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PAKSI HANGULATOK
A Makovecz-templom felújítása

...van remény. Vannak, lesznek emberi arcok a világban. Emberi arcok rovatunk-

ban ez alkalommal ismerjék meg Magyar Anita történetét!
10. oldal
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Közélet

Jutalmazásról is döntött a 
testület rendkívüli ülésén
Költségvetésről, közlekedésbiztonsági fej-
lesztésekről és jutalmazásról is tárgyalt Paks 
képviselő-testülete. Napirend előtt Szabó 
Péter polgármester tartott beszámolót a ve-
szélyhelyzet ideje alatt hozott döntésekről. 
A grémium rendkívüli ülésen tanácskozott, 
mivel az éves munkatervben ez az ülés nem 
szerepelt. 

Napirend előtt két kérdésre válaszolt Szabó Pé-
ter polgármester. Kudorné Szanyi Katalin kép-
viselő a szemétszállításban tapasztalható gon-
dok megoldásáról érdeklődött, információi 
szerint a szolgáltató áremelést tervez. A pol-
gármester azt mondta, hogy a szolgáltató nem 
tájékoztatta az önkormányzatot áremelési ter-
vekről. – Felvesszük a kapcsolatot az új köz-
szolgáltatóval, kivizsgáljuk az észrevételeket és 
megoldjuk a problémákat – ígérte. 
Mezősi Árpád képviselő a Kápolna utcai böl-
csőde felújításának állásáról érdeklődött. Sza-
bó Péter arról tájékoztatta a képviselő-testü-
let tagjait, hogy az önkormányzat elkezdte a 
közbeszerzési eljárás lefolytatását, érkeztek is 
ajánlatok, de újra ki kellett írni a közbeszer-
zést, mivel az ajánlott árak magasabbak vol-
tak a rendelkezésre álló keretnél. – Terveink 
szerint ősszel megkezdhető a kivitelezés, és a 
2021/2022-es nevelési évre megnyitható lesz a 
felújított bölcsőde – mondta. 
Napirend előtt a veszélyhelyzet alatt hozott in-
tézkedésekről adott tájékoztatást Paks polgár-
mestere. Elmondta, hogy több mint száz in-
tézkedésről döntött képviselő-testületi ha-
táskörben a pandémiával összefüggésben, és 
többek között az atomerőmű-beruházáshoz 
kapcsolódó kerítésen kívüli feladatok segíté-
séért. A  veszélyhelyzettel összefüggő felada-
tok ellátására közel 94 millió forintot fordított 
az önkormányzat, ebből húszezer maszkot vá-
sárolt a lakosságnak, valamint speciális arc-
maszkokat a védekezésben dolgozóknak, fer-
tőtleníttette az intézményeket, és biztosította 
a szociális ellátások, valamint az Életfa Idősek 
Otthona működését. A pandémia idején ke-
rült értékesítésre a város Paksi Hulladékgaz-
dálkodási K� .-ben (PHG K� .) lévő üzletré-
sze a Vertikál K� .-nek, így április elsejétől ez 
a cég végzi a hulladékkezelést Pakson. A pol-
gármester személyi döntésekről is tájékozta-
tott. Dr. Sárosi József, a DC Dunakom Zrt. ve-
zérigazgatójának munkaviszonyát közös meg-
egyezéssel szüntették meg, a cég új vezetőjének 

Domonkos Tamást nevezték ki. A Paksi Köz-
lekedési K� . élén is változás történt, Kiss Pé-
ter közös megegyezéssel távozott, a céget most 
Szabó Zoltán, a Protheus Holding Zrt. vezető-
je irányítja. Paks polgármestere elmondta azt 
is, hogy a PIP K� .-vel önkormányzati tulaj-
donú ingatlanokra kötött adásvételi szerződé-
sekből származó bevételeknek köszönhetően 
újulhatnak meg a Búzavirág, és a Pákolitz ut-
cák. A Deák Ferenc utcai rendelőintézet épü-
letének eladásával kapcsolatban az ellenzéki 
képviselők nevében Heringes Anita képviselő 
emelt szót, nem értenek egyet az értékesítés-
sel. A polgármester válaszában hangsúlyozta, 
hogy az épület jelenlegi funkciója mindaddig 
megmarad, amíg a Paksi Gyógyászati Köz-
pont új szárnya elkészül. Kiemelte, hogy az 
ilyen prominens épületek megőrzése kiemel-
ten fontos, és így megmaradhatnak a későb-
bi korok számára. Barnabás István képviselő 
az értékesített PHG K� . eszközállományának 
értéke, valamint a Protheus Fejlesztési és Szol-
gáltató Zrt. számára a Protheus Holding Zrt. 
110 millió forint – szellemi apportra fordítan-
dó – törzstőke emelésével kapcsolatban tett fel 
kérdéseket. Szabó Péter polgármester írásbeli 
tájékoztatást ígért, egyben jelezte, hogy a kép-
viselők betekinthetnek minden önkormány-
zati ügyiratba, így a két céggel kapcsolatos do-
kumentumokba is. 
A veszélyhelyzeti beszámoló után a 2019. évi 
zárszámadási rendeletről döntöttek a képvi-
selők. – Időarányosan sikerült szinte minden 
feladatot száz százalékon teljesíteni. A beru-
házások teljesülése 37,1 százalékon áll az át-

húzódó projektek miatt, mint például a lakó-
telepi központi park felújítása – hangsúlyoz-
ta Szabó Péter. Nyolc soron módosította az 
idei költségvetési rendeletet a testület. A ve-
szélyhelyzet idején kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó köznevelési, valamint az egészségügyi 
és a szociális intézményekben dolgozók ju-
talmazására 47 millió 724 ezer forintot kü-
lönítettek el, a döntés értelmében 225 intéz-
ményi dolgozó kap jutalmat. Szabó Péter ki-
emelte, hogy külön elismerés és köszönet jár 
annak a 103 munkatársnak, akik a munka 
legnehezebb részét végezték, és vitték siker-
re azt a küldetést, amelynek eredményeként 
senki sem fertőződött meg a Paksi Életfa Idő-
sek Otthonában és a Paks Kistérségi Szociális 
Központ teljesítménye is kiváló volt. Ők brut-
tó 400-400 ezer forintot kapnak. A jutalma-
zással az ellenzéki képviselők is egyetértettek, 
és köszönetüket fejezték ki a védekezésben 
résztvevőknek.
A képviselők döntöttek a Táncsics utcai jár-
da gyalogos-átkelőhelytől az autóbusz-pálya-
udvarig tartó szakaszának átépítését, új térkő 
burkolatú járdafelület kialakítását és a járda 
melletti parkolókhoz vezető út felújítását tá-
mogató pályázat benyújtásáról. A beruházás 
tervezett költsége 79 millió forint, az igényelt 
támogatás 39 millió. Tárgyaltak arról a meg-
valósíthatósági tanulmányról is, amely alap-
ján megoldódhat a gyalogosok biztonságos 
átkelése a Kölesdi úton, valamint elindulhat a 
Kölesdi út – elkerülő út csomópontban kör-
forgalom vagy jelzőlámpás forgalomirányítás 
kialakítása.                                                 Dallos Szilvia
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 1. KÉRDÉSE

u A járvány újabb hulláma esetén Ön az alább  
javasolt intézkedések közül melyiket támogatná? 

• Kijárási korlátozás bevezetése 

• Távolságtartás elrendelése

• Maszkviselés elrendelése 

• Országhatárok lezárása

• Az oktatási intézmények bezárása,  
és áttérés a digitális oktatásra 

• Rendezvények korlátozása

• Védett idősáv a 65 év  
felettieknek 

• Védekezéshez szükséges eszközök 
kivitelének korlátozása

• Ingyenes parkolás
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Vasadi Andrásné vehette át a 
Deák Ferenc-díjat a köztisztvi-
selői nap alkalmából rendezett 
esten, az elismerést Szabó Péter 
polgármester adta át a kitünte-
tettnek. A  Deák Ferenc-díjat a 
Paksi Polgármesteri Hivatal al-
kalmazásában álló, kimagas-
ló teljesítményt nyújtó köztiszt-
viselők elismerésére alapították. 
A kitüntetést 2004 óta kétéven-
te adják át. A  méltatásban el-
hangzott, hogy Vasadi Andrásné 
1979-ben kezdett dolgozni, Pak-
son a Városi Bölcsődében volt 
csecsemő- és gyermekgondozó. 
1986-ban került a Paksi Városi 
Tanács egészségügyi osztályára, 
ahol családgondozóként dolgo-
zott. 1989-től a Paksi Városi Ta-
nács Családsegítő Központjában 
tevékenykedett családgondozó 

asszisztensként. 1991. augusz-
tus 1-jétől a Paksi Polgármesteri 
Hivatal családvédelmi és szociá-
lis osztályán látott el családgon-
dozói feladatokat. Az általános 
ápolónői és asszisztensi alapkép-
zettsége mellé 1998-ban szerzett 
általános szociális munkás vég-
zettséget a Pécsi Orvostudomá-
nyi Egyetem Egészségügyi Fő-
iskolai Karán. A  képesítés meg-
szerzése után szociálpolitikai 
ügyintézőként, majd szociális 
ügyintézőként dolgozott tovább. 
2018. május 1-jétől a Polgármes-
teri Hivatal humán osztályának 
szociális csoportját vezeti. A hi-
vatali ünnepségen 25 éves jubile-
umi közszolgálati ideje alkalmá-
ból köszöntötte Szabóné Sutya 
Gabriellát Szántó Zoltán alpol-
gármester.                                    -kgy-

Megnyitják a paksi gyógyfür-
dőt július 13-án – jelentet-
te be Szabó Péter polgármes-
ter sajtótájékoztatón, amelyet 
dr. Bodnár Imrével, a Paksi 
Gyógyászati Központ főigaz-
gatójával tartottak.

 – Fontos állomásnak és öröm-
teli változásnak tartjuk, hogy 
ismét kinyithat a gyógyfürdő, 
hiszen hosszú ideig nem le-
hetett igénybe venni a szüksé-
ges rehabilitációs kezeléseket – 
hangsúlyozta Szabó Péter. El-
mondta, hogy az egészségügyi 
előírások betartásával min-
den szolgáltatást igénybe ve-
hetnek a gyógyfürdő látoga-
tói, de az élményelemek közül 
a vízpermetképződéssel járókat 
nem üzemelik be. 
Dr. Bodnár Imre, a Paksi 
Gyógyászati Központ főigaz-
gatója elmondta, hogy az üte-
mezett karbantartást koráb-
ban végzik el, a szerelési mun-
kák után nyomáspróbát, majd 
az előírásnak megfelelően nagy 
klórtartalmú fertőtlenítést vé-
geznek, végül újabb tisztítást 
követően töltik fel a medencé-
ket gyógyvízzel. – A páciensek 
jelenleg telefonos bejelentke-
zéssel, előjegyzett időpont alap-
ján vehetik igénybe az egész-
ségügyi alapellátást, viszont 
a negyedórás időkorlát meg-

szűnt, és az úgynevezett Covid-
teszt a gyanús eseteknél kö-
telező – tájékoztatott a beteg-
fogadás aktuális rendjéről dr. 
Bodnár Imre. A  főigazgató to-
vábbra is kéri a lakosság türel-
mét, hiszen a várótermekben 
biztosítaniuk kell a másfél mé-
teres védőtávolságot. Ez he-
lyenként jelentősen lassíthat-
ja az ellátást, többek között az 
ultrahang, a röntgen és a labo-
ratórium szakrendelésen. Bár 
a veszélyhelyzet megszűnt, az 
egészségügyi készenlét állapo-
tát a kormány továbbra is fenn-
tartja, ezért a szakellátásra to-
vábbra is a korábbi szabályok 
érvényesek, és a gyógyfürdő is 
ezekkel a korlátozásokkal vehe-
tő igénybe. Továbbra is érvény-
ben van az egykapus beléptetés, 
kötelező a kézfertőtlenítés, a 
nyilatkozat kitöltése, és a maszk 
viselése, utóbbi alól kivétel a 
gyógyfürdő gőzpárás terüle-
te. – A Paksi Gyógyászati Köz-
pontban a veszélyhelyzet ide-
je alatt is fogadtuk a betegeket. 
Ez idő alatt körülbelül tizenkét-
ezer betegellátás történt, amely 
a korábbi időszak egyharmada 
– tudtuk meg dr. Bodnár Im-
rétől, aki köszönetét fejezte ki 
azoknak a munkavállalóknak, 
akik ebben az időszakban is ki-
tartóan végezték feladatukat.

Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula
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Megszervezték a nyári gyermekétkeztetést

Sikeresen pályáztak, indulnak a táborok
KözéletKözélet

Az idei nyári szünidőben hu-
szonegy általános iskolás gyer-
mek kap térítésmentesen ebé-
det – tájékoztatott Szabó Péter. 
A polgármester elmondta, hogy a 
gyermekvédelmi törvény rendel-
kezése szerint a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben ré-
szesülő, hátrányos helyzetű és 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek nyári szünidei étkez-
tetésének megszervezése kötele-
ző önkormányzati feladat. A jog-
szabálynak megfelelően a paksi 
önkormányzat a saját nyilvántar-
tása alapján május 15-ig elküld-
te az érintett családoknak az er-
ről szóló értesítést, valamint az 
igényléshez szükséges nyomtat-
ványokat, melyeket június 5-ig 

kellett kitöltve visszajuttatniuk 
a szociális osztályra. Szabó Pé-
ter úgy tájékoztatott, hogy mivel 
a koronavírus-járvány miatt az a 
helyzet állt elő, hogy az óvodák 
és a bölcsőde idén nyáron nyit-
va lesznek, így a nyári gyermek-
étkeztetésben most csak az álta-
lános iskolás korosztály érintett. 
Az ebédet augusztus 19-ig hét-
köznapokon biztosítják, összesen 
negyvenhét napra. A  huszon-
egy érintett gyermek közül tizen-
nyolc a Melo-Tex K�. konyhá-
járól étkezik, közülük egy gyer-
meknek házhoz viszik az ételt, 
mivel cseresznyési, három isko-
lás pedig a Gya�x K�. konyhájá-
ról kapja az ebédet Gyapán.

-gy-

Elindul a Napközi Erzsébet-táborok soro-
zat első turnusa július 6-án, amelyet továb-
bi öt követ majd. A megvalósításra a Pak-
si Közművelődési Nonpro�t K�. pályázott, 
szoros együttműködésben a Paks Kistér-
ségi Szociális Központtal. A  részletekről 
Szántó Zoltán alpolgármester és Márkus 
Zalán, a K�. ügyvezetője számoltak be saj-
tótájékoztatón. – Hat héten át, hetente két-
két gyermekcsoport táborozik a program 
keretében két helyszínen, a Csengey Dé-
nes Kulturális Központban (a tábor bázi-
sa), illetve a Paksi II. Rákóczi Ferenc Ál-
talános Iskolában – tájékoztatott Szántó 
Zoltán, hozzátéve, hogy a pályázati kiírás 
szerint a pandémiás helyzetre tekintettel 
legfeljebb húszfős gyermekcsoportot tá-
boroztathatnak egy helyszínen, így a heti 
két-két csoport nem találkozik egymással. 
Az alpolgármester azt is elmondta, hogy 
előzetesen felmérték az általános iskolák-
ban az igényeket, és a 240 fős létszámke-
ret betelt, de várólistára még fel lehet irat-
kozni, akinek van ilyen szándéka, jelez-
ze a Paks Kistérségi Szociális Központban. 
A tájékoztatón az is elhangzott, hogy napi 
négyszeri étkezést biztosítanak a gyerme-
keknek, valamint hogy a pályázati kiírás 
szerint csoportvezetői feladatokat csak pe-
dagógus diplomával rendelkező szakember 
láthat el, aminek természetesen eleget tesz-
nek, mellettük minden gyermekcsoport-
hoz rendelnek kísérőket is a kulturális, il-

letve a szociális központból. Márkus Zalán, 
a Paksi Közművelődési Nonpro�t K�. ügy-
vezetője azt mondta, hogy minden héten 
vannak állandó programok, de mivel van-
nak gyerekek, akik több turnusra is beje-
lentkeztek, igyekeztek minden hétre elté-
rő elemeket is beiktatni. A palettán szere-
pel többek között kézműves-foglalkozás, 
sárkányhajózás, gokartozás, zenés foglal-
kozás, görkorcsolyázás, társasjáték klub és 
hangszerkészítés újrahasznosítható hul-
ladékból. Foglalkozást tartanak az Atom-
energetikai Múzeum munkatársai, illetve 

ellátogathatnak a táborozók a Paks FM, va-
lamint a TelePaks Médiacentrum Nonpro-
�t K�. szerkesztőségébe. Minden héten ki-
rándulnak a gyerekek Györkönybe, ahol 
lovaglásra, lovaskocsikázásra, íjászatra és 
kézműves foglalkozásra nyílik lehetőségük. 
Szabó Péter polgármester érdeklődésünk-
re elmondta, nagy öröm, hogy idén is meg-
rendezhetik a táborsorozatot, a gyerekekre 
színes program, sok élmény vár. Kiemelte, 
hogy több helyi civilszervezet közreműkö-
dik a programokban, amiért köszönet ille-
ti őket.                                                 Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

Helyes megfejtésével tíz alka-
lomra szóló  bérletet nyerhet a 
paksi strandra.

Fotó: Babai István/archív

Mi volt a víz világnapjának nemzetkö-
zi szlogenje  tavaly. A  megfejtéseket jú-
lius 10-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: Csonka Edit

Közélet

Kinyitják a strandot júliusban

Július 10-én megnyitják az ür-
gemezei strandot az idei sze-
zonra – jelentette be közösségi 
oldalán Szabó Péter, Paks pol-
gármestere. A  koronavírus-jár-

vány miatt a megszokott idő-
pontban nem nyithatták ki a 
létesítményt, csak a veszélyhely-
zet megszüntetését követően. 
A  nyitással kapcsolatban júni-

us 23-án egyeztettek a tulajdo-
nos önkormányzat és a stran-
dot üzemeltető Mezőföldvíz K� . 
képviselői. – A  hatályos nép-
egészségügyi előírások miatt 

az üzemeltető maximalizálta az 
egyszerre a fürdőhelyen tartóz-
kodók létszámát, összesen 602 
fürdővendég lehet egy időben a 
strand területén – tájékoztatott 
Szántó Zoltán. Paks alpolgár-
mestere azt is elmondta, hogy 
a beléptetés során, valós időben 
fogják nyomon követni, hogy 
összesen hányan tartózkodnak 
a létesítményben. Az érvény-
ben lévő egészségügyi előírás 
szerint a vízpermetképződéssel 
járó élményelemeket az idei 
szezonban nem lehet üzemel-
tetni. A nyitást megelőző mun-
kálatok része a tisztasági festés, 
a zöldfelület-rendezés, burko-
latok javítása, valamint a gépé-
szeti eszközök karbantartása. 
Az idei jegy- és bérletárakról a 
Mezőföldvíz K� . honlapján tá-
jékozódhatnak, illetve kifüg-
gesztik az árlistát a strand bejá-
ratánál. A  fürdőhely augusztus 
végéig lesz nyitva.              

 -wph-

Fotó: Babai István/archív
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A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A TE ORSZÁGOD.SZÁGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járvány a világ sok országában  
az egészségügyi rendszer összeomlását eredmé-
nyezte. Magyarországon sikerült a járvány terjedését  
lelassítani, ezzel időt nyertünk, hogy az egészségügyi 
rendszert kellően felkészíthessük. Ugyanakkor egy 
újabb járványhullám veszélye továbbra is fennáll.  

Ön egyetért-e azzal, hogy a járványügyi készültséget 
mindaddig fenn kell tartani az egészségügyben, amíg 
fennáll a járvány visszatérésének kockázata?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Mondja el Ön is véleményét! 
Kérjük, vegyen részt a Nemzeti Konzultációban! 

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 2. KÉRDÉSE
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Ütemterv szerint halad a KKÁT bővítése

Betegszállító autókat kapott a kórház
Atomerőmű

Újabb négy kamrát építenek a 
paksi atomerőműben keletkező 
kiégett kazetták átmeneti táro-
lására. A  beruházásról, amely-
re 2019 végén kötöttek szerző-
dést, a Radioaktív Hulladékke-
zelő K�. (RHK K�.) számolt be 
weboldalán.

Az összefoglaló szerint az új egy-
ségeknél már olyan új technoló-
giát alkalmaznak, amely hatéko-
nyabb tárolást tesz lehetővé. A Ki-
égett Kazetták Átmeneti Tárolója 
(KKÁT) az atomerőmű igényei-
hez igazodva, folyamatosan bő-
víthető. Az eredeti tervek szerint 
33 kamrában 14 850 tárolócső so-
rakozott volna, de ezt átírta a pak-
si atomerőmű üzemidő-hosszab-
bítása, illetve az erőműben már 
elvégzett vagy esetleges jövőbe-
ni fejlesztések. Az aktuális szá-
mítások szerint 17 716 férőhely-
re lesz szükség az atomerőmű 50 
éves üzemideje alatt. A kapacitás-
növelés tervezése során szempont 
volt, hogy a megemelkedett da-
rabszám elférjen az eredetileg ter-
vezett 33 kamrában.

Az RHK K�. 2012-ben több 
opciót megvizsgálva döntött a 
tárolómodulok kapacitásnöve-
léséről. Az új kamrák térfoga-
ta megegyezik a meglévőkével, 
a tárolócsövek viszont közelebb 
kerülnek egymáshoz, ezért kü-
lönösen oda kell �gyelni a kazet-
ták hőtermelésére. A  gyakorlat-
ban ez azt jelenti, hogy a mini-
mum 26 éve pihentetett kazetták, 
amelyeknek már kisebb a hőter-

melésük, fokozatosan átkerülnek 
az újabb kamrákba. A  KKÁT-
ba újonnan szállított fűtőelemek 
pedig az első kamrákba kerülnek 
majd. Az RHK K�. honlapján 
megjelent összefoglaló kieme-
li, hogy a program megvalósítá-
sa során több milliárd forintos 
megtakarítás mellett a biztonsági 
feltételek adottak maradnak.
A  most épülő, növelt kapacitá-
sú tárolómodul (25–28. kam-

rák) gépésztechnológiai rend-
szerei több szempontból is eltér-
nek a korábbiaktól. Jelentősnek 
mondható változtatáson esett át 
a tárolócső árnyékoló záródugó 
tervezett kialakítása is. A  tech-
nológiai elemek gyártása során 
sor kerül több új, korábban ezen 
a területen még nem alkalma-
zott tevékenységre. Ezek végre-
hajtása különös technológiai fe-
gyelmet és gyártói kompetenci-
át követel – olvasható az rhk.hu 
oldalon.
A  négy kamra kivitelezése a 
szerződéses ütemterv szerint 
halad, a projekt várhatóan el-
készül a 2024. május végi ha- 
táridőre. Ebben az évben nagy-
mintakísérleteket végeztek, be-
nyújtották a gyártásiengedély-
kérelmeket az Országos Atom-
energia Hivatalnak, a helyszínen 
pedig elkészül az alaplemez-szi-
getelés és az alaplemez vasbeton 
szerkezete, illetve elkezdődnek a 
felmenő vasbeton szerkezet 2,4 
méter szint alatti részeinek be-
tonozási munkái is.

Dallos Szilvia

Két új belső betegszállító autó érkezett a 
közelmúltban a Tolna Megyei Balassa János 
Kórházba. A  járművek kulcsait Pekárik 
Géza, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. ve-

zérigazgatója adta át a kórház főigazga-
tójának. Azt mondta, hogy hosszú ide-
je támogatnak megyei szervezeteket, Tol-
nában működő intézményeket. A  két új 

kocsi is az atomerőmű jóvoltából érke-
zett, értékük összesen mintegy 30 mil-
lió forint. A  cél az volt, hogy komforto-
sabb és biztonságosabb körülmények kö-
zött szállíthassák a betegeket. A  Balassa 
János kórház pavilon jellegű, ez azt jelen-
ti, hogy 8-10 épület között kell megolda-
ni a betegszállítást. Dr. Németh Csaba fő-
igazgató szerint naponta minimum 30-50 
szállítási igény jelentkezik, huszonnégy 
órában. A  két új betegszállító kocsival a 
jelenlegi, húszévesnél is idősebb autókat 
váltják ki. Mindegyikben hordágy, két-
két tolószék és állófűtési rendszer is he-
lyet kapott. A  korszerű, minden szakmai 
és betegkomfort-igényt kielégítő jármű-
vekkel hosszú évekre meg tudják oldani a 
betegszállítást. A Tolna megyei kórház sa-
ját forrásból nem tudta volna megoldani 
az új autók beszerzését, ezért különös je-
lentőségű az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
támogatása.

Lovász Krisztián

Fotó: TelePaks

Fotó: rhk.hu
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Benyújtotta a két új blokkra vonatkozó 
létesítésiengedély-kérelmet a nukleáris ha-
tóságnak a Paks II. Zrt. – A dokumentáció 
azt támasztja alá, hogy a Paksra tervezett 
blokkok minden tekintetben megfelelnek 
a magyar és európai uniós szabályoknak, 
biztonsági követelményeknek – mondta 
Süli János miniszter, aki a projekt történe-
tének eddigi legjelentősebb lépéséről első-
ként a térség polgármestereinek számolt 
be az Erzsébet Nagy Szállodában tartott ta-
nácskozáson.  

Ütemterv szerint, azaz 2020. június 30-
án benyújtotta a Paks II. Zrt. a két új pak-
si blokkra vonatkozó létesítésiengedély-
kérelmet az Országos Atomenergia Hiva-
talnak (OAH). A  dokumentáció csaknem 
háromszázezer oldalt tesz ki – tájékoztat-
ta Süli János a térség polgármestereit és or-
szággyűlési képviselőit a Paksi Társadalmi 
Tanács (PTT) ülésén. Az OAH visszaigazo-
lása a dokumentáció befogadásáról a fórum 
közben meg is érkezett, amit Süli János tör-
ténelmi pillanatnak nevezett.
A paksi atomerőmű két új blokkja tervezé-
séért, megépítéséért és üzembe helyezésé-
ért felelős tárca nélküli miniszter a 47 tele-
pülést magában foglaló PTT ülésén, majd 
az azt követő sajtótájékoztatón azt mondta, 
az OAH-nak átadott dokumentáció azt tá-
masztja alá, hogy a Paksra tervezett blokkok 
minden tekintetben megfelelnek a magyar 
és európai uniós szabályoknak, biztonsági 
követelményeknek.
– Az engedélyezési dokumentáció ellenőr-
zésére a hatóságnak tizenkét hónap áll ren-
delkezésére, amit három hónappal meghosz-
szabbíthat. Az OAH a bírálatba a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökségen keresztül nem-
zetközi szakértőket is bevon. Az értékelés so-
rán a hatóság további adatokat, információ-
kat kérhet a projektcégtől – tette hozzá.

Az Európai Bizottság döntése alapján a 
létesítésiengedély-kérelem benyújtását kö-
vetően három hónappal lehet kérelmezni a 
földmunkák elkezdését – tájékoztatott Süli 
János. Azt mondta, a bírálatra ez esetben 
három hónapja van az OAH-nak, így az en-
gedélyek birtokában akár 2021 elején meg-
kezdődhetnek a létesítést megelőző terület-
előkészítő földmunkák. A főépület építésé-
hez az engedélyt 2021 őszén kaphatja meg 
a társaság.
Süli János kitért arra is, hogy folyamatos 
a munka a felvonulási területen: elkészült 
a transzformátorállomás, szerkezetkész a 
megrendelő és a fővállalkozó számára ké-
szülő két irodaház, illetve az üzemi konyha 
és étkező. A két új blokk helyszínének köz-
vetlen szomszédságában hamarosan meg-
kezdik az Erőmű-beruházási Központ kivi-
telezését is. Jól halad az a terület-előkészíté-
si munka is, amelynek zárásaként az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. átadja az új blokkok 
területét a projektcégnek.

A  két új blokk megépítése Süli János szavai 
szerint komoly lehetőség a térség számára, 
rengeteg kapcsolódó beruházást generál: uta-
kat, lakásokat, üzemcsarnokokat építenek, fej-
lesztéseket végeznek az egészségügy, az okta-
tás terén és számos más szolgáltatási terüle-
ten. A beruházáshoz kapcsolódóan komplex, 
összehangolt fejlesztési programot valósí-
tanak meg a térség felzárkóztatása érdeké-
ben. Süli János a Paks II. projekt jelentőségé-
ről szólva kiemelte: a magyar gazdaság hosszú 
távú versenyképessége szempontjából kulcs-
fontosságú, hogy a magyar emberek és a ha-
zai vállalkozások meg�zethető áron jussanak 
klímabarát villamos energiához (az időjárás 
alakulásától függetlenül) a nap huszonnégy 
órájában, télen-nyáron.
Mittler István, a Paks II. Zrt. kommunikációs 
igazgatója elmondta, hogy 2015-ben, a projekt 
környezetvédelmi engedélyezése során több 
mint negyvenállomásos fórumsorozatot tar-
tottak a térségben. Annak kedvező tapaszta-
latai alapján úgy döntöttek, a mostani jelentős 
állomásnál is felkeresik a környék településeit, 
hogy az ott élők első kézből kaphassanak tájé-
koztatást a Paks II. projektről.
Tájékoztató kiadvány is készült, amelyből 
a Paksi Társadalmi Tanácshoz tartozó tele-
püléseken minden háztartásba eljuttatnak. 
A  létesítésiengedély-kérelemről szóló mint-
egy százoldalas összefoglalót közzéteszik a 
Paks II. Zrt. honlapján.                                

 Dallos Szilvia

Fotó: Babai István

Mérföldkőhöz érkezett az 
atomerőmű-beruházás
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Emberi arcok

Magyar Anita

Portré

Vajon mi járhat egy kisiskolás fejében, milyen 
érzések, kérdések kavaroghatnak benne az is-
koláról, a tanulásról, a családról vagy éppen a 
szerelemről? Magyar Anita dunakömlődi szü-
letésű, Pakson élő pedagógus ennek a kor-
osztálynak a lelkét tárja elénk Majd én meg-
mondom a tutit című, bájos humorral átszőtt 
verskötetében. Évek óta ír verseket, amelyek-
ből rendre kölcsönkérnek a kollégái versmon-
dó versenyekre, iskolai ünnepségekre, a gye-
rekek pedig szívesen mondják ezeket a költe-
ményeket. A  könyv ötletével Poórné Heizler 
Györgyi, intézményük, a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola Gyermekeinkért, Jövőnkért 
Alapítványának kuratóriumi elnöke állt elő. 
– Nagyon sokat tett, kiadót keresett, az alapít-
vány pályázati támogatást nyert a paksi kép-
viselő-testület humánpolitikai bizottságától a 
megvalósításra, és az atomerőmű is biztosított 
forrást. Köszönet illeti Pétersz Máriát is, aki 
a kötet tartalmának összeállításában segített. 
A könyvet Kiss Zsuzsanna, a Paksi II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola pedagógusa illusztrál-
ta, akivel bár nincs közöttünk mély barátság, 
mégis valahogy az életem minden meghatá-
rozó állomásánál jelen volt. Egykor kollégák 
voltunk, és amikor elköszönt, egy képet kap-
tam tőle ajándékba. Viccesen megjegyeztem, 

hogy meglásd, Zsuzsi, egyszer még kitörünk 
a névtelenségből, én írok, te meg rajzolsz hoz-
zá. Nem gondoltam, hogy a tréfás megjegyzés 
valósággá válik. Az eredeti elképzelés az volt, 
hogy gyermekrajzok kísérik majd a verseket, 
de éreztem, hogy nem tudnám, melyik ujjam-
ba harapjak. Aztán összefutottam Zsuzsival 
a strandon, és ahogy megláttam, bevillant az 
egykori „jóslat”, a többi pedig már ment magá-
tól – idézte fel a könyv történetét Anita. – Ab-
ban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy ta-
nítóként és most pedagógiai asszisztensként 
is gyerekek között töltöttem, töltöm a napjai-
mat, tudom, mi foglalkoztatja őket, mit gon-
dolnak az élet dolgairól, és mivel elő tudom 
hívni a gyermeki énemet, vissza tudom tük-
rözni mindezt a verseimben – mondta Anita. 
Arról is mesélt, hogy vidám, humoros kislány 
volt, és arról álmodozott, hogy valami mara-
dandót fog alkotni. – Akkor még azt gondol-
tam, hogy híres énekesnő leszek, de hamar rá-
jöttem, hogy ahhoz nincs tehetségem. A ver-
sekre a felső tagozatos magyartanáromnak, 
Szuh Lászlónénak köszönhetően �gyeltem 
fel. Ittam a szavait, ha megemlített egy költe-
ményt, rohantam az iskolai könyvtárba, kike-
restem, elolvastam, megtanultam. Minden bi-
zonnyal hatással volt rám példaképeim mun-

kássága is, prózában Lázár Ervin, költészetben 
Romhányi József, a kortárs gyermekiroda-
lom képviselői közül pedig Mentovics Éva. 
Nagyon sokat jelent nekem az írás, néha el is 
gondolkodom azon, hogy miért nem lettem 
író vagy költő, de mindig arra jutok, hogy ha 
nem a mögöttem álló utat járom be, akkor ez a 
könyv nem születik meg. Azt hiszem, így ren-
deltetett. Amikor a kezembe vehettem a kö-
tetet, az volt eddigi életem második legszebb 
pillanata. Az első az volt, amikor a lányomat, 
Anitát tarthattam először a karjaimban, aki 
most már huszonnégy éves, és ötödéves hall-
gató a Semmelweis Egyetem Általános Orvos-
tudományi Karán. A könyv márciusban jelent 
meg, de a bemutatót el kellett halasztanunk a 
koronavírus-járvány miatt. Szeptemberre ter-
vezünk író-olvasó találkozót, és izgalommal 
várjuk, hogy milyen lesz a könyv fogadtatá-
sa. A Szekszárdi Tanítóképző Főiskolán Lázár 
Ervin munkásságáról írtam a diplomamunká-
mat. Abban a megtiszteltetésben volt részem, 
hogy találkozhattam vele, és írt is a szakdol-
gozatom végére egy gondolatot. Ezzel aján-
lom az olvasók �gyelmébe a verseskötetemet: 
„Minden idők elkövetkező gyermekeinek tisz-
ta szívből kívánom, hogy hagyják őket minél 
tovább gyermeknek lenni.”           Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Lezárult a Csengey Dénes Kul-
turális Központ kultúrakarantén 
játéka, amit a járványügyi ve-
szélyhelyzet kezdetén indítot-
tak el, és nyolc alkalomból állt. 
Tartalmas szellemi kikapcsoló-
dást nyújtott a vetélkedő több-
féle kulturális témában, zené-
vel, irodalommal, képzőművé-
szettel, �lmmel, színházzal, és 
a Cseresznyéskert Erdei Iskolá-
val kapcsolatosan is voltak kér-
dések. Kiss-Fodor Melinda, a 
kulturális központ munkatár-
sa úgy tájékoztatott, hogy ki-
lenc nyertest sorsoltak ki, akik-

nek jutalma négy-négy mozi-
jegy, a színházi játék nyertese 
pedig páros belépővel gazda-
godik. A  nyertesek a jutalmu-
kat ősszel vehetik majd át. A já-
téksorozat  nyertesei: Bezzeg 
Bánk (zene), Tormáné Győr� 
Éva (színház), Schmidt Tamás 
(vers), Schmidtné Fekete Re-
náta (képzőművészet), Gacsályi 
Erzsébet (�lm), Bezzegné Nikl 
Éva (irodalom), Bezzeg Bánk 
(gyermekszínház-iskolás), Nikl 
Dániel (gyermekszínház-óvo-
dás), Árki Zsolt (erdei iskola).                                

Sólya E.

Kuriózummal, a paksi szárma-
zású László Boldizsár és felesé-
ge, Nánási Helga operaénekesek 
Operaszerelem című koncert-
jével zárult az Erzsébet Szál-
ló belső udvarában a Tömbbel-
ső koncertek hétről hétre sorozat 
lapunk megjelenésével egy idő-
ben, július 3-án. Az esemény-
sorozat ötlete Szabó Péter pol-
gármester nevéhez fűződik, a 
koncertek szervezője a Csengey 
Dénes Kulturális Központ volt. 
Az elmúlt három hónapban he-
tente több alkalommal lehetett 

különleges zenei élményben ré-
szük a lakótelepen élőknek, ké-
sőbb a programsorozat hely-
színe volt az óvárosban a Szent 
István tér és a dunakömlődi 
Lussonium is. A palettán főként 
helyi zenészek, együttesek sze-
repeltek több zenei műfajt fel-
vonultatva a rocktól a népze-
nén át a komolyzenéig. Ráadás-
ként a kaposvári Csiky Gergely 
Színház művészei léptek fel júli-
us 1-jén. A koncertsorozat vár-
hatóan a jövő nyáron folytató-
dik.                                 Sólya Emma

Kultúrmorzsák
Tömbbelső koncertek

Fotó: Babai István/archív

Megvan a mozi logója

Kultúrakarantén

Zajlik a táboroztatás

Még februárban hirdette meg a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont a Tervezze meg és nevezze 
el című pályázatot felnőtteknek 
az új kamaramozi logójának 
megtervezésére. Több mint har-
mincan pályáztak, a pályamun-
kák száma százötven felett van 
– tudtuk meg Márkus Zalántól, 

a kulturális központ ügyveze-
tő igazgatójától. A szakértő zsű-
ri a pályázók közül egyértelmű-
en Maria Generalova munkáját 
emelte ki, az általa tervezett logó 
kerül majd a kamaramozi falára. 
A logót az első vetítés alkalmá-
val tekintheti meg a nagyközön-
ség.                                           -emma-

Három hónap után kinyitott a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont, valamint dunakömlődi fa-
luháza. A  kulturális intézmény 
táborokat hirdetett, melyeket a 
megfelelő óvintézkedések mel-
lett tartanak meg. A  Krump-
liorr cseresznyési napközis 
gyermektáborban öt napon át 
fogadták a gyerekeket színes 
programokkal. A hagyományos 
Kótyom�tty szabadidős tábor 
Dunakömlődön augusztus 3. és 
7. között lesz. A 6-12 éves gyer-
mekeknek hirdetett tábor prog-
ramjában szerepel többek kö-
zött felfedező túra, geoláda kere-
sés és játékok. Jelentkezni július 

10-ig lehet a 75/511-090-es tele-
fonszámon.
Ugyancsak megnyitotta kapuit a 
Paksi Városi Múzeum, és meg-
hirdette nyári napközis tábora-
it, az időpontok már be is teltek. 
A táborok témái: Kalandozás a 
múltban; Fedezd fel a múzeumot; 
Duna, ami összeköt. A  gyere-
kek történelmi-életmód jelleg-
gel nyernek betekintést a meg-
hirdetett táborok témaköreibe. 
Játékos vetélkedőkkel, csapat-
munkával és kézműves-foglal-
kozásokon keresztül ismerik 
meg alaposabban az adott hét 
témáját – olvasható az intéz-
mény honlapján.                         -se-

Fotó: Babai István/archív

Mozaik

Fotó: a Csengey központ Facebook-oldala
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Civil szféra: Ökocsiga Közhasznú Egyesület

Civil szféra: Önzetlenül Környezetünkért, 
Otthonunkért Munkacsoport Alapítvány

Az Ökocsiga Közhasznú Egye-
sület gyökerei a környezettu-
datos magatartást népszerűsí-
tő Zöldfülű Játszóházig nyúlnak 
vissza, amelynek megvalósításá-
hoz az ötletgazda Sáfrány Szil-
via és Sáfrány László partnerek-
re és támogatókra leltek. Az első 
kettő után merült fel a gondolat, 
hogy a külön-külön tevékenyke-
dő, ám a játszóházak megvalósí-
tásán együtt dolgozó szakembe-
rek egy közösségbe szerveződ-
jenek, együtt gondolkodjanak 
és cselekedjenek a környezettu-
datos magatartás népszerűsíté-
sének jegyében. Az ötletet tett 
követte, és tizenhat alapító tag-
gal, 2009 elején megalakult az 
Ökocsiga Közhasznú Egyesü-
let, vagyis az ÖCSIKE. – Nyolc 
Zöldfülű Játszóházat tartottunk, 
a Cseresznyéskert Erdei Iskola 
melletti területen madárodúte-
lepet hoztunk létre, ahogy a vá-

rosháza környékén is, illetve ke-
rült néhány madárodú a Paksi 
Életfa Idősek Otthonának udva-
rára is, mindegyiket folyamato-
san karbantartjuk. Nagy hang-
súlyt fektetünk az Ürgemező 
értékeinek megismertetésére, vé-
delmére. Felújítottuk az ürgeme-

zei tanösvényen található táblá-
kat, amelyeket aztán két új tú-
raútvonalra helyeztünk vissza, 
a terveket a Duna-Dráva Nem-
zeti Parkkal és a Demeter Egye-
sülettel közösen dolgoztuk ki. 
Rendszeresen szervezünk túrá-
kat az Ürgemezőre, amelyek so-

rán az érdeklődők meg�gyel-
hetik, hogyan változik az év-
szakok alatt a terület �órája és 
faunája, illetve kedveltek az éj-
szakai túráink is, mint a lappan-
tyúgyűrűzés, vagy a szentjános-
bogár túra – sorolta a példákat 
Sáfrány Szilvia, az egyesület ala-
pító tagja, hozzátéve, hogy na-
gyon sok pozitív visszajelzést 
és biztatást kapnak az emberek-
től, munkájukat az önkormány-
zat 2012-ben Környezetünkért 
díjjal ismerte el. Arra is kitért, 
hogy egy-egy aprósággal is so-
kat tehetünk a környezet védel-
méért, például ha textilszatyrot, 
textilzacskókat használunk a be-
vásárláshoz, élelmiszerek táro-
lásához. – Nem újdonság ez, 
nagyanyáink is így csinálták – 
jegyezte meg, kiemelve, hogy az 
idősektől még nagyon sok hasz-
nos dolgot elleshetünk, tanulha-
tunk.                                            -kgy-

„A természet tönkretétele és a ter-
mészet védelme a fejekben kezdő-
dik.” Ennek a H. Wernertől való 
gondolatnak a jegyében mun-
kálkodunk, célunk, hogy min-
den korosztályt érintő tevékeny-
ségünkkel – oktatás, nevelés, 
tájékoztatás, szemléletformálás – 
megalapozzuk, folyamatosan ala-
kítsuk a környezettudatos maga-
tartást – mondja Jantnerné Oláh 
Ilona, az Önzetlenül Környeze-
tünkért, Otthonunkért Mun- 
kacsoport Alapítvány vezetője. 
Rendszeresen írnak ki Föld-na-
pi rajzpályázatot gyerekeknek, 
a beérkezett munkákból kiállí-
tást rendeznek. Több mint húsz 
éve szervezik a felnőtteknek szó-
ló „Szeresd, Óvd és védd!” kör-
nyezetvédelmi vetélkedőt, ami-
nek révén egy-egy országos hírű 
természetvédelmi területre hív-
ják fel a �gyelmet, illetve kiemel-
ten kezelik Paks természeti és épí-

tett értékeit. Népszerű az „Ültess 
fát, életfát, őrizd az oxigén forrá-
sát!” elnevezésű akciójuk is, ami-
nek lényege, hogy az adott esz-
tendőben született gyermekeknek 
hozzátartozóik életfát igényelhet-
nek, amit aztán együtt gondoz-
nak. Tanulmányi versenyt tarta-

nak általános iskolásoknak, illet-
ve ismeretterjesztő előadásokat 
felnőtteknek, valamint számos ki-
advány is eddigi történetük része. 
Mindemellett természetpedagó-
giai tanulmányutakat szerveznek, 
2020-ban az Alföldre utaznak. – 
A  magunk szerény eszközeivel, 

programjainkkal, akcióinkkal re-
mélhetőleg évről évre egyre több 
paksihoz eljut üzenetünk – emel-
te ki Jantnerné Oláh Ilona, aki ar-
ról is beszámolt, hogy az 1998-
ban bejegyzett civilszervezet ter-
vei között szerepel megismerni 
Magyarország gyógyítóhelyeit, 
további szemléletformáló elő-
adásokat szervezni, a vállalkozó-
kat megismertetni a kék gazdaság 
(természetvezérelt gazdaság) el-
méletével, és akár újra életre kel-
teni a hulladék kommandó mű-
ködését. Törekednek arra, hogy 
megtalálják a tevékenységük és 
a városvezetés környezetpoliti-
kai törekvései közötti kapcsolódá-
si pontokat, és együttműködjenek 
a célok eléréséért. Az alapítvány 
2010-ben megkapta Az év Tolna 
Megyei Civil Szervezete külön-
díjat, 2016-ban pedig Paks Város 
Önkormányzata Környezetün-
kért kitüntetését.                           -gy-

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Mesterségekről első kézből
Vassné Fritz Margit óvodapedagógus

Mozaik

Különböző szakmákat ismer-
hetnek meg sorozatunkban 
azok egy-egy helyi képviselő-
je által. Ez alkalommal Vassné 
Fritz Margit, a Paksi Napsu-
gár Óvoda óvodapedagógusa 
beszélt mesterségéről, annak 
szépségeiről, nehézségeiről.

– Miért választotta az óvónői 
pályát?
– Meghatározó személy volt az 
életemben az egyik általános is-
kolai tanítónőm, miatta szeret-
tem volna tanító lenni. Aztán rá-
jöttem, hogy nem lennék képes 
rossz jegyet adni a diákjaimnak, 
viszont mindenképpen gyere-
kekkel szerettem volna foglalkoz-
ni. Ezért óvónőképző szakközép-
iskolába jelentkeztem, de a nagy 
túljelentkezés miatt nem vettek 
fel, így a Paksi Vak Bottyán Gim-
náziumba jártam, majd a Kecs-
keméti Óvónőképző Főiskolán 
folytattam a tanulmányaimat. A 
Mesevár óvodában kezdtem dol-
gozni. Nagyon nehéz volt, mert 
kezdő óvónőként harmincnyolc 
kiscsoportossal voltam egyedül. 
Nagyon sokat köszönhettem az 
idősebb kolléganőimnek, mert 
sokat segítettek. Később a Tolnai 
úti óvodába kerültem, ahol szin-
tén nagyon szerettem dolgoz-
ni. Abban az időben a �atal óvó-
nők délutánra jártak, de idősebb 
kolléganőm átengedte nekem az 
énekfoglalkozásokat, aminek na-
gyon örültem. Két gyermekem 
születése után az azóta megszűnt 
Gesztenyés utcai óvodában foly-
tattam a szakmai pályafutáso-
mat, majd a Vörösmarty utcai 
óvoda következett, ahol huszon-
három évig dolgoztam. Negyven 
év munkaviszony után idén vo-
nultam nyugállományba. 
– Van-e különbség a régi és a 
mai gyerekek között?
– Nincs. Annak idején is vol-
tak csintalanabb és nyugod-
tabb gyerekek is, és ez most is 

így van. A szülők voltak mások, 
manapság már nincs akkora te-
kintélye a pedagógusnak, mint 
egykor. Igaz, a saját bőrömön 
ezt sosem tapasztaltam, mindig 
nagyon jó kapcsolatban voltam 
a szülőkkel. Többször előfordult, 
hogy kifejezetten az én csopor-
tomba kérték szülők a gyerme-
küket, mert ők is hozzám jártak.
– Mi a szépsége, illetve a ne-
hézsége ennek a munkának?
– A szépsége? A gyermekek 
mosolya, a kedvességük. Ami-
kor rohannak hozzám, hogy 
„de jó, hogy megjöttél, úgy hi-
ányoztál”. A nehézsége? Az, 
hogy sokan vagyunk egy cso-
portban, kisebb létszámú ve-
gyes csoporttal könnyebb len-
ne dolgozni.
– Mostanában egyre több a ve-
gyes csoport az óvodákban, 
ahol együtt vannak a különbö-
ző korosztályok. Jobb ez, mint 
a tiszta csoport?
– Igen, mert a gyerekeknek ez 
családszerűbb, természetesebb 
közeg. A nagyobbakkal köny-
nyebben, hatékonyabban tu-
dunk dolgozni az iskolafelké-
szítésben, mert kevesebben 
vannak, a kisebbek pedig köz-
ben �gyelnek, és sokat tanul-
nak a nagyoktól. A mindenna-
pi munka megszervezése ugyan 
kicsit nehezebb, mint egy azo-
nos korosztályt magában fog-
laló tiszta csoportban, de ennyi 
év alatt ezt is meg lehet tanulni.

 – A szülők azt látják, hogy az 
óvónők játszanak, foglalkoznak 
a gyerekekkel, a háttérmunkát 
viszont nem. 
– Egykor nem volt olyan nagy 
adminisztrációs teher az óvoda-
pedagógusokon, mint manap-
ság. A rendszeres terveket ré-
gen is meg kellett írni, és készül-
ni a foglalkozásokra. Sok eszköz 
van az óvodában, amit fel tudunk 
használni tornához, környezetis-
merethez, adottak a feltételek, de 
sokszor készítünk magunk is já-
tékokat.
– Vannak továbbképzések? 
– Hétévente kell százhúsz kre-
ditpontot összegyűjteni tanfo-
lyamokon, továbbképzéseken. 
Én szerettem ezekre a képzé-
sekre járni, mindig három-négy 
év alatt megszereztem a mini-
mum pontot. Mindig próbál-
tam az érdeklődési körömnek – 
ének, környezetismeret – megfe-

lelő képzést választani, hogy még 
több tudást szerezzek. Sok min-
den változott az elmúlt harminc-
negyven év alatt, én pedig nyitott 
voltam az új dolgokra.
– Egy óvónő otthon is óvónő? 
– Nagyon sokat meséltem a gye-
rekeimnek, most pedig az uno-
káimnak. Nagyon szeretik, ha 
énekelek, mondókázok nekik. 
Ezt nem tudom elhagyni, spon-
tán jön, ahogy az oviban is, pél-
dául ha látunk egy szép növényt 
vagy bogarat, rögtön beugrik ró-
luk egy-egy mondóka vagy ének.
– Mit üzen a jövő óvodapedagó-
gusainak?
– Az a legfontosabb, hogy szeres-
sék a gyerekeket. Ha a kicsik lát-
hatóan szeretik az óvodát, jól ér-
zik ott magukat, akkor a szülők is 
elfogadják az óvodapedagógust, 
és nyugodtak afelől, hogy gyer-
mekük jó helyen van.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Az eltűnt városkép nyomában
Számos bank�ók alakult Pakson is a 19. 
század második felében, utolsóként, a vi-
lágháború és a nagy paksi takarékpénztári 
bukások elülése után a Paksi Közgazdasá-
gi Bank Részvénytársaság. A pénzintézetet 
1922. június 18-án elfogadott alapszabá-
lyával a Magyar-Olasz Bank Rt. alapítot-
ta, és megszűnéséig annak érdekeltségi kö-
rébe tartozott. Egy Tumpek-fotó szerint 
az első években még a Vadászkürt Szálló 
épületének jobb szárnyában székelt, mert 
annak oromzatán volt olvasható a hosz-
szú cégfelirat, de hamarosan átköltöztek az 
Erzsébet Nagy Szálloda melletti emeletes 
épületbe. Foglalkoztak mindennemű ban-
ki, takarékpénztári, váltóüzleti és áruüzle-
ti ügylettel. Wéber János (1876–1929) föld-
birtokos alapítója és 1929-ig elnöke volt a 
Paksi Közgazdasági Banknak. A  világhá-
borút signum laudis-szal és a koronás arany 
érdemkereszttel fejezte be, majd a forradal-
mak után Tolna megye kormánybiztosa lett, 
1921-ben a nemzetgyűlésbe került a kisgaz-
dapárt programjával. A mezőgazdaság fej-
lesztése körüli érdemeiért 1923-ban gazda-
sági főtanácsossá nevezték ki, felsőházi tag 
is volt. Felsőtengelicen élt, ahol Benyovsz-
ky Rezső uradalmát bérelte. A bank veze-
tőségében a helyi közélet színe-java is kép-
viseltette magát: az igazgatóságban találjuk 
dr. Kaszás György tb. főszolgabírót, a ban-
ki végrehajtási ügyeket dr. Sándor Béla in-
tézte, akinek ugyancsak a Szent István té-
ren volt ügyvédi irodája, és már a koráb-
bi bank�ókok alapításában is szerepet vitt, 
a felügyelőbizottság elnöke dr. Grünfeld 
Adolf községi orvos, a pénztárnok Girst 
Mihály községi testületi tag volt, mellettük 
pedig tekintélyes paksi kereskedők is helyet 
kaptak. A korabeli lapok gyakran említik a 
bankot a leventeegyesület, egyéb helyi ren-
dezvények támogatói sorában. Ezt megerő-
síti a Népszava 1924. február 17-i száma: 
„A  Paksi Közgazdasági Bank Rt. az 1924. 
évi március 2-ára összehívott közgyűlés-
re készült eredményszámlája szerint 13.975 
papírkoronát fordított jótékony célra. Végre 
akadt egy jótékonysági bank!” Az évenkénti 
közgyűlésen csak azok a részvényesek gya-
korolhattak szavazati jogot, akik részvé-
nyeiket szelvényeikkel együtt a közgyűlés 
előtt három nappal Pakson az intézet pénz-
táránál vagy Budapesten a Magyar-Olasz 
Bank főintézeténél letétbe helyezték. Mi-
dőn 1927-ben bevezették a korona helyett 
a pengőt, már 1926 őszén részvényes hir-
detményt tettek közzé: „Felkérjük részvé-

nyeseinket, hogy részvényeiket a jelen hirde-
tés közzétételétől számított 6 hónap alatt a 
társaság pénztáránál a rendes pénztári órák 
alatt az új részvényekre összevonás mellet-
ti kicserélés végett nyújtsák be. A pengő ér-
tékű új részvények később fognak kiadatni.” 
Volt, hogy hamis pénzt is találtak a bank�-
ókban: „Girst Mihály, a Paksi Közgazdasági 
Bank pénztárnoka tegnap, amikor a pénz-
tárzárlatot készítette, a pénztárállomány 
között egy jól sikerült, megtévesztésre alkal-
mas ötpengőst talált, amelyet beszolgáltatott 
a csendőrségre. A  hamis pénz készítőjének 
felkutatására széleskörű nyomozás indult.” 
(Pécsi Napló, 1932.04.28., 6. o.) A  bank 
biztosítási szolgáltatást is közvetített, hir-
detésben ajánlották, hogy a „Fonciere Ált. 
Biztosító intézet egyik legnagyobb, legrégibb 
és legelőzékenyebb magyar biztosító társa-
ság, amely minden ágazatbeli elemi és élet-
biztosítást legelőnyösebben köt.” A gazdasá-
gi világválság után a Magyar-Olasz Bank 
fokozatosan túladott érdekeltségein. En-
nek hatása helyben is érezhető volt, s kö-
zel húszévi működés után 1941. április 16-
án, du. 4 órakor Erdélyi Aladár országgyű-
lési képviselő elnökletével megtartotta a 
Paksi Közgazdasági Bank az Erzsébet Szál-
ló melletti intézeti helyiségében a 19. évi 
rendes, egyben utolsó közgyűlését, me-
lyen határoztak a Szekszárdi Takarékpénz-
tár céggel való egyesülésről. (Tolnamegyei 

Újság, 1941.04.19, 2. o.) Másnap a Szek-
szárdi Takarékpénztár – melynek paksi �-
ókja a Horthy Miklós utca 14. szám alatt 
volt – rendkívüli közgyűlésén a Paksi Köz-
gazdasági Bankot magába olvasztotta oly-
képp, hogy az összes aktíváit és passzíváit 
átvette. (Központi Értesítő, 1941) A szek-
szárdi bank fennmaradt közgyűlési jegy-
zőkönyve szerint: „…átvettük a Bankot, 
azt intézetünkbe olvasztottuk, s egy egész-
ségtelen versenytárstól szabadultunk meg, 
amely ezzel közepes intézetté növekedett.” 
Az 1950-es években új funkciót kapott az 
emeletes épület. 1953-ban a könyvtárak 
tanácsi kezelésbe vételével egy időben ala-
kult meg a Járási Könyvtár, amely a Béke 
Szálló mellé a Marx tér 4. szám alá költö-
zött. Ezt hamar kinőtte, és végül a tanács a 
zsinagóga megvételével és gyors átépítésé-
vel korszerű otthont teremtett a könyvtár-
nak. A szállóval szomszédos épület utca-
frontján évtizedeken át fényképész műte-
rem is működött (Tumpek Mihály, Polgár 
András, Csahóczi Margit), az emeleten 
pedig, ahová egyszerű falépcső vezetett 
fel, a Járási Földhivatal székelt. Az ezred-
forduló után az Erzsébet Nagy Szálloda 
átépítésével annak kávézója került a Szent 
István tér 4. szám alatti helyre, mely kel-
lemesen illeszkedik a Duna-parti korzóra 
vezető lejáró nyújtotta városképbe.

dr. Hanol János

Paksi Közgazdasági Bank Rt. (Szent István tér 4.), kb. 1930.

Fotó: magánarchívum
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Tárgy/
történet

Negyven évvel ezelőtt kötött ki az Orlik 
tolóhajó az atomerőmű nehézkikötőjében, 
fedélzetén az első reaktortartállyal. A lát-
vány nem mindennapi volt, a hatalmas 
méretek, a szép forma esztétikai élményt 
nyújtott azon szerencséseknek, akik je-
len lehettek az eseményen. Ekkor szület-
hetett az a gondolat, hogy a hatalmas tar-
tály kicsinyített mását kellene elkészíteni, 
és odaajándékozni azoknak a neves sze-
mélyeknek, akik megtekintik az évszázad 
legnagyobb villamosipari beruházását. Az 
elképzelést tett követte, és a fotón látható 
kicsinyített reaktortartályból néhány pél-
dányt készítettek a vállalat esztergályos 
műhelyében. 
Az 1980-as évek elején ez az ajándék volt a 
sláger, és egy példánya – jóval később – a 
múzeumba került, immár műtárggyá ne-
mesülve (leltári szám: 2011.622.1.). A mű-
tárgyhoz készített leírókartonról érdekes 
eseménysor rajzolódik ki.
Az atomerőmű tervezésekor, az 1970-es 
évek elején megállapodás született Cseh-
szlovákiával, hogy a plzeňi Škoda Művek 
gyártja le a négy darab reaktortartályt. Azt 
is rögzítették a tervekben, hogy a tartályo-
kat hajón szállítják majd Paksra, amihez 
szükség lesz egy nehézkikötőre.
Az erőmű hidegvízcsatornájának partján 
1978 májusára el is készült hazánk leg-
nagyobb teheremelő képességű kikötőjé-
nek szerelése. A csatorna partján felépült, 
320 tonna emelésére alkalmas ikerdaru 51 
méter hosszú, kettős betonpályája benyú-

lik a víz fölé. 1978. augusztus 23-án ke-
rült sor a híddaru sikeres teherpróbájára, 
amelyet a Magyar–Bolgár Társaság tervei 
alapján a Ganz–MÁVAG-ban gyártottak.
A  Plzeňben működő Škoda Művekben 
1980. február 17-én tartották a tartály nyo-
máspróbáját, majd március 5-én ünnepi 
sajtótájékoztatón jelentették be a reaktor-
tartály elkészültét. Az ünnepségen megje-
lent Josef Simon, a csehszlovák szövetségi 
kormány elnökhelyettese, beszédet mon-
dott Ladislav Gerle csehszlovák kohó- 
és nehézipari miniszter, dr. Kovács Béla 
prágai magyar nagykövet és Alekszandr 
Botvin, a Szovjetunió prágai nagykövete. 
Az ünnepség után megkezdték a tartály 
szállításhoz történő előkészítését.
Plzeňből március 9-én, vasúton szállítot-
ták a tartályt Pozsonyba, ahová március 
22-én délelőtt érkezett, majd az Orlik to-
lóhajóra rakták, amely aznap délután 14 

órakor elindult a Dunán Magyarországra.
Paksra március 24-én 17.15-kor érkezett, 
és a hajón maradt másnap reggel 8 óráig, 
ekkor kezdték a bonyolult leemelési műve-
letet az ERBE szakemberei. Az Orlik hajó-
kürtje 10.41-kor szólalt meg, jelezve, hogy 
paksi földre érkezett a tartály. A  kikötő-
ben erre a célra épített épületben helyez-
ték el, ahol a cseh szakemberek megkezd-
ték a csonkok felhegesztését, amellyel ok-
tóber elejére végeztek.
A  reaktortartály főépületbe történő be-
szállítását október 18-án reggel kezdték 
meg, miután ráemelték a 96 kerekű tréler-
re, amelyet a múzeum előtt kiállított Faun 
vontató húzott. Közel félórás út után érkez-
tek a főépület beszállító útvonalához több 
száz érdeklődő kíséretében. A  főépületnél 
sor került egy ünnepélyes aktusra: Illyés 
László, az ERBE primerköri kirendeltségé-
nek vezetője jegyzőkönyvileg átadta a tar-
tályt Jacsó Istvánnak, a Gyár- és Gépszere-
lő Vállalat szerelésvezetőjének. A  reaktor-
térbe történő beszállítás után következett 
a legkritikusabb mozzanat: végső helyére 
emelni a tartályt, ekkor Piskolty Viktorné 
darukezelő volt re�ektorfényben. Millimé-
tereket lehetett mozdulni a 350 tonnás da-
ruval, mire október 19-én 14.30-ra a tartály 
a helyére került.
A makett a látogatóközpont recepciójának 
pultján van kiállítva, a tárlatvezetők ennek 
segítségével mutatják be a működő reaktor 
felépítését.

Beregnyei Miklós

Fotók: Atomenergetikai Múzeum
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Irtani kell a 
parlagfüvet

Fitt-Élet – Étkezés nyáron

Így működünk nyáron

A parlagfű és a gyomok elleni védeke-
zésre hívja fel a lakosság �gyelmét a Pak-
si Polgármesteri Hivatal a közelmúltban 
kiadott hirdetményében, amely a város 
honlapján olvasható. Törvényi kötele-
zettség a parlagfű-mentesítés, amelynek 
a leghatékonyabb módja a többszöri ka-
szálás.

A parlagfű legintenzívebb növekedési idő-
szaka július, a virágpor a legnagyobb tö-
megben július végén és augusztusban szó-
ródik. A védekezés legcélszerűbb módja a 
havonta legalább 2-3 alkalommal történő 
kaszálás. A művelési cél nélküli talajboly-
gatás csak serkenti az egész szezonban fo-
lyamatosan csírázó parlagfű szaporodá-
sát. Az önkormányzat köztisztaság fenn-
tartásáról szóló rendeletének értelmében 
az ingatlan tulajdonosa, használója köte-
les gondoskodni az ingatlan gyomtól, gaz-
tól, szeméttől, vadon élő bokroktól vagy 
allergiát okozó gyomnövényektől való 
megtisztításáról, a zöldfelületek kaszálá-
sáról, attól függetlenül, hogy az ingatlan 
beépített vagy sem. Az önkormányzat kü-
lön felhívja a lakosság �gyelmét, hogy a 
parlagfüvet az ingatlanukhoz tartozó te-
rületeken a saját és a lakosság egészségé-
nek érdekében kötelesek irtani, virágzá-
sát, az allergén pollen levegőbe kerülését 
folyamatosan megakadályozni a vegetáci-
ós időszak végéig. Az ingatlan tulajdono-
sának, használójának ismerete hiányában 
is haladéktalanul el kell végezni a közér-
dekű hatósági védekezést (kényszervégre-
hajtás). A védekezés alkotmányos alapjo-
gokat is érint, így a közigazgatási hatósági 
eljárás általános szabályait betartva a vé-
dekezés zárt ingatlanon, telephelyen is el-
végezhető. A kényszerkaszálás teljes költ-
ségét köteles megtéríteni a föld haszná-
lója, tulajdonosa, ami a helyi feltételektől 
függően több tízezer forint is lehet hek-
táronként. A megtérítendő költség nem 
azonos a növényvédelmi bírsággal, amit 
15 ezer és 5 millió forint közötti összeg-
ben az eljárás költségén felül szabnak ki. 
A költségek meg nem �zetése esetén – az 
élelmiszerláncról és hatósági felügyeletről 
szóló törvény szerint – azok adók módjá-
ra behajthatók. Hatósági ellenőrzést belte-
rületen a jegyző, külterületen a földhiva-
tal végez. 

-kgy-

Míg szervezetünk télen raktározásra és fű-
tésre alkalmas zsírpárnák gyarapítására ren-
dezkedik be, addig a tavaszi és nyári hóna-
pokban jobban esnek a könnyen emészthe-
tő ételek. A nyári időszakban bőséggel kínálja 
a kert azokat a gyümölcsöket és zöldségeket, 
amelyek mind kitűnő alapanyagai a könnyed, 
zamatos, lédús nyári fogásoknak, amelyek 
mellett ajánlott sok folyadékot is fogyasztani a 
nyári hőségben. A strandokon még mindig a 
lángos, a hamburger, a hot-dog, a rántott szelet 
és a sült krumpli a legnépszerűbb étel, de nem 
biztos, hogy szervezetünk is ezeket kívánja. 
Helyettük ajánlatosabbak a könnyed saláták, a 
grillezett zöldségek, a sovány húsok, a roston 
sült csirkemell, a lazac steak fogyasztása. Na-

gyon magas a vitamintartalma a cukkininek, 
a paradicsomnak, a paprikának, a töknek, a 
padlizsánnak, az uborkának és salátáknak, va-
lamint a gyümölcsök közül az epernek, a diny-
nyének, a cseresznyének, a meggynek, a sze-
dernek stb. Nyári hűsítőnek és két főétkezés 
közötti ételnek is kiváló például a banánból 
egy csipetnyi fahéj hozzáadásával készített 
fagylalt, garantáltan sikere lesz a családban. 
Készíthetnek cukormentes limonádét egy ma-
rék fagyasztott eperrel, áfonyával, mentával, 
citromfűvel. A cukros gyümölcslevek és üdí-
tők fogyasztását ajánlott csökkenteni. A forró 
nyári hónapokban érdemes akár napi három 
liter folyadékot is meginni.

Weller P. Hanna

Mint minden évben július-augusztusban 
nagykarbantartás zajlik a TelePaks televízió-
ban, ezért június 27-től nyolc héten át kedden 
és pénteken jelentkező víkendhíradóinkban 
tudósítjuk nézőinket Paks és környéke híre-
iről. A víkendhíradók ismétlése minden nap 
19 és 21 órai kezdéssel szerepel a műsorrend-
ben. Új gyártású magazinokkal csak alkal-
manként jelentkezünk, ha nagy érdeklődésre 
számot tartó esemény történik a közéletben, 
a kulturális vagy éppen a sportélet területén, 
illetve az év során készített tematikus maga-
zinműsorokból folyamatosan műsorára tűz a 
televízió. Kellemes kikapcsolódást kínál a ká-
nikulai napokra az Egy nap a világ címmel 
nyáron jelentkező 25 részes úti�lmsorozat, 
melynek epizódjai keddenként és pénteken-
ként lesznek láthatók a TelePaks televízióban. 
Online felületeinken folyamatos marad a tá-
jékoztatás, minden, ami fontos, ami érdekes, 
ami információ, elolvasható lesz a telepaks.
net oldalunkon és a Paksi Hírnök–Telepaks 
Facebook-oldalon. A júniustól ismét színes-

ben megjelenő Paksi Hírnök nyáron is ha-
vonta kétszer jelenik meg, keressék a város 
lapját az intézményekben, üzletekben. Az új 
évadban napi híradóval és új magazinokkal 
augusztus 24-től jelentkezünk. A TelePaks 
nyári részletes műsorát a www.telepaks.hu 
internetes oldalon találják meg.

Dallos Szilvia

Fotó: Babai István

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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Sport

Újra mozgásban: sakk
A koronavírus-járvány miatt hónapokig 
új szabályok mentén zajlott az élet. Nem 
volt kivétel ez alól a sport sem, csak na-
gyon behatárolt körülmények között 
tudtak dolgozni a sportolók. Soroza-
tunkban az Atomerőmű SE szakosztá-
lyainak vezetői foglalják össze, hogyan 
tudtak dolgozni, készülni a versenyekre 
ebben az időszakban. Gosztola István, 
a sakkszakosztály vezetője az online 
sakk előretöréséről, az utánpótlásról és 
a felnőttcsapat dobogós reményeiről be-
szélt a Paksi Hírnöknek.  
     
– Március nyolcadikán még asztalhoz ült a 
felnőttcsapat a DVTK ellen, aztán gyakor-
latilag áttértünk az online sakkra. Azóta a 
számítógépé a főszerep, folyamatosan így 
tartjuk az edzéseket az utánpótlásnak is. 
Mivel sehol sem rendeznek versenyeket 
– mint az internetes iskolai oktatás –, na-
gyot lépett előre a számítógépes sakk. En-
nek problematikája, hogy otthon a számí-
tógép segítségével igénybe vehetők segítő 
eszközök. Ennek kiküszöbölésére kezde-
nek elterjedni a 10-15 perces gyors partik, 

ami már reális eredményeket hoz. Papp 
Gábor indította be az úgynevezett online 
HelloSakk-versenyt, amelynek keretében 
a magyar női sakkválogatott játszott a né-
met női válogatottal. Jelenleg a magyar if-
júsági bajnokság is ehhez hasonló keretek 
között zajlik kieséses rendszerben, négy-
öt játékosunk vesz részt benne – mondja 
Gosztola István. Az Atomerőmű SE sakk-
szakosztályának vezetője kiemelte, hogy 
bár egyre népszerűbb az online sakk, azért 
még sokan a hagyományos játékot szere-
tik. Ő is így van ezzel. Arról is beszélt, 
hogy a felnőtt csapatbajnokságból még két 
forduló van hátra. – Az elmúlt évek gya-
korlatával ellentétben most nem lesz kö-
zös helyszínen dupla forduló, hanem au-
gusztus 30-án és szeptember 13-án lesz a 
8., illetve a 9. forduló. Két viszonylag erős 
ellenfél vár ránk, előbb a Kőbánya, aztán 
az utolsó fordulóban Pakson a Nagykani-
zsa ellen játszunk. Valós esély a második, 
de inkább a harmadik helyezésre van, ám 
még nagy küzdelem lesz a DVTK, a Kő-
bánya, a Szombathely és köztünk ezekért 
a helyekért. Jelenleg másodikak vagyunk, 

1,5 pont az előnyünk a Szombathely-
lyel szemben. Sajnos az ő sorsolásuk jobb, 
gyengébb ellenfelekkel zárják a bajnoksá-
got, így valószínű, hogy a végén megelőz-
nek bennünket – gondolom én –, de min-
dent megteszünk, hogy megtartsuk a má-
sodik helyet. Reméljük, hogy augusztus 
30-tól már asztaloknál játszhatunk – ösz-
szegzett a szakosztályvezető. Arra is ki-
tért, hogy a sakkolimpiát is elhalasztot-
ták egy évvel, akár az ötkarikás nyári játé-
kokat, illetve a következő bajnoki szezon 
egy hónappal később kezdődik. – Máskor 
nyáron volt az átigazolási időszak, most 
eltolódik szeptember 13-tól október 15-
ig. A válogatott játékosok – köztük Berkes 
Ferenc – nagy kedvvel készülnek a foly-
tatásra, mert úgy néz ki, hogy Magyaror-
szág megpályázza a 2024-es sakkolimpia 
rendezését. Úgy néz ki, hogy sok konku-
rens visszalépett, így talán nagyobb esély-
lyel indul Budapest a rendezésért. Ez na-
gyon megdobná hazánkban az i� úsági, a 
női és a fér�  sakkot is – összegzett Gosz-
tola István.                                              

Kovács József
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Debrecenben, drámaian izgalmas, döntet-
lenre végződött összecsapáson harcolta ki a 
bennmaradást az OTP Bank Ligában a Pak-
si FC labdarúgócsapata. A  zöld-fehér klub 
augusztusban már a tizenötödik élvonalbe-
li idényére készülhet az NB I.-ben.

Ahogy az megjósolható volt, a végletekig ki-
élezett versenyfutás zajlott az OTP Bank 
Liga 2019/2020-as szezonjának hajrájában a 
bennmaradásért. A  tizenkét csapatot felvo-
nultató élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban 
már korábban eldőlt, hogy a két kieső egyi-
ke a Kaposvár, a másik osztályváltó kiléte az 
utolsó játéknapon dőlt el. Az NB I.-ért vívott 
harcban több egylettel egyetemben a Paksi 
FC is érintett volt. A zöld-fehéreknek a 32. és 
a 33. fordulóban minimum négy pontra volt 
szüksége ahhoz, hogy a következő idényt is a 
legjobbak között kezdje. Az első feladat tűnt 
könnyebbnek, ekkor ugyanis a már biztos 
bennmaradó Diósgyőr látogatott a Fehérvá-
ri útra. A PFC a meccsen gólratörően futbal-
lozott, végül Windecker duplájával, valamint 
Gévay és Hahn találataival 4:2-re diadal-
maskodott. A zárófordulóban a kieső helyen 
álló Debrecen otthonában vendégszerepelt a 
Paks. A Nagyerdei Stadionban Könyves gól-
jával megszerezte a vezetést, majd a hajrában 
egyenlített a házigazda. A lefújás előtti másod-
percekben a hazaiak kétszer is kapufát lőttek, 
de újabb találat a meccsen már nem volt, így 
a DVSC kiesett, a zöld-fehérek pedig örülhet-
tek. – Izgalmas volt, de magunknak tettük ne-
hézzé a mérkőzést. 1:0-nál több meccslabdánk 
is volt, majd egy védelmi hiba miatt kiegyenlí-
tett az ellenfél. A vége valóban melegre sikere-
dett – összegezte a Debrecen elleni összecsa-
pást Osztermájer Gábor vezetőedző. – Tud-
tuk, hogy sok néző előtt játszunk majd, de a 
győzelemért utaztunk. A korai gól megnyug-

tatott minket, a bekapott gól után küzdöt-
tünk. Minden jó, ha a vége jó – fogalmazott a 
zárómérkőzésről Gévay Zsolt csapatkapitány. 
Osztermájer Gábor alakulata végül 33 fordu-
lót követően 41 ponttal, 11 győzelemmel, 7 
döntetlennel és 14 vereséggel, 46 rúgott és 53 
kapott góllal a tabella 10. helyén zárt. A pak-
si tréner az első kört, vagyis 11. fordulót kö-
vetően vette át a stafétát Szivics Tomiszlavtól, 
akivel a zöld-fehérek mindössze 10 pontot sze-
reztek, így érthető volt a váltás. Ezt követően 
stabilizálódott a gárda teljesítménye, de a ki-
esés mindig ott lebegett a játékosok feje felett. 
– A  második körben 16 pontot szereztünk, 
ami a sorsolást tekintve extra teljesítmény volt, 
és a harmadik szakaszban is 15 ponttal zár-
tunk. A  pandémia utáni meccseken, mind-
össze egyszer kaptunk ki. Elmondható, hogy 
mentálisan nagyon erős volt a csapat, jól si-
kerültek a felkészülések, így a téli törökorszá-
gi, majd a tavaszi itthoni tréningek. Meggyő-
ződésem, hogy a mi gárdánk erőnléte volt a 

legjobb az utolsó nyolc fordulóban. A csere-
ként beszálló játékosok mindig hozzátettek az 
együttes teljesítményéhez. A szív diadala az él-
vonalban maradás – összegzett Osztermájer 
Gábor. Ami a jövőt illeti, a vezetőedzőnek és 
a stábtagok többségének lejárt a szerződése, a 
következő napokban kezdődnek a tárgyalások 
a személyi kérdéseket illetően, emellett a játé-
koskeret megerősítésén is folyamatosan dol-
goznak a klubvezetők. – A Magyar Labdarúgó 
Szövetség a következő szezonban ismét lehe-
tőséget ad az NB I.-es csapatoknak arra, hogy 
az NB III.-ban �ókcsapatot indítsanak, ami a 
�atalok fejlődése szempontjából pozitív. Ezt 
a kezdeményezést korábban is jónak tartot-
tam, mivel felnőttbajnokságban is játszhat-
nak az i�ú tehetségek – mondta Osztermájer 
Gábor. A  2020/2021-es bajnokság a tervek 
szerint augusztus közepén kezdődik. A Pak-
si FC futballistái két hét szabadságra mentek, 
a felkészülést július közepén kezdik.

Faller Gábor       

Kiharcolta a bennmaradást a Paksi FC
Fotó: Molnár Gyula
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Koleszár Zoltán: A reális cél a maraton Eb

Újra mozgásban: tenisz

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

Sport

Az Atomerőmű SE kenusa, 
Koleszár Zoltán felkészülése 
az idei versenyekre nem volt 
zökkenőmentes. Erről és a 
várható folytatásról kérdez-
tük.  

– Hova utaztatok a szokásos tél 
végi edzőtáborba? Hogy érin-
tett a pandémia? 
– Március első hétvégéjén in-
dultunk a sevillai edzőtáborba. 
Az eredetileg háromhetesre ter-
vezett táborból egy hét után ha-
zajöttünk az intenzív spanyolor-
szági vírusterjedés miatt. Itthon 
három-négy napos karanténba 
vonultunk a koronavírus-teszt 
elvégzéséig. A negatív teszt után 
folytattuk a felkészülést, min-
denkitől elzárva.                          

– Ha jól tudom, az ASE felnőtt 
kajak-kenu versenyzői közül 
egyedül neked volt lehetősé-
ged versenyezni az elmúlt hó-
napokban. 
– Az eredetileg betervezett ver-
senyek helyett a szövetség meg-
hívásos edzésversenyeket szer-
vez több szakágban is. Az első 
edzésversenyen felnőtt kenu 
párosban indultam, ötödik he-
lyezést értem el szegedi párom-
mal.   
– Most már teljes értékű edzé-
seket végeztek? Milyen ver-
senyre készülsz? 
– Jelenleg vállfájdalommal küz-
dök, de idén még szeretnék ver-
senyen indulni. Reális célnak a 
hazai rendezésű maraton Euró-
pa-bajnokságot tűztem ki, ahol 

U23-as vagy felnőtt korosztály-
ban szeretnék rajthoz állni. Az, 
hogy a koronavírus-járvány 
miatt eltöröltek versenyeket, 

nagyon csökkentette a motivá-
ciómat, az edzőtársaim és az ő 
hozzáállásuk segít újra formába 
lendülni.                               -joko-

Sorozatunkat, melyben a Pak-
si Sportegyesület szakosztály-
vezetői, edzői mesélnek a ko-
ronavírus-járvány okozta ne-
hézségeikről, a teniszezőkkel 
folytatjuk. 

A Paksi Sportegyesület vezető-
sége a koronavírus-járvány ter-
jedésének megakadályozása ér-
dekében márciusban bezárta 
összes sporttelepét és leállítot-
ta szakosztályainak tréningje-
it. A teniszezők is egyik napról 
a másikra hagyták abba a kö-
zös edzéseket. – A  rendkívü-
li helyzet teljesen megszakítot-
ta a megszokott edzésmunkát. 
A tenisztelepet szó szerint lela-
katoltuk. A  felfüggesztés előtti 
napokban éppen a salakos pá-
lyáinkat kezdtük felkészíteni a 
tavaszra, ám ez a munka is fél-

beszakadt a március 15-i, utol-
só edzésnapunk után. Sportoló-
inknak azt tanácsoltunk, hogy 
próbáljanak egyfajta alapo-
zást, erőnléti edzéseket végez-

ni otthon – fogalmazott Barta 
Attila. Az intézkedéseken má-
jus elején enyhített a magyar 
kormány, így fokozatosan visz-
szatért az élet a tenisztelepre is, 

napjainkban pedig már ismét 
a korábban kialakított rend-
szer szerint üzemelnek a te-
niszpályák és zajlanak a trénin-
gek. – A  versenyszezon lassan 
ugyan, de beindul, Székesfe-
hérváron már rendeztek i�úsá-
gi versenyt. Az OB 3-ban sze-
replő felnőttcsapatunk a tervek 
szerint legkorábban szeptem-
berben állhat pályára, a 2020-
as küzdelemsorozat a koráb-
bi tavaszi-őszi rendszertől el-
térően csak egyfordulós lesz, 
így alakul majd ki a végső sor-
rend – tette hozzá a vezetőedző. 
A  szakosztály – a tavaszi leál-
lás miatt – egész nyáron várja 
a sportág kedvelőit, tehát a leg-
melegebb hónapokban is szer-
vezett edzések lesznek a Pak-
si Sportegyesület tenisztelepén.                 

Faller Gábor 

Fotó: TelePaks/archív

Fotó: pixabay.com/illusztráció
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TERMELŐI 
BIO HOMOK-
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)

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


