
A könyv élvezeti cikk, ennélfogva sosem fog, nem tud kikopni a hétköznapi élet-

ből, mondja Takács Gyula. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 

11. oldal

Fotó: Babai István

Óvodaudvarokat 
újítottak fel                                         3. oldal
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Közélet

Pámer Ágnes kapta idén
a Pongrácz Sándor-díjat

– Az emléknapok mindig töb-
bek, mint pusztán kötelező ese-
mények. Az emléknapok megál-
lítanak, elgondolkodtatnak, fel-
hívják a �gyelmet a hivatásra, 
az emberre, a legfontosabb érté-
keinkre. Természetesen így van 
ez a mai ünnepen is. A Semmel-
weis Ignác-napon megünnepel-
jük, hálatelt szívvel elismerjük az 
Önök hivatását, szolgálatát, ér-
tünk végzett áldozatos munká-
ját – mondta köszöntőjében Sza-
bó Péter polgármester a Csengey 
kulturális központban tartott vá-
rosi ünnepségen.
Mint mondta: Hiszem, hogy mi 
itt, Pakson mindent megteszünk 
azért, hogy az orvos- és egész-
ségtudomány a lehetőségeink-
hez mérten a lehető legmagasabb 
szinten legyen jelen. Ezért fej-
lesztjük folyamatosan a szakor-
vosi ellátás infrastrukturális fel-
tételeit, megújítjuk az épülete-
ket, igyekszünk a legmodernebb 
orvosi gépeket beszerezni, bizto-
sítva ezzel a legmagasabb szintű 
betegellátást és polgáraink egész-
ségmegőrzésének hosszú távú le-
hetőségét.
Szabó Péter kiemelte: A város ve-
zetőjeként tapasztalatból mond-
hatom, hogy néha könnyebb egy 
drága gépre vagy egy orvosi ren-

delő felújításához forrást talál-
ni, mint egy gyermekháziorvost 
vagy felnőtt háziorvost. Ezért 
is öröm számomra, hogy az el-
múlt hónapokban több új or-
vos választotta városunkat, és az 
is, hogy a paksi egészségügyben 
dolgozók magas szakmai színvo-
nalon végzik hivatásukat. Ennek 
legékesebb példája, hogy néhány 
napja a Paksi Gyógyászati Köz-
pont munkatársaiból alakult csa-
pat megnyerte a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kama-
ra országos versenyének megyei 
fordulóját, ezzel pedig az orszá-
gos döntőbe jutott.

A polgármester beszédében meg-
köszönte az egészségügyben dol-
gozók munkáját: Hálás szívvel 
köszönöm meg városunk minden 
polgára nevében az értünk vál-
lalt mindennapi munkájukat, ér-
tékes szolgálatukat. Kérem, hogy 
életünkért, egészségünkért tegyék 
ezt a jövőben is. Mindehhez pedig 
kívánok a magam és Paks minden 
polgára nevében erőt, kitartást és 
jó egészséget.
A köszöntőt követően átadták a 
Pongrácz Sándor-díjat, amit idén 
Pámer Ágnes védőnő vehetett át. 
A kitüntetést az egészségügyben 
dolgozók elismerésére alapítot-
ta az önkormányzat, és 1999 óta 
minden esztendőben ezen a ren-
dezvényen adják át.
Ahogy a méltatásban elhang-
zott, Pámer Ágnes már általános 
iskolásként tudta, hogy valami-
lyen egészségügyi pályát választ, 
olyan helyen szeretne dolgoz-
ni, ahol a segítés áll a fókuszban, 
és ahol szervezőkészségének is 
hasznát veheti. Így került vé-
gül édesanyja tanácsára Szeged-
re, ahol védőnői oklevelet szer-
zett. Hét év i�úságsegítői munka 
után került a paksi rendelőinté-
zetbe, ahol ma is dolgozik.
Volt területi védőnő és iskola-
védőnő, mindegyik területen 

szívvel-lélekkel viselte és vise-
li gondját kismamáknak, cse-
csemőknek, diákoknak. Okta-
tó védőnőként elhivatottan se-
gíti a védőnő-hallgatók területi 
gyakorlatát, aktív szerepet vál-
lal a közösségi egészségfejlesz-
tés területén. Területi védőnő-
ként Pakson az évek óta siker-
rel működő baba-mama klubot 
vezette kolléganőivel, ahol a csa-
ládok közösségi élmény elmélyí-
tése során kaphatnak szaksze-
rű segítséget felmerülő problé-
máikra.
Humán szervező diplomáját is 
hasznosítva a Paksi Gyógyásza-
ti Központ alapellátási részlegé-
nek vezető szakdolgozójaként 
hozzájárul az intézmény minő-
ségpolitikai céljainak elérésé-
hez. Kiemelkedő közösségépí-
tő tevékenysége. A felmerülő 
szakmai és emberi problémákat 
sikeresen koordinálja. Szakmai 
elhivatottsága megkérdőjelez-
hetetlen.
Amikor arról kérdezik, hogy 
munkája melyik területét érzi a 
legközelebb a szívéhez, a legna-
gyobb természetességgel vála-
szolja: Azt szeretem, amit ép-
pen csinálok. Úgy véli, a te-
rületi munkában az volt a 
nagyszerű, hogy a családok el-
fogadták, befogadták, az iskolá-
ban pedig a gyerekek azt tükrö-
zik vissza, amit kapnak. Mun-
kája során mindenhol kulcsszó 
a bizalom. Pámer Ágnes sze-
reti munkájában a sokszínűsé-
get, azt, hogy lehetősége van a 
szemléletformálásra, a preven-
cióra, a mentálhigiénés felada-
tokra, a gondozottak segítségé-
re lehet életvezetésben, gondol-
kodásmódban. Hangsúlyozza, 
hogy szerencsésnek érzi magát, 
mert mindig nyitott, elfogadó 
és segítőkész környezetben dol-
gozhatott, most is a legnagyobb 
bizalommal támaszkodik kollé-
gáira.                            Kohl Gyöngyi

Fotók: Molnár Gyula
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Modern, biztonságos óvodaudvarok

Diákok készítették el az intézmény logóját
A Paksi Életfa Idősek Otthona több éve ápol 
kapcsolatot a Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum I. István Szakképző Iskolájával. A part-
nerség keretében az iskola kilencedikes 
ács- és kőművestanulói megtervezték, és 
kültéren megjeleníthető formában elkészí-
tették az otthon hivatalosan használt életfa 
logóját, az alkotás már fel is került az épü-
letre. A munkát Vass János szakoktató ve-
zette, a közreműködő diákok Bodaki Vik-
tor, Fábián Dávid, Hum János Vajk, Lénárt 
Koppány, Mucza Gábor, Papp Richárd, Pál 
Máté Robinson, Ra�aisz Patrik, Rostás Ad-
rián, Rodenbücher Dominik voltak – je-
lent meg a hír a Paksi Életfa Idősek Ott-
hona Facebook-oldalán, ahol hosszabb be-
jegyzést olvashatnak erről, illetve további 
fotókat is találnak. Vass János azt mondta, 
hogy a �atalok rögtön átérezték a feladat 
súlyát, komoly érdeklődéssel láttak mun-
kához. Tudták, hogy alkotásuk maradandó 
lesz, mivel egy közintézmény büszkélked-
het majd vele, és ez mindenképpen felelős-
ségteljes munkavégzést, összeszedettséget 

kíván tőlük. Kiemelte, hogy a jól motivált 
feladatok hatékonyabban fejlesztik a tanu-
lók képességeit, erősítik önbecsülésüket, és 

nem utolsósorban művészi érzékenyítésre 
is alkalmas volt ez a feladat.                      

-kgy-

Idén február közepén adtunk hírt 
arról, hogy aláírta az önkormány-
zat és a ZO-BAU Építőipari K�. 
a Paksi Napsugár Óvoda Vörös-
marty utcai székhelyóvodája és  a 
Munkácsy utcai tagóvodája ud-
varának felújításáról szóló kivite-
lezési szerződést. A munkálatok-
kal a Vörösmarty utcai tagintéz-

ményben június elején végeztek, 
amiről szintén beszámoltunk, a 
napokban pedig megkezdték a 
Munkácsy utcai tagóvodában el-
végzett rekonstrukció műszaki át-
adását.
A Munkácsy utcai tagóvoda ud-
varán végzett munkálatok so-
rán megoldották a csapadékvíz-

elvezetést, új hinták, mászókák, 
csúszdák, valamint kis házikók 
kaptak helyet az udvaron, homo-
kozókat is kialakítottak, és nagy 
területen tettek le öntött gumi-
burkolatot. A játékok kiválasztá-
sánál fontos szempont volt, hogy 
fejlesszék a gyermekek készsége-
it. Mivel az udvar két része között 

szintkülönbség van, egy támfa-
lat is építettek, amihez rozsda-
mentes acélból készült korlát ke-
rült. Az udvar ugyanolyan árnyé-
kos, mint az építkezés előtt volt, 
ugyanis egyetlen fát sem kel-
lett kivágni a munkálatok során. 
Mindez nettó 62 millió 800 ezer 
forintba került.
Szabó Péter, Paks polgármestere 
azt mondta, hogy egy 21. száza-
di, szép, biztonságos játszóudvar 
valósult meg. Az ehhez szükséges 
forrás egy részét a Jövőnk Ener-
giája Térségfejlesztési Alapítvány 
pályázatán nyerte el az önkor-
mányzat, illetve jelentős önerőt 
biztosítottak hozzá a város költ-
ségvetéséből. A polgármester ki-
emelte, a városvezetés nagy hang-
súlyt fektet arra, hogy Paks csa-
ládbarát város legyen, amire a két 
óvodaudvar rekonstrukciója is jó 
példa.  Paks Város Önkormány-
zata tavaly elnyerte a Családbarát 
Önkormányzat díjat a Nagycsa-
ládosok Országos Egyesületének 
pályázatán.

Kohl Gy.

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: magánarchívum
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– Ne csak virágos, hanem élhető is legyen egy 
város, ez a mottónk – mondta Bukta Zsu-
zsanna, Siófok főkertésze, a Virágos Magyar-
ország verseny régióvezetője a területi zsűri 
paksi látogatásán. A grémium több utcát be-
járt Pakson és Dunakömlődön, többek kö-
zött ellátogattak az Eötvös utcai és a Munká-
csy utcai tagóvodákba, valamint a Sárgödör 
térre, megnézték a Sakkszobor környezetét és 
Lussoniumot. A látottakat a területi zsűri a ki-
írásban megadott bírálati szempontok alapján 
pontozza. A 26. hazai megméretésre a tavalyi-
nál is több, 333 település nevezett, közülük egy 
város és egy falu nyerheti el a fődíjat, és képvi-
selheti Magyarországot a jövő évi Európai vi-
rágos városok és falvak versenyén. Ahogy a 

Virágos Magyarország honlapján írják, idén 
először megnyílt a nevezés lehetősége az er-
délyi települések előtt is, illetve változás, hogy 
a korábbinál nagyobb hangsúlyt fektetnek a 
fenntarthatóságra, a környezettudatos neve-
lésre, valamint nemcsak országos, hanem első 
körben területi szinten is díjazzák a települé-
seket, így még többen kaphatnak esélyt az el-
ismerésre. Paks többször eredményesen szere-
pelt a környezetszépítő versenyben. 2001-ben 
a városok kategóriájában első lett a hazai ver-
senyen, majd a nemzetközi megméretésen 
ezüstérmet kapott. 2014-ben a Green City – 
Zöldebb Városokért Mozgalom és a Magyar 
Kertépítők Országos Szövetsége közös külön-
díját nyerte el, 2015-ben a Földművelésügyi 

Minisztérium díját kapta meg a magyar nö-
vény- és virágkultúra megőrzéséért, 2016-ban 
a Magyar Tájépítészek Szövetségének külön-
díját, az Acélvirág díjat, két éve a Magyar Ön-
kormányzati Főkertész Egyesület különdíját, 
tavaly pedig az önkormányzat az Arany Ró-
zsa-díjat nyerte el, melyet minden esztendő-
ben régiónként egy-egy településnek ítélnek 
oda. A két évtizedes múltra visszatekintő Vi-
rágos Magyarország környezetszépítő verseny 
célja a kulturált és vonzó országkép kialakítá-
sa, a fenntartható fejlődés szempontjainak kö-
vetkezetes alkalmazása, a településeken élők 
összefogásának ösztönzése, a természeti és az 
építészeti örökség megőrzése és gyarapítása. 

Kohl Gy.

KözéletKözéletKözélet

Benevezett Paks az országos versenybe

Pakson is működik az ASP rendszer
Paks Város Önkormányzata 2019. janu-
ár 2-ával csatlakozott a központilag biztosí-
tott önkormányzati ASP (Application Servi-
ce Provider) rendszerhez. Az ASP rendszer az 
önkormányzatoknak egységes felületen, felhő-
alapú szolgáltatásként teszi elérhetővé a felada-
taik ellátásához szükséges alkalmazásokat, így 
biztosítva az ügyfelek hatékony kiszolgálását.
A polgármesteri hivatal ügyintézői az alábbi 
szakrendszereket érhetik el: iratkezelő rend-
szer, gazdálkodási, önkormányzati adó-
rendszer, hagyatékileltár-rendszer, ingatlan-

vagyon-kataszter rendszer, valamint az ipar 
és kereskedelmi szakrendszer. Segítségük-
kel optimalizálhatók az ügyintézés működé-
si folyamatai.
Szintén az ASP projekt keretében alakították 
ki az önkormányzati elektronikus ügyintézési 
platformot (https://ohp.asp.lgov.hu), ahol on-
line kitölthető és beküldhető űrlapok egysze-
rűsítik a hivatali ügyek indítását és nyomon 
követését.
Az ASP-hez való csatlakozás előnye, hogy a té-
rítésmentesen biztosított és központilag kar-

bantartott programok segítségével hatéko-
nyabbá válik az önkormányzati ügyvitel, az 
elektronikus ügyintézésnek köszönhetően 
egyre inkább háttérbe szorul a papíralapú ad-
minisztráció, emellett néhány kattintással ele-
get lehet tenni az adatszolgáltatási kötelezett-
ségeknek.
A rendszer bevezetésének támogatására közel 
kilencmillió forint pályázati támogatást nyert 
az önkormányzat, melyet informatikai eszkö-
zök beszerzésére, képzésre, valamint a rend-
szer átállására fordítottak.                                   -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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FELHÍVÁS
Ezúton tájékoztatom a lakosságot, valamennyi, a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó 
szervezetet, a Paks Város területén működő civil szervezeteket és a helyben működő egyházakat (továbbiakban 
Partnereket), hogy Paks Város Önkormányzata a 92/2016. (VIII.17.) határozattal jóváhagyott Településszerkezeti 
Tervet és a 33/2016. (VIII.22.) önkormányzati rendelettel elfogadott Paks Város Helyi Építési Szabályzatát állami 
főépítészi eljárás keretében módosítja.
A módosítás céljai, területei:
	 •	 építési	övezeti	határ	törlése	a	tervezett	Katasztrófavédelmi	központ	területén	
	 •	 szabályozási	vonal	áthelyezése	az	1641/11	helyrajzi	számú	ingatlan	észak-nyugati	határára		
	 •		 övezeti	jel	hibajavítása	a	Katolikus	általános	iskola	területén
	 •		 a	HÉSZ	2.	számú	melléklet	44.	sorának	hibajavítása

A teljes körű nyilvánosság biztosításának érdekében az önkormányzat lakossági fórumot tart 2019.07.18-
án csütörtökön 17:00 órakor a Paksi Polgármesteri Hivatal nagy házasságkötő termében. A módosítás do-
kumentációja 2019.07.11-től a www.paks.hu honlapon a „hirdetmények, közzétételek” rovatban, valamint 
személyesen a Paksi Polgármesteri Hivatal 224-es irodájában tekinthető meg. 

A Partnerek a véleményezési eljárásba az önkormányzat polgármesteréhez 2019.07.26-ig benyújtott írásbeli kére-
lemmel, illetve vélemény, javaslat, észrevétel megküldésével, valamint a lakossági fórumon az ott átvehető nyom-
tatványt kitöltve jelentkezhetnek be. 

A kérelemben meg kell jelölni a módosítás célját, amennyiben a bejelentkezni kívánó Partner természetes sze-
mély, úgy a nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét, egyéb esetben a Partner nevét, szék-
helyét, képviselőjét, levelezési címét, telefonszámát és e-mail címét. A kérelmet papíralapon a Polgármesteri Hi-
vatal címére (7030 Paks, Dózsa György u. 55-61.) eljuttatva személyesen vagy postai úton lehet benyújtani vagy 
elektronikus levélben a pm.titkarsag@paks.hu e-mail címre kell megküldeni.

Azon Partnerek, akik 2019.07.26-ig a véleményezési eljárásba nem jelentkeznek be, az eljárás további szakaszá-
ban nem vehetnek részt. 

Paks, 2019. július 05.

                                                                                                 Szabó Péter
                                                                                     polgármester
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Atomerőmű

Miért nem lehet Paksból Csernobil?

Elkezdik építeni a felvonulási épületeket

Pakson nem fordulhat elő a csernobilihez ha-
sonló baleset, mert a két blokktípus tervezé-
se teljesen más. A paksi atomerőműben aktív 
és passzív, emberi beavatkozást nem igénylő 
rendszerek garantálják a biztonságos műkö-
dést. Minden biztonsági rendszerből három 
van, a szakembergárdát pedig elkötelezett, 
motivált, magas biztonsági kultúrával rendel-
kező szakemberek alkotják – minderről dr. 
Kovács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. kommunikációs igazgatója beszélt az új-
ságíróknak tartott Miért nem lehetne leforgat-
ni Pakson a Csernobil című �lmet? elnevezé-

sű eseményen. Magyarországon is nagy �-
gyelmet kapott a Csernobil című minisorozat, 
aminek okán fontosnak tartották mindezt el-
mondani, hangsúlyozni a különbségeket.
Dr. Kovács Antal kiemelte, fontos, hogy az or-
szág mit gondol arról az objektumról, ahon-
nan a hazai villamosenergia-termelés fele szár-
mazik, ezért hívják fel a �gyelmet arra, hogy 
a paksi és a csernobili atomerőművek között 
milyen tervezési, műszaki különbségek van-
nak. Hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű-
ben olyan biztonsági rendszerek működnek, 
amelyek „kiküszöbölik” az esetleges embe-

ri hibákat. – Biztonsági szempontból is a világ 
legjobb erőművei között teljesít a paksi – mu-
tatott rá a kommunikációs igazgató.
Dr. Kovács Antal arról is beszélt, hogy min-
den döntést alapos körültekintéssel, a biz-
tonsági szempontok elsődlegessége mellett 
hoznak meg, a biztonsági igazgatóság bel-
ső, valamint a nukleáris hatóság külső kont-
rollja mellett. A résztvevő harminckét újság-
író megtekintette a Karbantartó és Gyakor-
ló Központot, a védett vezetési pontot, jártak 
a blokkvezénylőben, valamint megnézték a lá-
togatófolyosóról a reaktorcsarnokot.              -dsz-

Júniusban elkezdődött a Paks II. Atomerő-
mű területén az első felvonulási épületek ki-
vitelezése. A paksi atomerőmű a garanciája 
annak, hogy a magyar lakosság és a vállal-
kozások áramellátása hosszú távon is olcsó, 
kiszámítható és biztonságos legyen. Atom-
energia nélkül nincs olcsó áram, nincs rezsi-
csökkentés, nincs klímavédelem.

A felvonulási épületek kivitelezésének kezdé-
se alkalmából június 20-án tartott bejáráson 
részt vett Süli János, a Paks II. projektért fele-
lős tárca nélküli miniszter, Alekszandr Hazin, 
az orosz fővállalkozó, az ASZE Mérnöki Válla-
lat Rt. Paks II. projektigazgatója, Lenkei István, 
a Paks II. Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója és 
Sáray Zoltán, a kivitelezést végző KÉSZ Építő 
és Szerelő Zrt. vezérigazgatója.
A projekt ezen szakaszában a felvonulási te-
rületen több mint 80 kiszolgálóépület létesül, 
irodaházak, szerelőcsarnokok, raktárak. Ezek 
a létesítmények a két új atomerőművi blokk 
kivitelezéséhez szükségesek.

A magyar gazdaság hosszú távú versenyké-
pessége szempontjából kulcsfontosságú, hogy 
a magyar emberek és a hazai vállalkozások ol-
csó villamos energiához jussanak kiszámítha-
tó, hazai forrásból – hangsúlyozta Süli János, a 
paksi atomerőmű két új blokkjának tervezésé-
ért, megépítéséért és üzembe helyezéséért fele-
lős tárca nélküli miniszter.
A Paks II. projekt fővállalkozója az ASZE Mér-
nöki Vállalat, amely a Roszatom mérnöki diví-
ziójához tartozik. Alekszandr Hazin, az ASZE 
Mérnöki Vállalat Rt. alelnöke, a Paks II. Atom-
erőmű építési projektigazgatója hangsúlyozta, 
hogy a felvonulási épületek létesítésével fon-
tos mérföldkövéhez érkezett az orosz-magyar 
kormányközi megállapodás alapján megvaló-
suló Paks II. projekt. Ezekkel a munkálatok-
kal megkezdődnek az előkészületek a Pakson 
megépülő két új blokk létesítéséhez, a telep-
helyen mostantól folyamatos lesz a munka-
végzés. A tender nyomán megbízható magyar 
partnerre tettünk szert a KÉSZ Csoport által. 
Ezek a blokkok a világ egyik legkorszerűbb és 

legbiztonságosabb technológiáját képviselik, a 
3+ generációs erőművek közé tartoznak. Az új 
egységek biztonságosan működnek majd, el-
látva Magyarországot szén-dioxid kibocsátá-
sától mentes, tiszta és olcsó villamos energiá-
val a legalább 60 éves garantált üzemidő, illet-
ve a lehetséges üzemidő-hosszabbítás során 
– hangsúlyozta Alekszandr Hazin.
Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója 
elmondta: A társaság megrendelőként abban 
érdekelt, hogy kiváló minőségben valósulja-
nak meg a Paks II. projekt kivitelezési munká-
latai. Ennek érdekében a Paks II. Zrt. szorosan 
együttműködik a fővállalkozó ASZE Mérnö-
ki Vállalat Rt.-vel. A felvonulási terület létesít-
ményeinek kivitelezésével párhuzamosan zaj-
lik a két új paksi blokk létesítési engedélyéhez 
szükséges, mintegy 300 ezer oldalas műszaki 
tervdokumentáció összeállítása, amely azt hi-
vatott igazolni, hogy az új blokkok tervei ma-
ximálisan megfelelnek a legszigorúbb nemzet-
közi, magyar, illetve európai biztonsági előírá-
soknak.
Sáray Zoltán, a kivitelezést végző KÉSZ Épí-
tő és Szerelő Zrt. vezérigazgatója elmondta: 
Az orosz fővállalkozó által a Paks II. Atom-
erőmű felvonulási létesítményeire kiírt tende-
ren a legjobb ajánlatot adta a társaság, így fon-
tos megbízást kapott. A sikerhez hozzájárult 
a vállalat eddigi számos nemzetközi referen-
ciája mellett az, hogy saját erőforrásaira tud 
támaszkodni. Mindezek garantálják, hogy 
Magyarország egyik legnagyobb építőipa-
ri cégcsoportjaként a KÉSZ Csoport az eddi-
giekhez hasonlóan, határidőre és a legmaga-
sabb szakmai színvonalon adja át a felvonu-
lási épületeket. A vállalat, amely hirdeti, hogy 
a tudásra épít, érdekelt a Paks II. Atomerőmű 
építési-szerelési munkálataiban való részvé-
telben is.                                                Dallos Szilvia

Fotó: Paks II. Zrt. Nagy Tamás
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Tények az atomenergiáról – 
házhoz szállítva

Atomerőmű

Az atomenergia szerepének és a Paks II. 
projekt szükségességének objektív megíté-
lését segítik azok az információk, amelyek 
a Paks II. tájékoztató kamionban érhetők el. 
Az interaktív kiállítás idén nyáron is felke-
resi a több ezer vendéget vonzó hazai fesz-
tiválokat.

Atomenergia nélkül nem teljesíthetők a klíma-
célok, hiszen az atomenergia az egyetlen, ami 
kiszámítható módon nagy mennyiségben ké-
pes villamosáram-termelésre anélkül, hogy a 
kibocsátott szén-dioxiddal terhelné a környe-
zetet. Mindazok, akiknek erről nincs elegendő 
információjuk, jövőjükért aggódva könnyen 
hiszik el a valóságtól teljesen elrugaszkodott 
atomenergia-ellenes állításokat – fogalma-
zott a Paks II. Atomerőmű Zrt. kommuniká-
ciós igazgatója, Mittler István, hangsúlyozva, 
hogy vannak, akik nincsenek tisztában azzal, 
hogy a megújuló energiaforrások – például a 
nap és a szél – mellett a nukleáris energia is 
klímabarát, biztonságos technológia. – Azért, 

hogy minél többen jussanak véleményüket, 
döntéseiket megalapozó objektív informáci-
óhoz, a paksi atomerőmű új blokkjainak lé-
tesítésére vonatkozó parlamenti döntés után 
útjára indítottunk egy mozgókiállítást – tet-
te hozzá Mittler István. A tájékoztatókami-
on 2009 októbere óta járja az országot, s viszi 
házhoz az információkat nemcsak az atom-
erőmű jelenlegi négy blokkjának pótlását cél-
zó beruházásról, hanem a hazai áramterme-
lés felét adó paksi atomerőműről és általában 
az atomenergiáról. 
A Paks II. interaktív mozgókiállítás évről 
évre járja az országot, felkeresi az ötezer lé-
lekszámúnál nagyobb településeket, ahol 
egyéni látogatókat és szervezett csoporto-
kat is fogad. Nyaranta – ezt a fajta országjá-
rást megszakítva – különböző fesztiválokat, 
köztük több népszerű zenei fesztivált keres fel. 
– Ezeken a fesztiválokon több ezer ember for-
dul meg, többségében �atalok, �atal felnőttek. 
Azért tartjuk fontosnak, hogy ezekre a rendez-
vényekre is ellátogasson a jármű, mert szeret-

nénk lehetőséget biztosítani a �ataloknak arra, 
hogy választ kapjanak kérdéseikre, hiszen ők a 
jövő döntéshozói. Fontos, hogy ezeket a dönté-
seket tények – nem pedig csúsztatások – alap-
ján hozzák meg. Nem beszélve arról, hogy az 
új atomerőmű, tekintve, hogy a blokkok terve-
zett üzemideje 60 év, ők és a gyerekeik számá-
ra biztosítja majd az ellátásbiztonságot, az ol-
csó áramot – fejtette ki Mittler István. A Paks 
II. Zrt. kommunikációs igazgatója hozzátet-
te: Magyarország természetföldrajzi adottsá-
gai miatt nincs más lehetőség arra, hogy klí-
mabarát, gazdaságos forrásból elégítsék ki a 
fogyasztók igényeit, miközben az áramigény 
folyamatosan nő, és sorra dőlnek meg a villa-
mosenergia-fogyasztási rekordok.
A Paks II. kamion ennek szellemében idén is 
elkezdte fesztiválkörútját. Elsőként a soproni 
VOLT látogatói találkozhattak az atomenergi-
át és a Paks II. projektet bemutató guruló kiál-
lítással. A kamion felkeresi a Balaton Soundot 
Zamárdiban, az EFOTT-ot Velencén, a Cam-
pus Fesztivált Debrecenben, ellátogat a mező-
túri East Fest-re, a Sziget Fesztiválra, a Debre-
ceni Virágkarneválra és a Szegedi I�úsági Na-
pokra.
Mittler István kiemelte: tekintettel arra, hogy a 
fesztiválokon sok külföldi fordul meg, idéntől 
már angol nyelven is elérhetőek az informá-
ciók. Bővült az interaktív információszerzési 
források sora is, a legkisebbeket például új, a 
kamion tematikájába illeszkedő fejlesztő játé-
kok várják.                                                             (X)

Fotó: Paks II. Zrt. 
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Minden esztendőben van egy nap, amikor 
nem a rendes nyitvatartási időben, hanem éj-
szakába nyúlóan várják a látogatókat a múze-
umokban. Ez a nap a múzeumok éjszakája el-
nevezésű országos program, amelyhez rend-
szeresen csatlakozik a Paksi Városi Múzeum 
és az Atomenergetikai Múzeum. Az idei éj-
szakába nyúló múzeumi kalandozást ismét 
partnerségben valósították meg. A rendez-
vény a Bűvös 50 címet kapta annak apropó-
ján, hogy 1969-ben kezdődtek meg a régé-
szeti kutatások Lussoniumban, illetve az első 
földmunkák az atomerőmű építéséhez. A két 
intézmény közötti első egyeztetést a prog-
ramról még áprilisban tartották a felek, az-
óta pedig folyamatos volt a diskurzus. A sok 
munka meghozta gyümölcsét, hiszen a visz-
szajelzések szerint ismét egy izgalmas, érde-
kes, informatív programot hozott létre a két 
múzeum. Az Atomenergetikai Múzeum-
ban 15 és 20 óra között várták a látogatókat, 
a Paksi Városi Múzeumban pedig 18-tól 23 

óráig, a két intézmény között panorámás au-
tóbuszok szállították a közönséget. 
Az atomerőmű múzeumában Härtlein Ká-
roly mesteroktató és Tóth Pál � zikatanár lát-
ványos � zikakísérleteket mutattak be, volt tu-
dományos játszótér, planetáriumi előadás, 
kalandtér, játékok, a zenéről pedig a pak-
si származású Pintér Petra és Szász Feri gon-
doskodtak. A különböző programelemek ré-
vén az 1969-es év történeti, zenei, kulturális 
és tudományos eseményeit idézték fel, mint a 
földmunkák kezdete az atomerőmű építésé-
hez, a Holdra szállás vagy a woodstocki fesz-
tivál. Itt debütált az interaktív tudáskapszula, 
amely a legújabb virtuális technika – a kiter-
jesztett valóság (AR) – mellett digitális és fo-
tótartalom segítségével, komplexen tájékoz-
tat az atomenergia múltjáról, jelenéről, az 
atomerőmű történetéről és a múzeum tevé-
kenységéről. 
A Paksi Városi Múzeumban megnyitották 
az „50, 25, 10” című kamarakiállítást, volt 

gladiátorbemutató a Familia Gladiatoria elő-
adásában, a Mare Temporis Történelmi Ha-
gyományokért Alapítvány tűzzsonglőr és 
viselettörténeti bemutatókat hozott, sze-
repelt a kínálatban bor- és süteménykósto-
lóval összekötött kosztümös tárlatvezetés, 
kézműveskedés, fényképezkedés 19. századi 
ruhákban, történelmi játszótér, kézműves vá-
sár, valamint az Aeris Brass Kvintett koncer-
tezett. A múzeumi kavalkádnak közös játék 
is része volt: a két múzeumban hat helyszínt 
kellett bejárni, és begyűjteni a látogatásért 
járó pecséteket. Akik mindet összegyűjtötték, 
sorsoláson vettek részt, a szerencsések jutal-
ma ajándékcsomag volt. 
Dr. Váradyné Péter�  Zsuzsanna, a Paksi Vá-
rosi Múzeum igazgatója és Enyedi Berna-
dett, az Atomenergetikai Múzeum vezető-
je, mindketten kiemelték, hogy minden ren-
dezvényük alkalmával arra törekednek, hogy 
minden korosztály találjon kedvére valót a 
programkínálatban.                               -gyöngy-

Múzeumok éjszakája: Bűvös 50
Mozaik

Fotók: Molnár Gyula
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Mozaik

Elkezdődött a Legszebb kony-
hakertek – Magyarország leg-
szebb konyhakertjei elnevezé-
sű, Magyar Örökség díjas orszá-
gos program paksi fordulójának 
zsűrizése. Nyiratiné Nász Rózsa, 
a Paksi Kertbarátok Egyesületé-
nek elnöke, a partnerszervező 
Agrongineer Bt. képviseletében 
Matus Dóra koordinátor, vala-
mint Seregély Erzsébet, a DC 
Dunakom Zrt. parkfenntartá-
si részlegének vezetője két alka-
lommal látogatják végig a neve-
zett kerteket. Az első körútjukat 
a napokban tették meg, amely-
nek során Harmat Bélához kí-
sértük el őket. 
Mint megtudtuk, a házigazda 
családi ösztönzésre nevezett a 
megméretésre. A kertjét bejár-
ni felér egy kirándulással: 4500 
négyzetméteren művel földet, 
és szinte talpalatnyi hely sincsen 
valamilyen növény nélkül, van 
szőlő, gyümölcsfák és konyha-
kerti növények egyaránt. Emel-
lett virágokban is bőven lehet 
gyönyörködni nála, kora tavasz-
tól késő őszig többféle is díszlik 
a malomhegyi ház körül. Har-

mat Béla elmondta azt is, hogy 
minden évszakban ad munkát a 
kertje, amit egyedül művel, napi 
3-4 órában. Azt is megtudtuk 
tőle, hogy 7-8 évesen már sző-
lőt metszett, állatokat gondozott 
egy parasztcsaládnál, és hiába 
unszolták tanárai, hogy válassza 
a pedagóguspályát, végül ker-
tész lett, azaz a hivatása a hobbi-
ja, és fordítva. 
Matus Dóra úgy tájékoztatott, 
hogy Harmat Béla kertje mellett 
további tizennégyet vesznek gór-
cső alá a helyi megméretésben. 
A nevezettek között van zártker-
ti gyümölcsös, konyhakert, bal-
kon- és vegyes művelésű kert is. 
Nagy örömükre közösségek is 
jelentkeztek, két általános isko-
la és egy tagóvoda. – Ami a ne-
vezők számát illeti, elégedettek 
vagyunk, hiszen Paks most elő-
ször vesz részt a programban – 
fogalmazott. Arról is beszámolt, 
hogy a bírálati szempontok kö-
zött szerepel az adott kert kiala-
kítása, a fajtagazdagság, a ren-
dezettség, a gyommentesség, a 
metszés, az ötletes kialakítások, a 
biomódszerek, a komposztálás, a 

permetezés módszere, azaz igen 
sok mindent �gyelembe vesz 
a döntésnél a zsűri, mely min-
den kategóriában egy-egy helyi 
nevezőt országos díjra jelölhet, 
amennyiben érdemesnek talál-
ja rá, s úgy tűnik, lesz ilyen pak-
si kert. Láttak különleges, egye-
di megoldásokat, és találkoztak 
olyan emberekkel, akiktől ta-
lán még a szakemberek is tanul-
hatnának ezt-azt. Körülbelül egy 
hónap múlva újabb körútra in-
dul a zsűri, majd a kiértékelés kö-
vetkezik, az eredményhirdetést 
pedig a szeptember 7-i Spájz vá-
sáron tartják – tájékoztatott. 
A Legszebb konyhakertek – Ma-
gyarország legszebb konyhakert-
jei elnevezésű programot  Kar-
cag polgármestere indította el 
2012-ben, azóta több száz tele-
pülés, több ezer kerttel csatlako-
zott a megméretéshez. A verseny 
célja, hogy elismerést és megbe-
csülést szerezzen a konyhakertet 
művelőknek, illetve, hogy ösztö-
nözzék a szülőket arra, hogy a ta-
pasztalataikat továbbadják gyer-
mekeiknek.             

 -gyöngy-

Legszebb konyhakertek ver-
seny – tizenöt nevezés jött

Már lehet 
tréningezni 
az úszásra
Már készülnek a szervezők az 
idei nagy csobbanásra, ami jú-
lius 13-án lesz. A hagyomá-
nyosan Szent István-naphoz 
kötődő paksi Duna-átúszás-
ra éveken át nem kerülhe-
tett sor, hol azért, mert magas 
volt a vízállás, hol pedig azért, 
mert kedvezőtlen volt az idő-
járás. Öt év „szünet” után, ta-
valy először, júliusban tartot-
ták meg a programot, és mi-
vel az új időpont bevált, idén 
is emellett döntöttek, bízva 
abban, hogy a nagy csobba-
násnak most sem lesz akadá-
lya. A helyszíni nevezés 9 és 11 
óra között lesz a paksi kompki-
kötőben, majd a 11 órakor in-
duló komppal viszik át a részt-
vevőket a túlpartra, ahonnan 
11.30-kor rajtolnak. Az úszók 
biztonságát kísérő hajók, búvá-
rok, a Paksi Önkéntes Mentő-
szervezet tagjai, vízirendőrök, 
szakorvos, valamint a helyszí-
nen tartózkodó mentőszolgá-
lat munkatársai felügyelik. Az 
úszók a Hirt közbe érkezésük 
után emléklapot és ajándék pó-
lót vehetnek át. A Duna nem 
versenyszerű átúszására ter-
mészetesen csak abban az eset-
ben kerülhet sor, ha megfelelő 
a Duna vízállása, a víz és a le-
vegő hőmérséklete, valamint az 
időjárási viszonyok az engedé-
lyező hatóság által kiadott ha-
tározatban foglaltaknak meg-
felelnek. Amennyiben az ese-
mény ezen a napon elmarad, 
akkor július 27-én pótolják. Az 
úszás esetleges elmaradásáról a 
szervezők július 13-án reggel 9 
órakor adnak tájékoztatást az 
alábbi felületeken: csengey.hu, 
az intézmény facebook olda-
la, telepaks.net, paks.hu, Paks 
FM. Bővebb információt Tell 
Edit ügyvezető igazgatótól le-
het kérni a 20/493-44-73-as 
telefonnszámon, vagy emailben 
a telledit@gmail.com címen.                                        

-kgy-
Fotó: Molnár Gyula
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Portré

Jó napot, mi újság?

Takács Gyula
A nyolcvanas évek elején, egy Budapesten szü-
letett kis�ú él a paksi lakótelepen a szüleivel. 
A lakótelepi óvodába, majd iskolába jár, itt fo-
galmazódik meg a viszonya az élettel, a világ-
gal. A Kurcsatov utcai játszótér, a II. számú, 
majd Móra Ferenc Általános Iskola a máso-
dik otthona. Az ESZI-s középiskolai évek 
után, amikor technikusi végzettséget szerez, 
úgy dönt – szülői támogatás mellett –, hogy 
mégsem a környezetmérnöki szakot választ-
ja, sokkal inkább érdekli a történelem. Így 
lesz belőle az egyetemi évek után történelem 
szakos bölcsész és középiskolai tanár, európai 
tanulmányok specializációval. A doktori cím 
megszerzéséhez különleges, illetve nagyon ne-
héz témát választ: Az őszirózsás forradalom 
és a tanácsköztársaság katonapolitikai kérdé-
sei… A doktori cím egyenlőre még várat ma-
gára, bár a többéves készülés nem veszett kár-
ba – a jó tudás, ha töredékes is, hasznos az élet-
hez. Szóval Takács Gyula, a �atal diplomás tíz 
évvel ezelőtt álláskeresésbe kezd Budapesten, 
és szerencsés módon a Fővárosi Szabó Ervin 
Könyvtárban találja magát, onnan kerül át 
Csepelre, a Sétáló utcai könyvtárba. (Hallga-
tom Gyulát. Nem paksi elődökkel és gyökerek-
kel rendelkező embert még nem hallottam így 
beszélni erről a városról. Én is szeretek itt élni, de 
ahogy Gyula beszél a paksi gyermekkoráról, az 
apró, számára fontos városi részletekről, az több, 
mint megejtő. Szinte minden gondolata mögött, 

amit a múltjáról mesél, ott lapul a hazavágyó-
dás, a család és az otthon iránti végtelen szerete-
te.) Aztán Kőbánya következik, a Kőrösi Cso-
ma Sándor Művelődési Ház könyvtára. Gyu-
la közben újra a felsőoktatásban találja magát, 
könyvtáros szakon. Már-már – az adott pilla-
natban (jobb híján) a legjobbnak tűnő dön-
tést meghozva – az olvasóból nagybetűs Társ-
sá váló óvónő kedvesével úgy döntenek, hogy 
Budapesten maradnak, ott kezdenek közös 
életet, Gyula határozatlan idejű, nyolcórás 
munkaszerződést ír alá… Ebben a lélektani 
pillanatban csörög a telefon, és a paksi városi 
könyvtár igazgatónője állást kínál a biztonsá-
got kereső, megállapodni vágyó és erős hon-
vággyal küzdő embernek. (Megjegyzem, Gyu-
la közben próbálkozott a hazatéréssel, de nem 
sikerült munkát találnia Pakson.) A hazavá-
gyás visszahozza őt abba a városba, ahonnan a 
játszótér, a teniszpálya, a „művházas” táborok 
emléke olyan erősen él benne, hogy leendő fe-
leségét is meggyőzi arról, hogy a boldogulás-
hoz, a boldogsághoz éppen elég egy akkora vá-
ros, mint Paks, ahol erős egymáshoz tartozást 
jelent a szomszédság, a távoli rokonság. (Gyu-
la olvasószolgálatos lesz és helytörténetért fele-
lős szakmai munkatárs. Lakótelepi gyermek-
ként kutatja a város múltját, nem röstell kér-
dezni, amikor ismeretlen városi tájra bukkan.) 
Abban az utcában kezdik meg „új” életüket, 
amelyikben Gyula felnőtt. A szülők a közelben 

vannak, a könyvtár éppen megfelelő távolság-
ban. A történelem szakos végzettség segíti a 
városi tájékozódásban, a tanulásban: vizsgál-
ja a feltárt, de kérdéses források megalapozott-
ságát, hátterét. (Folyamatosan ismétli a mon-
datot: „jó volt hazajönni”. Hogy ebben a vá-
rosban meg lehet találni – ha egyénenként is 
szeretnénk – az építő, otthont adó kapcsolato-
kat, hogy az intézmények közötti átjárhatóság, 
a közös feladatvállalások milyen erősen épí-
tik a közösséget…) Gyula az elmúlt öt évben 
a szakmán belül jól láthatóan, azon túl pedig 
láthatatlanul, de hatékonyan tette a dolgát. A 
statisztikák, az adminisztrációs és a szakmá-
hoz közvetlenül nem tartozó feladatok nehe-
zebben mennek, s egy alkalommal – idén – a 
városi könyvtár igazgatónője felajánlja neki a 
II. Rákóczi iskolában a �ókkönyvtár vezeté-
sét. Gyula vállalja, már a nyarat tervezi, hogy 
milyen nagyokat sétálnak majd várandós fele-
ségével a vakáció alatt. Ekkor újabb ajánlattal 
keresi fel a gyermekáldás előtt álló könyvtár-
vezető, hogy a következő két évben irányítsa 
helyette a könyvtárat… Így kerül Takács Gyu-
la – igazgató-helyettesként – 2019 tavaszán a 
könyvtár élére. S ahogy mondja: nem könnyű 
egy jó munkaszervezetből „kilépve” olyan ha-
táridőket követelni (kérni!) a munkatársaitól, 
amit néhány héttel azelőtt még neki is nógatás-
ra sikerült betartani. S nem könnyű vezetői ta-
pasztalat nélkül vezetővé lenni, amikor bizal-
mi alapon szívesség- és segítségbankból kell 
kigazdálkodni a napokat, de azt biztosan tud-
ja, hogy a munkatársak eredményeiből építke-
zik nem csupán a vezető, hanem az egész in-
tézmény és a szakma is… S hogy mit mond az 
olvasásról, a könyvekről? Azt, hogy „minden-
ki és állandóan olvas. A szövegértés, az más 
kérdés. Meg a gondolkodás az írott szöveggel, 
az igényes íráshoz és beszédhez való ragasz-
kodás, az egyéni elvárás”. De ahogy fogalmaz, 
„a könyv élvezeti cikk, ennélfogva sosem fog, 
nem tud kikopni a hétköznapi életből, s az írás 
sem, hiszen szerelmes levelet, naplót kézzel ír 
az ember, verset meg könyvből olvas…, s hogy 
a nappalik polcairól sem tűnnek el a könyvek. 
S persze fontos lenne a válogatás, a választás 
igényessége – az olvasott és a kimondott sza-
vak tekintetében…, és hogy a család, az iskola 
tudása és igénye összerakódik a gyerekekben 
olvasás tekintetében is…”
(Nézem, hallgatom Gyulát, egy embernyi jóin-
dulat, nyugodtság, amit látok. A világot nem 
akarja megváltani, de a szakmáját szenvedé-
lyesen szereti. A szeme sarkában egy újabb ér-
zés árulkodik a jelleméről, amikor a feleségéről, 
a születendő gyermekéről beszél. Amikor elkö-
szönünk egymástól, már a következő közös fel-
adatunkról beszélünk. Amihez sok könyvet kell 
vásárolnunk – gyerekeknek…)                        

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Az egészség(ügy)ről
Városi olvasmányok

A képen dr. Pongrácz Sándor. Fotó: magánarchívum

Július elseje van, hétfő. Pén-
tek óta nehezen vagyok. Vala-
mi nyári vírus. Ma szinte hajnal-
ban indultam munkába, a reggel 
mindig erőt ad. Most, estefelé, 
éppen lázam is van. Nem fog-
lalkozom különösebben a gyen-
geségemmel, kicsit gyakrabban 
ülök le, és mérgelődöm, hogy 
ki kell hagynom a mai edzést… 
S aztán eszembe jut, hogy a 
mai nap, július elseje, a magyar 
egészségügy legnagyobb ünne-
pe. 201 éve ezen a napon szüle-
tett Semmelweis Ignác, az anyák 
megmentője. Semmelweis Ig-
nácnak a mai tudásunk szerint 
egy egyszerűnek látszó felfede-
zését, nevezetesen, hogy a gyer-
mekágyi lázat az orvosok és or-
vostanhallgatók okozták azzal, 
hogy boncolás után fertőtlení-
tetlen kézzel vizsgálták a váran-
dósokat, hosszú éveken át nem 
fogadta el az akkori hivatalos, 

tudományos világ. A klórmész-
oldatos kézmosást Semmelweis 
Ignác antiszeptikumként aján-
lotta kollégáinak. Annak elle-
nére folytatott szélmalomhar-
cot szinte a teljes szakmával, 
hogy felfedezése a gyakorlat-
ban egyértelműen igazolódott. 
Eme szituáció kapcsán kialakult 
az úgynevezett Semmelweis-ref-
lex fogalma, amely olyan embe-
ri magatartásra utal, amikor az 
érintett a tényeket automatiku-
san elutasítja megfontolás, vizs-
gálat vagy kísérletezés nélkül. 
Az ember nemcsak a tudomá-
nyos bizonyítékok hiányára re-
agálhat így, hanem általánosab-
ban akkor is, ha valamilyen új 
információ nem illeszthető be 
az eddigi ismeretei körébe. Emi-
att napjainkban is gyakran elő-
fordul, hogy jelentős szellemi 
erőfeszítés eredményét értetlen-
ség, sőt büntetés követi, és az el-

ismerés csak jóval később jelent-
kezik – ha jelentkezik…
Nem szándékozom az egészség-
ügy szakértőjének szerepében 
feltűnni.
Átlagember vagyok, aki magán-
emberként, beteg szülei kísérője-
ként időnként igénybe veszi a kü-
lönböző egészségügyi intézmé-
nyeket, szolgáltatásokat, aki érzi 
és átérzi a vizsgálókban szinte ta-
pintható feszültséget, a személy-
zet fáradtságát és ingerültségét, 
az orvosok rutinos beletörődött-
ségét, és általában a környezet 
szegényességét – tisztelet a kivé-
telnek. Aki látja, hogy nem egy 
beavatkozást nem követ utóke-
zelés, utógondozás, akit sokszor 
jobban megvisel az ellátás mód-
ja, mint maga a betegség… Lá-
tom, hogy milyen óriási erőt 
képviselnek a különböző mul-
tinacionális érdekcsoportok, és 
azt is látom, hogy nekünk, itt 

nem mondta meg soha érthető-
en senki, hogy mi „jár nekünk”, 
és ezzel szemben mennyivel 
többet kapunk valójában. És azt 
sem, hogy mi lenne a dolgunk 
saját egészségünk megőrzése ér-
dekében. És azt sem, hogy ha 
nem teszünk magunkért sem-
mit, akkor magunkra vessünk, 
akkor magunkat hibáztassuk, 
ne mást!
…Harminc éve vége a szocia-
lizmusnak, amikor is a vallott 
cél szerint mindenki tehetsége 
szerint teljesített és szükségle-
te szerint fogyasztott… Ki kell 
mondani kertelés nélkül, hogy 
mindent kivizsgálni és mindent 
meggyógyítani a világ egyik 
egészségügyi rendszere sem ké-
pes. Hogy együtt és külön-kü-
lön is felelősek vagyunk a saját 
egészségünkért… Hogy társa-
dalmi kontrollra, de leginkább 
önkontrollra, józan belátásra 
lenne szükség. Hogy az egész-
ségügyi ismereteink alacsony 
szintje miatt rendkívül ma-
gas az orvos-beteg találkozá-
sok száma, hogy igen magas a 
gyógyszerfogyasztásunk, hogy 
a gyógyszerreklámok általi be-
folyásolhatóságunk igen erős. 
Jó lenne, ha azt is megértenénk, 
hogy egy sor testi és lelki beteg-
ség oka civilizációs jellegű, és 
a terápia nem az egészségügy 
berkein belül, hanem a társada-
lomban, a közéletben, a politi-
kában, az egyénben keresendő.
Az egészségügy nem csak te-
rápia kérdése, nem csak mű-
szerek és technikák kérdése. 
Nagyrészt tudati és prevenciós 
kérdés…
…Szóval ülök a nappaliban, be-
vettem egy vény nélkül kapha-
tó gyógyszert. S megállapítom, 
magammal beszélgettem a fenti 
sorok írása közben, a sorok kö-
zött. S arra gondolok – az em-
ber milyen érzékeny, ha kicsit 
betegeskedik…                

Tell Edit

„Ha valamilyen életszabály kialakult életünkben, ahhoz mindenáron ragaszkodnunk kell; mert a felnőtt em-
ber élete úgy áll össze szabályokból és életmódokból, mint egy épület szilárdan összerótt téglákból, s nem ta-
nácsos megingatni ezt a szerkezetet, azzal, hogy az egyik vagy másik téglát elmozdítjuk a helyéről. Negyven 
éven túl megtelik az életünk rendszabályokkal, melyeket tekinthetnek mások rigolyáknak, mi tudjuk, hogy 
igazi értelmük a védekezés az anarchia ellen. Felkelés, lefekvés, szórakozások, munkaidő, emberekkel való 
kapcsolatok, mindezt idővel szigorú törvények szabályozzák.” Márai Sándor

12 n Paksi Hírnök, 2019. július 5.



Az eltűnt városkép nyomában

Paks az én városom

Mozaik

Elérkeztünk a sorozat záródiájához. 
A dr. Tarján Balázs hagyatékából előkerült 
diaképek utolsó darabja egy helyszíni mun-
kafotó, hiszen az egész urbanizációs folyamat 
indukálója az atomerőmű építése volt. 1975-
ben az atomerőmű alapozási munkái már ja-
vában zajlottak, folytak a betonozások és a 
vasbetonszerelések. A kép az üzemi főépület, 
valamint az 1. számú reaktorblokk lokalizáci-
ós tornyának aljzatbetonozása, illetve alaple-
mezének betonozása idején készült. Az óri-
ás, francia Potain-daru még hiányzik a pa-
norámából, mert csak 1976 tavaszán érkezett 
meg az építkezésre. Viszont már ebben az év-
ben több századnyi honvédségi erő érke-
zett Paksra, hogy a beruházás munkálataiból 
kato-náink is kivegyék a részüket. 1975. ok-
tóber 3-án ünnepélyesen elhelyezték a pak-
si atomerőmű alapkövét. Ekkor az előkészí-
tő felvonulási munkák már két éve, az erő-
mű főépületének építése pedig mintegy fél 
éve folyamatban voltak. A hagyományoknak 
megfelelően a rozsdamentes urnába külön-
féle dokumentumok, az alapítólevél, pénz-
érmék és az aznapi újságok kerültek. A Paksi 

Atomerőmű Vállalat (PAV) alapítási határo-
zatát a nehézipari miniszter 1975. november 
24-én írta alá, ennek értelmében 1976. janu-
ár 1-jével megalakult a PAV, élére Szabó Ben-

jámin kapott igazgatói kinevezést, akit 1978 
novemberétől Pónya József követett a vezetői 
székben egészen a rendszerváltás utáni idő-
kig.                                                   dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Csoknyai László ötévesen kezdett 
dzsúdózni. – Jó volt a közösség, a 
barátaimmal húzóerők voltunk 
egymás számára a tanulmánya-
ink során. Kilencévesen kimehet-
tem Ausztriába, 12-13 éves koro-
mig utaztam a túrákra. A buszon 
Keszthelyi Laci bácsi mellé ül-
tem, aki nagy Cseh Tamás, Char-
lie és Pa-dö-dö rajongó volt, és azt 
mondta, hogyha valaki nem ta-
nulja meg a számot az utazás vé-
gére, a csapat plusz feladatot kap. 
A mai napig emlékszem rájuk. 
Nyolcadik osztálytól már heti tíz 
edzésem volt, majd becsatlakoz-
tam az i� válogatott programba 
is – idézte fel emlékeit Csoknyai 

– Mondhatni, a Paksi Sport-
egyesület tenisztelepén nőttem 
fel, 1997 óta folyamatosan a pá-
lyán vagyok, eleinte játékosként, 
tíz éve pedig edzőként is. Tanítás 
után jöttem edzésre, már fél órá-
val előbb itt voltam, hogy ráhan-
golódjak, és mindig ráhúztam 
még egy órát – mesélte Lakatosné 
Klopcsik Diána, aki nem tudott, 
és nem is akart soha elszakad-
ni a teniszpályától. – Volt sérülé-
sem is, akkor fejeztem be a ver-
senyzést. Ebben is volt azért po-
zitívum: megtanultam bal kézzel 
teniszezni, amit a gyerekek okta-
tásában tudok hasznosítani. Spor-
tos családban nőttem fel. Lány-

László. Azt is elmondta, hogy az 
egyik emlékezetes versenye az or-
szágos oviolimpia volt, amit meg-
nyert. A londoni olimpia is meg-
határozó élmény volt számára, és 
a 2017-es budapesti vb is. – Ad-
dig anyukám azért nem akart a 
versenyeimre jönni, mert babo-
nás, és félt, hogy balszerencsét 
hoz rám, apukám pedig nem bír-
ta nézni a versenyeimet. Budapes-
ten viszont megnézték az egészet, 
büszke vagyok arra, hogy ötödik 
lettem – emelte ki. – Rengeteget 
kaptam a várostól, az itteni embe-
rektől. Paks összetartó közösség, 
soha nem kaptam negatív kritikát, 
büszkék rám az emberek. Nagyon 
jó a sportélet, csapatsportokban az 
első osztályban vagyunk, olimpiai 
sportágakban olimpikonok neve-
lődtek itt ki. Harmincegy éves va-
gyok, még megy a versenyzés, de 
foglalkozom gyerekekkel is, jó ér-
zés, hogy visszaadhatom nekik, 
amit én kaptam a nevelőedzőim-
től – húzta alá Csoknyai László.                                      

Sólya Emma

ként kevesebb lehetőségem volt a 
sportolásra, ritmikus gimnaszti-
káztam, twirlingeztem, majd a te-
niszt választottam, amit a mai na-
pig nem bántam meg. Az óvodá-
ban sportos csoportba tartoztam, 
a Deák Ferenc általános iskolá-
ban ezt továbbvittük, és a közép-
iskolában is olyan testnevelő ta-
náraim voltak, akik vittek minket 
versenyekre. Rengeteg eredményt 
fel tudunk mutatni a ’90-es kor-
osztállyal – mondta. – Tanárnak 
tanultam Pécsett. Nem is gon-
dolkodtam azon, hogy nappa-
lin végzem el az alapszakot, mert 
Pakson akartam maradni, sze-
retem a kisvárosi nyugalmat, a 
nagyvárosi nyüzsgést pedig nem. 
A mesterképzést is levelezőn vé-
geztem, így a tenisz a minden-
napjaim része maradhatott. Pak-
son szinte minden megtalálható, 
ami számomra fontos és szüksé-
ges, akár a sport, akár a progra-
mok terén. Szeretnék a jövőben 
is itt maradni – hangsúlyozta La-
katosné Klopcsik Diána.                                      

Fotók: TelePaks
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Határ a csillagos ég – ifjú fizikusok a 
múzeum táborában

NyaralásON
Végre nyár, végre utazunk!
Már három nappal a nyaralás 
előtt előkeresem az összes bő-
röndöt és utazótáskát, az utolsó 
huszonnégy órában pedig elsza-
badul a pokol. 
Hány hosszúnadrágot tettél? 
Egyet sem. Meleg lesz. Egyet te-
gyél. Négy pólót vigyek? Elég 
három. Viszek ötöt. Nem kell 
esőkabát. Gumicsizma sem kell. 
Esernyőt tegyél. Ne azt, a kiseb-
bet. Strandpapucs? Nincs. Ta-

valy elszakadt. Öcsi, játékkami-
ont nem viszünk. Társasjáték-
ból három is elég. Nem, legót 
sem viszünk. Rollert akarsz, 
vagy gördeszkát? Válassz. Nem, 
a bicikli nem jöhet. Gumimat-
rac? Lyukas. Mondtam, hogy 
ragaszd meg. Viszünk ragasztót. 
Úszógumi? Minek? Már tudnak 
úszni. Ja, tényleg. Minek eny-
nyi könyv? Hátha rossz idő lesz. 
Akkor mégis kell esőkabát. Evő-
eszközt hozzál. Minek, tavaly is 

volt. Akkor ne hozzál. De a bics-
kámat, azt hozzad. Ventilátor 
minek? Hátha meleg lesz. Nem 
fér be a kocsiba. De a lábamnál 
elfér. Nem fér, ott a bevásárlóko-
sár lesz. Tényleg, minek a kosár? 
Abba tettem a szendvicseket. 
Kocsiban nem eszünk. Akkor 
majd kiszállunk. Telefontöltők? 
Kettőt csomagoltam. Nem elég. 
Hozd mind. Kispárna minek? 
Nem fér el. Majd fogom a kocsi-
ban. Azt is? Azt is. 

Az utazás reggelén… Minek 
vettünk tetőcsomagtartót, ha 
nem fér el semmi? Fenébe a 
labdával. Miért nem engedté-
tek le rendesen az úszógumit? 
Mondtam, hogy nem kell úszó-
gumi. A ventilátort nem visz-
szük. Anélkül nem megyek. 
Akkor visszük. Hol a gyerek? 
Melyik gyerek? Bent ül a ko-
csiban. Mind? Mind. Indulha-
tunk?                          

Sólya Emma

Az Atomenergetikai Múze-
um húsz tehetséges diákot fo-
gadott környező települések-
ről a szünidő első hetében. 
Idén a természettudományos 
programelemek mellett az öt-
ven évvel ezelőtt indult atom-
erőmű-építkezés és az 1969-es 
év fontos eseményei alkották 
a múzeumi tábor tematikáját.

A természettudományos tár-
gyak népszerűsítése a tanév 
foglalkozásainak mindegyikén 
fontos szerepet kapott: az óvo-
dapedagógiai rendezvények, az 
általános és középiskolai �zi-
kaórák, a Teller Ede vetélkedő 
mind alkalmat adtak az Atom-
energetikai Múzeum élmény-
központú programjának bemu-

tatására, kiszélesítésére. A mú-
zeumi tábor koronázta meg az 
év eseményeinek sorát: renge-
teg élmény és szórakoztató mó-
don megszerezhető tudás várta 
a gyerekeket.
A bentlakásos táborba a Duna 
mindkét partjáról érkeztek ki-
emelkedő teljesítményt nyúj-
tó diákok, idén is elsősorban 
azok kaptak erre lehetőséget, 
akik jó eredményeket értek el 
�zikaversenyeken. A temati-
kában olyan, 50 évvel ezelőtti, 
jelentős események köszöntek 
vissza, mint a Holdra szállás 
(ezáltal az űrkutatás és csilla-
gászat témája) vagy az atom-
erőmű-építés.
A tábor számos eleme kapcso-
lódott ismét a természettudo-

mányokhoz. Az alsómocsoládi 
virtuális természettudományos 
térben csillagászati tematiká-
jú szabadulószobából kellett 
kijutniuk a diákoknak, a falu-
ban kiépített tanösvényen pe-
dig a Naprendszer aránya-
it ismerhették meg. Pécsett, a 
Zsolnay negyedben játéktér, 
varázsóra, planetárium várta 
a gyerekeket. Természetesen az 
atomerőműhöz kapcsolódó is-
mereteket is szerezhettek a kis 
�zikusok a múzeumban, illetve 
a Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő K�.-nél tett látogatásukkor. 
Meglepetésként Härtlein Károly 
mesteroktató tartott látványos 
kísérlet-bemutatót. A meg�gye-

lési módszerek és az összefüggé-
sek felfedezése mellett számhá-
ború, kirándulások és csapatok 
közötti vetélkedés tette emlé-
kezetessé a programot a diákok 
számára.
Az Atomenergetikai Múzeum 
egyre bővülő, természettudo-
mányokat népszerűsítő múze-
umpedagógiai programjának 
határozott célja, hogy minden 
lehetséges eszközzel segítse az 
edukációt, a tehetséggondo-
zást, valamint az atomenerge-
tika iránti érdeklődés felkel-
tését és fenntartását – adott 
összefoglalást az intézmény 
sajtóközleményben.                             

Kohl Gy.

Fotók: Atomenergetikai Múzeum (fent), Molnár Gyula  (lent)
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Az 1980-as évek végére kialakult politikai 
és gazdasági helyzet jelentős politikai han-
gulatváltást eredményezett. Baranya és Tol-
na megyének is megvolt a „Bős-Nagyma-
rosa”, ugyanis 1989. április 30-án az akkori 
ipari minisztériumi államtitkár bejelentet-
te: 1992-1993-ban az uránbányát be kell 
zárni. Tolna megyében pedig Mecsekná-
dasdon tiltakozás kezdődött az Ófaluban 
tervezett radioaktívhulladék-tároló építése 
ellen. Az említett két eseménynek jelentős 
hatása volt a Paksi Atomerőmű Vállalatra, 
de most csak az uránbányával kapcsolatos 
eseményekre térünk ki.
A szakirodalom szerint az uránbányászat 
az 1960-1970-es években jelentős állami 
költségvetési bevételt eredményezett, ám 
az 1989-es évre már 2,5 milliárd forintos 
állami támogatást igényelt. Az említett ál-
lamtitkári bejelentést követően augusztus 
30-án hatalmas uránbányász-demonstrá-
ció volt Pécsett, közel 6-7 ezer ember fü-
tyülte ki a minisztert, aki nem tudta vé-
gigmondani a beszédét. A hatalmas pé-
csi tiltakozás hatására a kormány év végén 
visszavonta a bezárási határozatát, és lehe-
tővé tette egy vegyesvállalat létrehozását.
A Mecseki Ércbányászati Vállalat és a Pak-
si Atomerőmű Vállalat vezetői 1991. feb-
ruár 21-én aláírták az 1991-re szóló szer-
ződést, amely szerint az atomerőmű átvesz 
4-6 tonna fémuránt 60 dolláros áron. Köz-

ben folyt a közel 5-6 ezer fős vállalat átszer-
vezése, amelyből 1992. április 1-jén 1900 
fővel megalakult a Mecsekurán K�. Rend-
kívül takarékos gazdálkodást vezetett be a 
cég vezetése, de az 1992. október 3-án ke-
letkezett bányatűz miatt likviditási gondjai 
lettek, veszélybe került az 1993. évi, úgy-
nevezett „hűségjutalmak” ki�zetése. A PA 
Rt., látva a súlyos helyzetet, megelőlegezte 
a hűségjutalom egy részének ki�zetéséhez 
szükséges 80 millió forintot a k�.-nek.
Az atomerőmű 31. számú Heti Tájékozta-
tójában (1993. 08. 02–08.) a következő kér-
dést intézték dr. Petz Ernő vezérigazgató-
hoz: Mi indokolta, hogy a Mecsekurán K�. 
részére 80 millió forintos kölcsönt nyújt-
sunk? Válasz: Az indok egyszerű, amíg az 
érvényben lévő kormányhatározat ben-

nünket a hazai sárgapor átvételére köte-
lez, addig közös gazdasági érdekünk, hogy 
az uránbánya megbízható szállítónk le-
gyen. Eddig az uránbánya egyértelműen 
ilyen partnernek bizonyult, így üzleti ér-
dekünk, hogy a tűzeset következtében elő-
álló átmeneti pénzügyi gondok megoldá-
sában közreműködjünk. Egymásra utalt 
üzleti partnerek között ez nemcsak üzle-
ti, hanem etikai kérdés is. A másik indok 
még egyszerűbb, s gondolom, ezzel vala-
mennyi munkatársam egyetért: az igen ke-
mény munkafeltételek mellett dolgozó, az 
atomerőmű részére üzemanyagot terme-
lő bányászok iránti szolidaritásunkat fejez-
hetjük ki – nemcsak szavakkal. Az aknatűz 
egyértelműen balesetként kezelendő, ezért 
ha nem így cselekednénk, az cserbenha-
gyásként lenne minősíthető.
Az 1993-as évben már megkezdődött a 
3500 adagos konyha és étterem egy részé-
nek leválasztása a Tájékoztató és Látogató-
központ részére. A kiállítási tervben szere-
pelt a sárgapor és az uránérc bemutatása is, 
ezért kértük a bánya segítségét, akik nem-
csak a kért anyagot, hanem még 16-féle 
kőzetmintafuratot (közel 40 kg) ajándé-
koztak az erőműnek, amelyek a múzeumi 
kiállítás szerves részei, kiegészítve a Kővá-
gószőlősi Uránbánya Múzeumtól kölcsön-
zött tárgyi eszközökkel.                            

Beri

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Bodajki Ákos
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Mozaik

Másképp – Miklósa Erika koncertezik

Erdély nevezetességeivel ismerkedtek
Öt napos erdélyi kiránduláson vettek 
részt a Szekszárdi Szakképzési Centrum 
I. István Szakképző Iskolájának diákjai 
a Határtalanul programban. Az utazás 
során ellátogattak partneriskolájukba, a 
székelyudvarhelyi Eötvös József Szakkö-
zépiskolába is.

Sikeresen pályázott a Határtalanul program-
ra a Szekszárdi Szakképzési Centrum I. Ist-
ván Szakképző Iskolája 2019-ben. A pályá-
zat keretében huszonkét tanuló és három 
pedagógus utazhatott Erdélybe június 3. és 
6. között. A diákok és kísérőik színes prog-
ramokon keresztül megismerhették töb-
bek között Kolozsvárt, Parajdot, Szovátát, 
Farkaslakát, Segesvárt és Székelyudvar-
helyt. Az utazás egyik állomásaként ellá-
togattak a székelyudvarhelyi Eötvös József 
Szakközépiskolába, tovább erősítve így az 
évek óta jól működő kapcsolatot a biritói 
diákok és a kint élő magyar gyerekek kö-
zött. – A program célkitűzéseit, feladatait si-
keresen megvalósítottuk. Ez az öt nap bebi-
zonyította, hogy az elméletben tanultak el-
mélyítése legjobban akkor valósítható meg, 
ha azt meg is tapasztalják a diákok a való-
ságban. Az Erdélyben eltöltött napok segí-
tettek abban, hogy diákjaink ráébredjenek 

arra, hogy kultúránk, nyelvünk és történel-
münk szorosan összefonódik Erdéllyel. Lát-
hatták, hogyan élnek a határon túli magya-
rok, megértették, hogy az államhatárok jel-

képes mivolta az Európai Unióban miért is 
fontos a magyarság számára – mondta el Sá-
rosdi Bernadett, az I. István Szakképző Isko-
la igazgatója.                                                  -dsz-

Fotó: magánarchívum

A latinos dallamok és a dzsessz 
világába hívja klasszikus kalan-
dozásra az érdeklődőket Mikló-
sa Erika operaénekes paksi sza-
badtéri koncertjére az Erzsébet 
Nagy Szálloda előtti térre. A Más-
képp című esten a művésznő a 
kedvenc dalait énekli saját stílu-
sában, izgalmas hangszerelésben, 
a Quartett Escualo és Harazdy 
Miklós zongoraművész közremű-
ködésével. Aki ellátogat a július 
20-i estre, hallhat Piaf-sanzont, 
argentín tangót, operaslágereket, 
de olyan operaklasszikusokat is, 
mint a Csengettyű-ária vagy a 
Carmenből a Habanera. A prog-
ram 19 órakor kezdődik, nyitás-
tól a Paksi Városi Múzeum mun-
katársai az 1860-as évek hangu-
latát idéző ruhákban korzóznak 
majd a Szent István téren, mi-
közben a Kackiás verklis muzsi-
kája szól. Az első kétszáz ven-

déget az Erzsébet Nagy Szálloda 
munkatársai által készített itallal 
látják vendégül a szervezők. Süli 
János miniszter köszönti az egy-
begyűlteket 20 órakor, Miklósa 
Erika koncertje 21 órakor kezdő-
dik. Az estet látványos tűzijáték-
kal zárják.
A rendezvény miatt változik a 
forgalmi rend a Szent István té-
ren: a Kossuth Lajos utca és a 
Deák ház, valamint a Kalap utca 
és a Bajcsy Zsilinszky utca ke-
reszteződésnél a terület 18 és 
22.30 óra között le lesz zárva. A 
változás az autóbusz-közlekedést 
is érinti, a Dunakömlődről érke-
ző helyi járat a Kiss-Nádas ven-
déglőnél áll meg, majd az Erzsé-
bet Nagy Szálloda mögötti par-
kot elhagyva fordul a 6-os útra 
és érkezik a Táncsics utcai autó-
busz-pályaudvarra.                

-dsz-

Fotó: magánarchívum
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A PONTY
ROKONA

RÁKFAJTA

MOROG A
KUTYA
... KIRÁLY
(LALO)

SIKÁL

HÓNAP
RÖVIDEN

ELEKTRON

OROSZ
VÁROS

KUTYA
MONDJA

ILLEM
RÉGIESEN

KOR
ANGOLUL

FÉLRE-
TASZÍTHÁZVÉG!

CSIGA
TEMPÓJÚ

BÁTOR

MADRIDI
SPORTKLUB

PORCIÓZ

LENGYEL
KÖLTŐ V.
A NAP
VÉGE!

MÁTKA

HUPIKÉK
TÖRP

BUDAI
FÜRDŐ
KIM ...
FOCISTA

SECUNDUM

TEXASI
VÁROS

... SZIHANUK
KIRÁLY V.

LENGYEL
VÁROS

SZÖRNY

AUTÓ
FOLYADÉK
A LÓLÁB
TESZI

RADNÓTI
MIKLÓS

HAZAI TÓ

ADAPTER
RÉSZE!
ROBOT
REPÜLŐ

RAVASZ
SZÉKELY
VEGYJELE:

BR

KIS FALU
ANGOLUL

ŰRMANÓ

NÉMET
GÁZ

KETTŐS
BETŰ

... DEREK

PARADI-
CSOMKERT

AMELYIK
IRÁNYBA
WEBBER
OPERÁJA

CIN

ESD

BÉRLŐ

ÁLLÓVÍZ

... SIMONE
AM. ÉN.NŐ

SZOLM.
HANG

EGYE!

NEMES-
GÁZ

MEGVE-
HETŐ

... RIGHT

LÉTEZIK

... IT BE
BEATLES

GYAKORI
FÉM TE ÉS ÉN

SZÜRKE
KŐZET

RÓMAI 1

MÁZOL

DEHOGY
AMELY

TÉLI
SPORT-
ESZKÖZ

FÉRFINÉV

SZÓBA
HOZZA

ESTEFELE!

ANGOL
DIÁKVÁROS
SPANYOL
AUTÓJEL

AKKÁD-
SUMÉR
EPOSZ

Y1

2

A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

Az élet forrásának legkisebb alkotóele-
me is olykor felér a legnagyobb segítség-
gel a nyári hőségben. A megfejtéseket júli-
us 19-ig küldhetik el a 7030 Paks, Dózsa 
György út 51-53. címre, vagy e-mail-ben 
a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Sipos György Attila. 
Gratulálunk!

Megfejtésével tíz alkalomra 
szóló bérletet nyerhet a paksi 
strandra.
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Sport

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Első kézből az élvonalbeli 
paksi kosárlabda történetéről
Csűrös Dénes vehette át az Atomerőmű SE 
idei közgyűlésén az ASE Örökös Tagja elis-
merést. Csűrös Dénes középiskolásként a Bu-
dapest Bajnokság döntőjéig jutott a Rákóczi 
gimnázium kosárlabdacsapatával. A Műsza-
ki Egyetemen eleinte még lejárt edzésekre, de 
aztán inkább a tanulást választotta, mert mint 
mondta, 176 cm-es magassággal nem vit-
te volna sokra. Ezután már csak műkedvelő-
ként űzte a kosárlabdát. Százhalombatta, és két 
év külföld után Paks következett a 26-os ÁÉV 
dolgozójaként, majd 1983-tól a PAV építésze-
ti osztályának vezetője lett. A kosárlabda szak-
osztályt 1985-től 2000-ig vezette.
– Hogyan került a kosárlabda szakosztály élére?
– Amikor az erőműbe jötem, NB II.-es csapa-
ta volt az ASE-nak, műkedvelő szinten, mun-
ka mellett játszottak a �úk. Akkor kezdték a 
különböző szakosztályokat rábízni osztályve-
zetőkre, így szálltam be én is a „buliba”, azzal 
a feltétellel, hogy nem amatőr szinten fogjuk 
csinálni, annak ugyanis nem láttam értelmét. 
Szabadkezet kaptam 1985-ben, elkezdtünk 
fejleszteni. Először megfelelő edzőt kerestünk, 
Simon Károly vette át az NB II.-es csapatot. 
Hoztunk játékosokat is, Antóni József, Kirr 
László, Hovorka András is akkor került ide, a 
szükséges pluszt Kovács Gábor érkezése jelen-
tette, őt a Csepelből igazoltuk. Velük jutottunk 
fel 1986-ban az NB I/B-be.
– Kitört a kosárláz Pakson.
– Már a II. számú iskola tornatermébe sem le-
hetett beférni, majd az új Gesztenyés úti csar-
nokban is mindig telt ház mellett játszot-
tunk. Megint erősítenünk kellett, óriási lö-
kést adott a Csepeltől érkező Morgen Frigyes, 
és Tarnai Béla, valamint Radovics József. Há-
rom év múlva, az 1988/1989-es bajnokság vé-
gén már az NB I/A csoportjába is feljutottunk, 
ami újabb kihívásokkal járt. Rá két évre a Ma-
gyar Kupa döntőjébe is bejutottunk, 1991 jú-
niusában a Honvéddal játszottunk, ezüstér-
mesek lettünk. Rengeteget kínlódtunk, nagy 
volt a nyomás, mint minden újoncnak, ne-

künk is el kellett fogadtatnunk magunkat a já-
tékvezetőkkel. Nehéz volt igazolni, mert meg-
próbáltak lenyúlni minket, azt mondták: Paks, 
tele vagytok pénzzel. Sikerült azért egy olyan 
csapatot összeraknunk, amellyel az első évben 
bennmaradtunk, a hetedik helyen végeztünk.
– Az első külföldi játékosok is megérkeztek. Ho-
gyan kerültek az ASE-hoz?
– Volt egy amerikai irányítónk, majd két len-
gyel játékos, Stankiewicz és Pisznyak érkeztek. 
A költségvetésünk elég alacsony volt, nehéz 
volt pénzt szerezni. Szabó József volt akkor az 
atomerőmű vezérigazgatója, az egyesület elnö-
ke, szerette a kosárlabdát. Sokat mentem hoz-
zá, hogy rendben, itt vagyunk a középcsapa-
tok között, de jó lenne feljebb lépni. Egy litván 
torna után sikerült Paksra hozni két olimpiai 
bronzérmes játékost, Lukminast és Visockast, 
majd Stumbryst is. (Tauras Stumbrys litván 
válogatott védőjátékos 2004 októberében az 
Atletas és a Zalgiris bajnoki összecsapásán, egy 
második negyedbeli időkérés alatt összeesett, 
és meghalt. 34 éves volt, a szerk.) Az én vezeté-
sem alatt velük értük el a legjobb bajnoki ered-
ményt, negyedikek lettünk. A döntőbe jutásért 
3-2-re kaptunk ki az Albacomptól. Gulyás Ró-
bert akkor jött fel az i�ből.
– Volt még egy nagy siker, a Saporta Kupa sze-
replés (jelenleg EuroCup, a szerk.). Kikkel ját-
szottak?
– A selejtezőben a Makedón KK Strumicát 
vertük oda-vissza, és bekerültünk egy ha-
tos csoportba. Mások mellett az AEK Athént 
is megvertük a Gesztenyés úton, és továbbju-
tottunk. Az egyenes kieséses szakaszban itt-
hon szoros, idegenben sima meccsen kaptunk 
ki a későbbi döntős Pamesa Valenciától, akkor 
Rezák László volt a vezetőedző.
– Akkoriban sok külföldi túrán vettek részt. 
Merre jártak?
– Voltunk többször Ausztriában, Szerbiá-
ban, Lettországban és három alkalommal az 
USA-ban. Az amerikai lehetőséget a MAFC-
tól kaptuk, ők valamilyen oknál fogva nem 

tudtak kimenni. Nekünk csak a repülőjegyet 
kellett megvenni, az összes kinti költségün-
ket a szervezők állták. Egyetemi csapatok el-
len léptünk pályára, néha elvertek bennün-
ket, mint jég a határt. Először a keleti parton, 
majd középen, harmadszorra pedig a nyuga-
ti parton túráztunk. Voltunk többek között 
Denverben, Houstonban, Los Angelesben és 
a texasi Fort Hood-ban, az amerikai hadsereg 
harckocsibázisán. A katonák jól elvertek ben-
nünket, az irányítójuk később Madridba ke-
rült. A tizenkét napos túrák alatt négy, öt, eset-
leg hat mérkőzést játszottunk, és sokat tanul-
tunk.
– Voltak kedvenc játékosai?
– Mokos Gábor volt a legintelligensebb játé-
kos, akivel Pakson találkoztam (2013-ban, 48 
esztendős korában hunyt el az egykori kivá-
ló válogatott kosárlabdázó, a szerk.). Fejben és 
technikailag is megvolt a tudása, a mai napig 
nem dobott senki a Gesztenyés úton tizenegy 
hárompontost egy bajnoki meccsen. A másik 
a litván Visockas, aki nagyon tudott kosarazni. 
Nagyon pro� szemléletű játékos, aki egész sze-
zon alatt nem fogyasztott egy korty alkoholt 
sem, de ahogy véget ért az utolsó meccs, egy 
ültő helyében megivott egy üveg vodkát. Hoz-
zájuk sorolhatom még Boros Zoltánt, Gulyás 
Róbertet, Stumbryst és Lukminast.
– Akkor is nehéz volt az utánpótlásnevelés?
– Igen. Bejártuk a vidéket, de nem találtunk 
magas embert. Amíg kicsik voltak, megver-
tek mindenkit, aztán amikor nőni kellett vol-
na, nem nőttek tovább. Hoztunk utánpótlás-
edzőket is, de nem volt igazán emberanyag. 
Aki szép pályát futott be, az Gulyás Róbert, 
rajta kívül még Vadkerti Zsolt volt ügyes.
– Jár még ki meccsekre?
– Régebben rendszeresen, mostanában néha. 
Sokszor az az érzésem, hogy az erőműből 
nincs igazi gazdája a csapatnak. Nincs aki be-
menne az öltözőbe a szünetben, és megkér-
dezné: uraim, tudják, miért kapják a �zetésü-
ket?                                                      Kovács József
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Sport

Hat érmet szerzett a magyar csapat

A kontinensen és a világversenyen is 
szurkolhatunk paksi versenyzőnek

Az Atomerőmű Sportegyesü-
let szervezésében 28 ország 413 
versenyzője harcolt az érmekért 
és helyezésekért az ASE sport-
csarnokában a 34. Junior Atom 
Kupán. A legrangosabb hazai 
junior viadalon Magyarország 
csapata végzett az éremtáblázat 
élén három arany-, egy ezüst- 
és két bronzéremmel, valamint 
két ötödik és három hetedik he-
lyet is szereztek válogatottjaink. 
A paksi színeket a 81 kg-os Ve-
res Marcell képviselte, sajnos az 
első fordulóban ipponnal verte 
a holland Looij Sander. A juni-
or korosztályban még van visz-

szamérkőzési lehetőség, ha az 
első fordulóban legyőzött dzsú-
dóst továbbviszi ellenfele, a hol-
land sportoló azonban nem tet-
te meg ezt a „szívességet”, így az 
ASE versenyzője helyezetlenül 
zárt, írták az ase.hu honlapon. 
A verseny rendezői sokéves ru-
tinjuknak köszönhetően idén is 
jelesre vizsgáztak szervezésből. 
A versenyt követően két hely-
színen, az ASE sportcsarnoká-
ban és a Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola tornater-
mében folytatódott a program 
a nemzetközi küzdelmi edzőtá-
borral.                                     -gy-

Fotó: Molnár Gyula

Két válogató eredménye alapján döntött az i�  
és a felnőtt szövetségi kapitány a racice-i Eb-n 
és a Pitestiben rendezendő vb-n szereplő ma-
gyar kajak-kenu válogatott tagjairól.
Az ASE i�  versenyzőinek a két válogató ver-
senyen ugyan nem sikerült nyerniük, de a két 
megmérettetés alapján bekerültek a magyar 
válogatottba. Kenu 1000 egyesben Hodován 
Dávid az első válogatón harmadik, míg a má-
sodikon ezüstérmes lett. Kollár Kristóf má-
sodikként ért célba az első versenyen, míg a 
másodikon kilencedik lett. Párosban, akár-
csak az első válogatón, ezüstérmet vehettek 
át a � úk. 
A válogatón i�  kajakban Vajda Bence 500 pá-
rosban az MTK-s Szendy Maximiliánnal lett 

második, míg egyesben negyedikként végzett 
fél kilométeren, 200-on pedig nyolcadik lett. 
Koleszár Zoltán a kenu kettesek 1000 m-es 
versenyében a szegedi Zombori Dominikkal 
lett hatodik, míg egyes hajóban, egy kilomé-
teren a B döntőig jutott, ahol hatodikként, 
összesítésben tizenharmadikként zárt. 
Pupp Noémi 200, 500, 1000 és 5000 méteren 
is döntőbe jutott. A két rövidebb távon hete-
dik lett, öt kilométeren negyedikként ért cél-
ba. Második lett 1000 egyesben az olimpiai 
bajnok Csipes Tamara mögött. 
A szövetségi kapitányok döntése alapján a 
2019. július 11. és 14. között, a Csehorszá-
gi Racicében rendezendő i� úsági és U23-as 
kajak-kenu Európa-bajnokságon a Hodován 

Dávid, Kollár Kristóf kenu páros 1000 m-en 
áll rajthoz, míg a romániai Pitestiben augusz-
tus 1. és 4. között rendezendő i� úsági és U23-
as kajak-kenu világbajnokságon az i� k között 
Vajda Bence a kajak négyes tagja 500 m-es 
távon, Hodován Dávid a kenu egyesek 200 
m-es versenyén áll rajthoz. Az 500 m-es tá-
von tagja a kenu négyesnek Hodován Dávid 
és Kollár Kristóf is. 
Az U23-as mezőnyben Pupp Noémi egyes 
hajóban indul kajak 500 és 1000 m-en, és tag-
ja az 500 m-es négyesnek.  
Koleszár Zoltán szintén az U23-as korosz-
tályban a szegedi Zombori Dominikkal pár-
ban, a C2 500 m-es versenyében indul.   

-joko-
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