 
a brit Samantha Rees-Clarkkal 
robbantott, és hagyta ott a me-
zőnyt. Az utolsó futószakaszt 
követően még Andersson szállt 
vissza elsőként a hajóba, de 
szorosan követte Kiszli, a brit 
lány pedig már nem tudta tar-

tani velük a lépést. A svéd és a 
magyar kajakos együtt fordult 
rá a 26,2 kilométeres táv utol-
só pár száz méterére. Az izgal-
mas véghajrát a paksi lány bír-
ta jobban, és 1,64 század má-
sodperccel előbb ért célba. 
Az ICF (International Canoe 
Federation) stábjának azt nyi-
latkozta, hogy nagyon ne-
héz és fájdalmas verseny volt. 
– A víz sekély volt, így nehéz 
volt ülni a hullámokon, szó-
val nem is tudom, hogy csinál-
tam. Nem voltam magabiztos, 
nagyon ideges voltam az egész 
verseny alatt, mert az evezés és a 
futás során is azt éreztem, hogy 
ez nem én vagyok. Lassú volt az 
egész, nem tudom, mi történt ve-
lem, de boldog vagyok, hogy újra 
világbajnok lettem – összegzett. 
A világbajnokság utolsó nap-

ján is szurkolhattunk paksi 
versenyzőnek, a kenu kettesek 
felnőtt mezőnyében – az U23-
as korosztályban nem rendez-
nek C2-es versenyt – a 21 éves 

Besenyei Ádám, az ugyan-
csak 21 éves MTK-s Fodor 
Nicholasszal a negyedik he-
lyen ért célba.                        

-joko-

Judo Serdülő és I�úsági Atom 
Kupát, Diák C Magyar Kupát, 
Diák A, B korcsoportos orszá-
gos bajnokságot rendeztek ok-
tóber első hétvégéjén Pakson, 
a Gesztenyés úti sportcsarnok-
ban. A kétnapos esemény szer-
vezését Keszthelyi László irányí-
totta. A feladatokról elmondta, 
nyolc-tíz fővel végzik (logiszti-
ka, megrendelések, szállítás, ét-
keztetés, szállás), illetve mellet-
tük nagyon sok gyerek és szü-
lő is részt vesz a munkában, ami 
hatalmas segítség. – A verseny 
előestéjén a kosárlabda-mérkő-
zés után álltunk neki a pakolás-
nak, reggelre tip-top volt a te-
rem. A mérkőzésekhez hat ta-
tamit tudtunk letenni, az első 
nap huszonhat bíró bíráskodott, 
a második napon már keveseb-
ben, csak tizenkilencen voltak. 
Az első napon két országos baj-
nokság – Diák A és B – zajlott, 
itt már van videóbíró is, tehát 
visszanézhető egy-egy vélemé-
nyes akció, komoly kontroll van 
a meccseken, amihez a techni-
kát a Judo Szövetségtől kapjuk. 

A mérlegeléskor pedig kell len-
nie mérlegelő bíróknak, ők a 
szakszerű ellenőrzést végzik, az 
adatokat rögtön számítógépre 
rögzítik. A sorsolásokat papíron 

is kifüggesztjük, és a nagy kive-
títőn is követhetik a résztvevők 
– összegzett. A Diák A és B or-
szágos bajnokság mellett a Diák 
C korcsoportnak Magyar Kupa 

versenye volt. A második napon 
a serdülő és i�úsági Atom Kupán 
már külföldi versenyzők is részt 
vettek, osztrákok, horvátok, ro-
mánok, szlovákok, még Svájcból 
is érkeztek versenyzők. A ver-
seny előtti összesítés alapján a két 
nap alatt 960 versenyző lépett ta-
tamira a Gesztenyés úti csarnok-
ban. Keszthelyi László kitért arra, 
hogy nagy segítség lesz, ha el-
készül az új dzsúdócsarnokuk, 
mert nagyobb területük lesz ver-
senyek lebonyolítására, edzőtá-
boroztatásra és eszközök táro-
lására. Hozzátette, hogy szerin-
te azért van itt ennyi versenyző, 
mert jók a körülmények, gördü-
lékenyen megy a lebonyolítás, 
tehát minden adott egy jó ver-
senyzéshez.               Kovács József

Sport

Közel ezer dzsúdós versenyzett Pakson

Hétszeres világbajnok Kiszli Vanda
Forrás: Kiszli Vanda Facebook-oldala/archív

A vendéglátó Atomerőmű SE 35 versenyzője közül 17-en érmes vagy pontszerző helyen végez-
tek: Diák C: 1. Dallos Petra -40 kg, 2. Lovászi Kornél -55 kg, 3. Magyar-Jankovics Rebeka -36 kg 
és Kalmár-Appelt Áron -39 kg, 5. Liptai Ákos -33 kg. Diák B: 1. Vajna Csongor -50 kg, 3. Molnár 
Ádám -38 kg, Kiss Dalma Klára -40 kg, és Hernádi Gergely -41 kg. 5. Czibula Nádja Zsuzsanna 
-49 kg, 7. Grosan Eric -41 kg. Diák A: 3. Palencsár Péter -60 kg, 7. Hernádi Bence -41 kg és Izsák 
Simon -41 kg. I�úsági: 2. Andorka Kende -81 kg. Serdülő: 5. Molnár Ákos -36 kg, 7. Anderkó 
Bence László -66 kg.

Fotó: TelePaks
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Bravúros győzelemmel kezdett az ASE

A Paksi FC kilenc fordulót követően az OTP Bank Ligában a tabel-
la harmadik helyére lépett, miután idegenben 2:1 arányban legyőz-
te a Mezőkövesd Zsóry FC csapatát. Pedig nem indult túl biztatóan 
a mérkőzés. A 35. másodpercben Stefan Drazic megszerezte a veze-
tést a hazai csapatnak. Az első félidőben hiábavalónak bizonyult a 
paksi mezőnyfölény, ebben Szabó Bálint vezetésével és aktív játéká-
val  csak helyzetekig jutottak a vendégek, de az AC Milannál nevel-
kedett kapus, Riccardo Piscitelli hálója érintetlen maradt. A Zsóry 
a játék lassításával és töredelésével őrizte az eredményt. A fordulást 
követően a PFC mezőnyfölénye kilenc percen belül két gólban is re-
alizálódott. Először az 56. percben Szabó Bálint beadását értékesí-
tette Varga Barnabás, majd az idén nyáron a Haladástól visszatérő 
dunaszentgyörgyi, húszesztendős Debreceni Zalán beívelését Balogh 
Balázs megcsúztatva Bőle Lukácshoz tálalta, aki köszönte szépen a 
lehetőséget. A vendéglátók próbáltak iramot váltani, azonban ez ér-
demben nem változatott az eredményen, így maradt az 1:2. Érdekes-
ség, hogy ez volt Waltner Róbert első sikere Kuttor Attilával szemben 
az eddigi egy döntetlen és öt vereség után. Fotó: paksifc.hu

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

Szeptember utolsó napján el-
rajtolt a 2022/2023-as bajnoki 
pontvadászat a fér� kosárlabda 
NB I/A csoportjában. Az Atom-
erőmű SE csapata rögtön egy 
komoly ellenféllel került szem-
be, a bajnoki címre esélyesek kö-
zött számon tartott Alba Fehér-
vár látogatott a Gesztenyés útra. 
Nem volt zökkenőmentes a rajt 
előtti egy hét, a klub elköszönt 
egyik légiósától, a bokasérü-
lést szenvedett bolgár válogatott 
Yordan Mintchevtől, utódjául a 
szerb Milos Grubort szerződ-
tették. Sérülése miatt Devonte 
Green is csak az utolsó napok-
ban tudott érdemi edzésmun-
kát végezni. A telt házas mér-
kőzés nem úgy indult, ahogy a 
hazai szurkolók szerették vol-
na. A vendégek gyorsan és ag-
resszíven játszottak, letámadtak, 
és sokszor csapdázták be az ép-
pen labdát birtokló paksi játé-
kost. A hazaiak sokszor tanács-
talanul járatták a labdát, pon-
tatlanul dobtak, és nem tudták 
felvenni az ellenfél ritmusát. A 

második felvonás elején három 
triplát dobtak zsinórban a fehér-
váriak, 15-36-nál úgy tűnt, hogy 
ennek nem lesz jó vége. Mint-
egy varázsütésre megváltozott, 
felpörgött a paksi csapat játéka, 
és egy 13-0-s rohanással vissza-
jöttek látótávolságba a huszadik 
perc végére. A nagyszünet után 
sem lassult az iram, egymásnak 
estek a csapatok, az ASE foko-
zatosan faragta le a hátrányát. 

Eilingsfeld triplája, majd zicce-
re után 44-45-nél időt kértek a 
vendégek, de ez sem törte meg 
a lendületet, Kovács Ákos pont-
jaival 52-47-re ellépett az ASE. 
Green távolija után hat pont-
ra nőtt az előny, de három ér-
tékesített büntetővel egy kosár-
nyira csökkentette hátrányát az 
Alba. Két vendégtriplával in-
dult a negyedik felvonás, visz-
szavették a vezetést. Eilingsfeld 

közelije után Atkinson Jr. egy 
kettessel, majd egy 2+1-es ak-
cióval 62-60-ra alakította az ál-
lást, Taiwo találata után időt 
kért az Alba. Ezután felváltva es-
tek a kosarak, hol a hazaiak, hol 
a vendégek vezettek. Hatalmas 
küzdelem folyt a pályán, a pak-
si játékosok űzték-hajtották egy-
mást. Harmincöt másodperccel 
a vége előtt 78-76-nál időt kért az 
Alba, és az utolsó másodpercben 
egyenlített. A ráadás elején még 
tartotta magát az Fehérvár, de az 
Atom már nem akarta kienged-
ni kezéből a győzelmet, és Ko-
vács Ákos vezérletével fokoza-
tosan ellépett. Edwin közeli ta-
lálatával már kilenc pontra nőtt 
az előny, a mérkőzést egy hatal-
mas zsákolással Eilingsfeld zár-
ta le. Atomerőmű SE – Arconic-
Alba Fehérvár 93-84 (13-25, 17-
13, 25-14, 25-28, 13-4). ASE: 
Frank -, Green 17/6, Gulyás -, 
Pajor -, Taiwo 2, Kovács Ákos 
18, Eilingsfeld 19/6, Grubor 3/3, 
Csizmadia NJ, Edwin , Atkinson 
Jr. 21, Karosi NJ.               Kovács J.

Fotó: Molnár Gyula
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Szép versenyeredmények a tájfutóknál
Szeptemberben hét versenyen is rajthoz 
álltak a paksi tájfutók, többek között fel-
készülési megmérettetésen az ob-ra, me-
gyei rövidtávú bajnokságokon, váltóban, 
valamint az Atomfutáson. Mindenhol jól 
szerepeltek.
 
Két felkészülési versennyel nyitották az 
őszi szezont a paksi tájfutók. Pécsett két 
versenyt is rendeztek, az egyik az Őszi Ki-
kerics Kupa volt, ami a pécsi Pollack Mi-
hály Műszaki Egyetem környékén zajlott. 
A versenykategóriákat a pécsi szokásokhoz 
híven színkódokkal jelölték. Délelőtt egyé-
ni futamokat rendeztek, délután pedig két-
fős váltókat. A legjobb eredményt a Hahn 
ikrek, Zalán és Marci szerezték meg 4. he-
lyezésükkel a délutáni váltóversenyen.
A Gábor család „háziversenyét” a Vas–
Zala–Veszprém megyei rövidtávú bajnok-
ság keretében Sümegen rendezték. A vár ol-
dalában bonyolított sprintversenyen Gábor 
József és Gábor Anita 35-ös kategóriában 
mindketten bajnokok lettek. Zsó� lányuk 
N14B-ben 2., testvére, Hanna pedig N12-
ben 3. helyezést ért el. Délután a kétfős vál-
tóversenyen a szülők 3. helyezést szereztek.
Szeptemberben még egyszer Baranyába lá-
togattak a tájfutók a rövidtávú megyei baj-
nokságra. A verseny ezúttal a pécsi Kert-
város panelrengetegében zajlott. A pécsiek 
kedvelt szokása – a színkódos pályák al-
kalmazása ezúttal is jó ötlet volt. A máso-
dik leghosszabb, kék pályán Istlstekker Ba-
lázs nem talált legyőzőre. Balázs atlétaként 
nemrég került a szakosztályhoz, és verseny-
ről versenyre egyre jobb eredményeket ér el. 
A fő cél, hogy a rövidtávú váltó ob-ra kel-
lően felkészüljön Hahn Máriusz, Makovinyi 
Dorottya és Kovács Karina mellé negyedik 
váltótagnak.

Az ezt követő esztergomi rövidtávú egyéni és 
váltó országos bajnokság első napján az egyé-
ni futamok zajlottak, ahol több mint ezer fő 
állt rajthoz. A délelőtti, lakótelepi selejtezőből 
hét paksi tájfutó jutott a döntőbe, amit már 
a történelmi belvárosban futottak. A pályák 
első fele zegzugos, lépcsős kisutcákon haladt, 
majd a bazilika környéki parkokban folytató-
dott. Gábor Anita magabiztos futással N35-
ben újabb bajnoki címmel lett gazdagabb. 
Férje, Gábor József F35-ben szintén jól fu-
tott, és ezüstérmes lett. A további esélyesek 
közül Hahn Máriusz  nyári betegségek utó-

hatásaként F18A-ban a 11. helyen ért célba, 
Kiss Gábor pedig egy rossz kezdés után csak 
10. lett F35-ben. Másnap a rövidtávú váltó-
versennyel folytatódott az ob-hétvége. Négy 
csapatot indítottak a paksiak, ahol a négyfős 
14-es váltó két 12 éves futóval és egy boka-
sérülttel a 18. helyen zárt.  
Amíg a nagyok a Rövidtávú Országos Baj-
nokságon indultak Esztergomban, addig a 
kicsik az ATOMfutáson és a BrutálATOM-
on versengtek. A népes utánpótlásuk a 
600 méteres számban jeleskedett a legna-
gyobb sikerrel, Böröcz-Kiss Gábor 1., Bö-
röcz-Kiss Norbert 2., Kun Máté 3. és Mé-
száros Levente 4. helyen zárt. Szintén 4. lett 
Nagy Nimród a 3 kilométeres távon. A dél-
utáni BrutálATOM közepes számában Volf 
Barnabásnak sikerült a dobogó 3. fokára fel-
állni. Schreiner Ferenc a 3. helyre hozta be 
munkahelyi csapatát a tízfős buliváltóban.
Tizenhat fővel vettek részt a kétnapos regi-
onális rangsoroló Kalocsa Kupán, amelyet a 
Kisizsák melletti Balog-hegy területen ren-
deztek meg. A versenyt az idei hosszútávú 
ob egyik felkészítő versenyének tervezték 
be a paksiak. Az első napi pörgős középtáv 
után hosszútávval folytatódott a verseny. Jól 
futható fenyvesek, ligetesek és borókás te-
rületek jellemezték az erősen homokbuc-
kás felszínt. Összetettben szép eredménye-
ket értek el: Volf Barnabás F21C-ben 1., 
ugyanitt Hahn Bercel 3., testvére, Hahn Má-
riusz F20A-ban 3., Hahn Márton F10D-ben 
2. és a Hahn gyerekek édesapja, Hahn Mi-
hály nyílt technikás kategóriában 1. lett, vé-
gül N21Br-ben Schwendtner Réka 3. he-
lyezettként zárt. Kiss Gábor edző kiemelte 
Kovács Verát, aki csak vasárnap indult N50-
ben, és 1. helyen, valamint Nagy Nimródot, 
aki F10D-ben az első nap 3. helyen végzett.

Dallos Tibor

Fotó: magánarchívum
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Megfejtésével önkormányzati 
ajándékcsomagot nyerhet.

Mi a címe a paksi amatőr pop-rock- 
jazz fesztiválnak? A  megfejtéseket ok-
tóber 21-ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51–53. címre, vagy emailben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. A  név 
mellé telefonszámot is kérünk. Előző 
játékunk nyertese: Sulák Petra

Fotó: Babai István/archív

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com


