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Közélet

Évet értékelt a polgármester
– Azt gondolom, hogy 2020 kapcsán renge-
teg jelzőt emlegethetünk, de valahogy mind-
egyikben közös, hogy 2020 soha nem látott 
év volt számunkra – kezdte évértékelő be-
szédét Szabó Péter polgármester az Erzsébet 
Nagy Szállodából felvételről közvetített új-
évköszöntő koncert előtt, amelynek fellépő-
je Odett volt. 
A koronavírus-járvány kapcsán végzett mun-
kát összegezve azt mondta, hogy mintegy 125 
millió forintot és komoly emberi erőforráso-
kat is át kellett csoportosítani azért, hogy már-
ciustól egész éven át hatékonyan tudjon véde-
kezni a járvány ellen a város, és közben bizton-
sággal működtethessék szociális, köznevelési, 
egészségügyi intézményeit. – Ezért is fordítot-
tunk több tízmillió forintot városunk költség-
vetéséből védőfelszerelésekre, fertőtlenítősze-
rekre, középületek fertőtlenítésére, intézmé-
nyeink dolgozóinak csoportos tesztelésére, az 
egészségügyileg biztonságos működés felté-
teleinek megteremtésére. Költségvetésünkből 
biztosítottunk forrásokat a helyi kis- és közép-
vállalkozások védelme érdekében hozott gaz-
dasági intézkedésekre is – fogalmazott, hang-
súlyozva, hogy a város vezetését az elmúlt év 
nehéz döntéseiben is a paksiakért és közös jö-
vőnkért viselt felelősség vezette. 
– A  járvány és a hozzá kapcsolódó követ-
kezmények sajnos veszteségeket is okoztak. 
A  mindennapi életünket gyökeresen kellett 
átalakítani, családi kapcsolatainkban a talál-
kozások számát a minimálisra csökkenteni, 
nyári, őszi utazásainkat lemondani, megszo-
kott életünket hirtelen, a vírus elleni védeke-
zés jegyében átalakítani. Sajnos a vírus szíve-
kig hatoló veszteségeket is hozott a paksi csa-
ládoknak is, hiszen a betegség következtében 
többen elhunytak, akik még ma is velünk le-
hetnének – mondta Szabó Péter.

Arról is beszélt, hogy munkájuk eredmé-
nyének és a gondviselés különös ajándéká-
nak tartja, hogy miközben erejüket megfe-
szítve kellett százmilliós nagyságrendben a 
vírushelyzettel szemben védekezni, a meg-
valósult fejlesztések, felújítások, beruházá-
sok által magasabb sebességfokozatba kap-
csolták a város fejlődését. A  polgármester 
felidézte, hogy elkészült a Kurcsatov utcai 
tömbbelső-felújítási program második üte-
me, a Kömlődi utca teljes körű felújítása, a 
Pákolitz utca rekonstrukciójának első üte-
me, befejeződött a Búzavirág utca felújítá-
sa, valamint 1,3 kilométer hosszan teljesen 
megújult a Vácika utca, és megvalósult a vá-
ros jövője szempontjából nagyon fontos Li-
get utcai projekt is. – A  családok helyben 
tartása érdekében tett erőfeszítéseink gyü-
mölcse a Kápolna utcai bölcsőde komplex 
felújítása is, melynek kivitelezése január első 
napjaiban meg is kezdődött. Több évtizedes 
adósságot törlesztettünk a lakótelep köz-

ponti parkjának felújításával is, amely beru-
házás nemcsak a költségek miatt lett az év 
legnagyobb felújítása, hanem azért is, mert  
a lakótelepen élő sok száz paksi embert szol-
gálja nap mint nap az a modern környezet, 
mely igazán méltó városunkhoz. A  közös-
ségi közlekedésünk fejlődésének új dimen-
zióját jelenti az októberben városunkba ér-
kezett tíz új, teljesen elektromos hajtású 
busz is. A buszok kétféle méretben érkeztek, 
igényvezérelt és teljesen okos, tehát abszolút 
modern közösségi közlekedést valósítunk 
meg Pakson, az országban elsőként tisztán 
elektromos, tehát teljesen környezetbarát 
buszokkal. A kisebb buszok lehetővé teszik, 
hogy a város olyan területeit is bevonjuk a 
közösségi közlekedésbe, ahol arra eddig 
nem volt lehetőség. A  felsorolt beruházá-
sok és felújítások városunk fejlődésének új 
korszakát jelzik, az idei terveink pedig méltó 
folytatását a tavalyi évnek. 2021-ben meg-
kezdődik az elektromosbusz-járműtelep lé-
tesítése, megépül az ebrendészeti telep és 
megkezdődik a Kereszt utcától a 6-os útig 
a főutca faltól falig történő rekonstrukciójá-
nak tervezése is – összegzett a polgármester. 
– Konrad Adenauer mondta egyszer, hogy a 
legkisebb közösség sem működik egymásba 
vetett bizalom és önzetlen összefogás nélkül. 
Hiszem, hogy a gondolat igazságát város-
unk közössége 2020-ban teljesen bizonyítot-
ta. Ezért most köszönetet mondok – magam 
és a város vezetése nevében – az egészségügy-
ben, a szociális területen, a köznevelésben, a 
rendvédelemben, a kereskedelemben, az ön-
kormányzat hivatalaiban és a város cégeiben 
dolgozóknak egész éves áldozatos szolgálatu-
kért. Köszönöm az együttműködést a város 
minden partnerének. A PIP Np. K�.-nek és 
Süli János miniszter úrnak, hogy munkájuk 
által az új erőművi blokkok építéséhez kötő-
dően városunk számára is egyre több lehető-
ség és anyagi forrás válik elérhetővé. Köszö-
nöm az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a 
város kis- és közepes vállalatainak áldozatos 
együttműködését, mellyel biztosítják a város 
szilárd bevételeit és a paksi családok megél-
hetését.
Kívánom, hogy 2021 teljen egészségben, 
testi-lelki gyarapodásban, a lélek békéjében, 
és legyen mindannyiunk számára a Jóisten-
től áldott az új esztendő – zárta gondolata-
it Szabó Péter.
Az évértékelő beszéd teljes terjedelmében 
olvasható a telepaks.net honlapon. A 2020-
ban megvalósult beruházásokról lapunk 3-4. 
oldalán találnak összefoglalót.             Kohl Gy.
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Beruházásokban bővelkedő
évtől búcsúzik az önkormányzat
Befejeződött a lakótelepen a központi park 
felújítása és a Kurcsatov utcai tömbbel-
ső-rehabilitáció második üteme, lezárult 
a Pákolitz, a Liget, a Búzavirág, a Kömlő-
di és a Vácika utcák átépítése, és megérke-
zett az új, környezetbarát közösségi közle-
kedés elindítását biztosító tíz új elektromos 
autóbusz. Összefoglalónkban 2020 legfon-
tosabb önkormányzati beruházásait gyűj-
töttük össze.

Januárban számoltunk be arról, hogy az épü-
let lábazatának szigetelésével és a konyha fel-
újításával befejeződött a Paksi Katolikus Plé-
bánia felújítása. Ebből az alkalomból hálaadó 
misét tartottak, ahol megköszönték a beru-
házást támogató önkormányzat segítségét is. 
A 2020-as esztendő különleges év volt a koro-
navírus-járvány miatt. Az önkormányzat je-
lentős összeget, 125 millió forintot fordított a 
járvány elleni védekezésre. Átfogó fertőtlení-
tés zajlott az intézményekben, automata kéz-
fertőtlenítő berendezéseket helyeztek ki az 
oktatási-nevelési intézményekben, a szociális 
és az egészségügyi intézményeket ellátták a 
szükséges védőfelszerelésekkel, valamint a la-
kosságnak többször használatos, mosható és 
vasalható maszkokat biztosítottak. A veszély-
helyzet kihirdetésével a települések polgár-
mesterei egyéni hatáskörben hozhatták meg 
döntéseiket. 
Májusban zajlott le a Kurcsatov utcai tömb-
belső-felújítási program második ütemé-
nek műszaki átadása. A beruházást, amely 

nettó 490 millió forint önkormányzati for-
rásból valósult meg, konzorciumban vé-
gezte a Soltút K�., valamint az Alisca Bau 
Zrt. Ebben a szakaszban a Kurcsatov utca–
Wigner Jenő utca–I�úság útja–Gagarin 
utca–Babits Mihály utca által határolt te-
rületen végeztek teljes körű rekonstrukci-
ót, felújították a burkolatokat és a föld alat-
ti közműveket, korszerűsítették a közvilá-
gítást, tizennyolccal növelték a parkolók 
számát, új utcabútorokat helyeztek ki, és új 
játékokat a játszótérre. 
Augusztusban felavatták a Fehérvári úti új 
stadiont. Az eseményen focibemutatókat és 
koncertet is tartottak. A paksi vallási feleke-
zetek képviselői megáldották a létesítményt, 

majd az ünnepélyes szalagátvágást követően 
a paksi csapat az Újpesttel lépett pályára.
Szeptemberben megtörtént a Kömlődi utca 
műszaki átadása. A közel ötszáz méter hosz-
szú út és a mellette húzódó járda új burkolatot 
kaptak, a légkábeleket a földbe süllyesztették, a 
közvilágítás is megújult, valamint a zöldfelület 
is megszépült. A beruházás értéke megközelíti 
a nettó 461 millió forintot, a kivitelezést a Real-
Rent K�. és a Bau-Team Építőipari és Vállal-
kozási K�. szakemberei végezték.
Októberben ünnepélyes keretek között adták 
át a felújított Atom teret. A beruházásban több 
mint tízezer négyzetméter terület újult meg. 
Hatezer négyzetméteren zöldfelületet alakí-
tottak ki, hatvan fát és tízezer cserjét telepítet-
tek, és gyepesítettek. Hétezer négyzetméteren 
új burkolat épült. A  megújult park akadály-
mentes, a lejtős szakaszokon rámpafűtés van, 
aminek köszönhetően nem fagy le a csapadék 
a burkolatra. A beruházásban épült egy har-
minchét fúvókás élményszökőkút, kihelyez-
tek okospadokat, és tér�gyelő kamerákat sze-
reltek fel. Új ivóvízhálózatot, csapadékvíz-elve-
zető rendszert építettek, és öntözőrendszert is, 
megújult a közvilágítás, és hússzal bővítették a 
parkolók számát a Kishegyi út melletti terüle-
ten. Megújultak az üzletépületeken az előte-
tők, amelyekbe beépítettek hó- és jégmentesítő 
rendszert, illetve összesen háromezerkétszáz 
méter hosszú LED-futófényt. A tér felújításá-
hoz kapcsolódóan két új gyalogos-átkelőhe-
lyet létesítettek a Kishegyi és a Barátság utak 
kereszteződésében. A  teljes projekt nettó 1,6 
milliárd forintból valósult meg.                        Ü
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Ü Novemberben elkészült a Pákolitz utca re-
konstrukciójának első üteme, azt követően pe-
dig az átadás is megtörtént. A beruházás so-
rán százhét méter hosszan aszfaltburkolatot 
kapott a meglévő út, kétoldali süllyesztett sze-
géllyel, az utca másik oldalán pedig ötven mé-
ter hosszú, teljesen új útpályát építettek. A be-
ruházás értéke 23 millió forint.
December elejére mintegy 1,3 kilométer hosz-
szan teljesen megújult a Vácika utca. A  700 
millió forintot megközelítő beruházás része-
ként új aszfaltburkolat került a teljes szakaszra, 
alatta pedig a közművek kiépítését is elvégezte 
a kivitelező, és korszerű, új LED-es lámpates-
tek is kerültek a területre. 
Elindulhat a bevált gyakorlatok cseréje és a ta-
pasztalatok megosztása a tiszta tömegközleke-
dés, az energiatárolás és az intelligens városi 
megoldások terén annak az együttműködési 
megállapodásnak köszönhetően, amelyet Sza-
bó Péter, Paks polgármestere és Peter Marland, 
a Milton Keynes-i Városi Tanács elnöke írtak 
alá december elsején.
Decemberben mutatták be az új elektromos 
buszokat, amelyek októberben érkeztek meg 
Paksra a Solaris Bus & Coach gépgyárral ko-
rábban kötött szerződés részeként. A tíz busz-

mint keresztvíznyelőket építettek be. A beru-
házás nettó 192 millió forint önkormányzati 
forrásból valósult meg.
Az önkormányzat korábban lehetőséget ka-
pott a PIP Np. K�.-től támogatási kérelem be-
nyújtására, és 150 millió forint forrást kapott 
a Liget utcai projektre. Az építés értéke vala-
mivel több mint 112 millió forint volt, a támo-
gatási összeg emellett tartalmazta például a 
tervezés költségét és a tartalékkeretet. A kivi-
telező Amal� Hungária K�. szakemberei jár-
dafelújítást végeztek, csapadékvíz-elvezetés-
sel kapcsolatos munka is zajlott, kicserélték az 
út alatt futó ivóvíz-gerincvezetéket, és ötven-
öt centiméter vastag, hat méter széles, kétszáz-
hatvan méter hosszú, teljesen új pályaszer-
kezetet építettek az aszfaltburkolatú úthoz. 
A műszaki átadás decemberben volt.
Decemberben aláírták a Kápolna utcai böl-
csődeépület teljeskörű felújításáról és parko-
ló építéséről szóló szerződéseket, a munkála-
tokat január 4-én megkezdte a kivitelező PSN 
Építőipari K�. A  rekonstrukcióra a terület- 
és településfejlesztési operatív programban 
(TOP) száz százalékos támogatást nyert az 
önkormányzat, az építés értéke bruttó 762 
millió forint.

 Dallos Szilvia

ból hat nagyobb méretű, négy pedig úgyneve-
zett midibusz, előbbi 63, utóbbi 44 férőhelyes.
Felújítás volt a Búzavirág utcában is, amely a 
város egyik leghosszabb utcája. A  több mint 
nyolcszáz méter hosszú utcában kilenc cen-
timéter vastag aszfaltburkolatot épített a kivi-
telező. A  munkálatok során kiemelt szegélyt 
és térkő burkolatot kapott a járda, átépítették 
a kapubejárókat, az út egyes szakaszain stabi-
lizált padkát alakítottak ki, hogy könnyebben 
elférjenek egymás mellett a járművek, vala-

Fotók: Szép Zsóka
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Fejlesztésekre érkezik forrás 
az önkormányzathoz
Hetedik alkalommal módosí-
totta egyéni hatáskörben ho-
zott döntéssel a város költ-
ségvetési rendeletét Szabó Pé-
ter polgármester. A december 
22-i módosítás indoka, hogy 
1,3 milliárd forint forrás érke-
zik fejlesztésre a paksi önkor-
mányzathoz a PIP Np. K�.-vel 
aláírt támogatási szerződések 
alapján. A forrás öt jelentős 
fejlesztés megvalósítását segí-
ti, melyekről Szabó Péter pol-
gármester és Szántó Zoltán al-
polgármester tájékoztattak a 
TelePaks közéleti magazinjá-
ban.

A paksi közösségi közlekedés 
megvalósítását két támogatással 
segíti a PIP Np. K�. Elektromos-
busz-járműtelep létesítésére 714 
millió forint, az odavezető út lé-
tesítésére pedig 129 millió forint 
érkezik a paksi önkormányzat 
kasszájába. – A buszgarázs meg-
valósítására a közbeszerzési el-
járás januárban elindul, és mi-
vel ez egy könnyűszerkezetes, 
acélvázas építmény, 2021-ben el 
is készül. A töltőinfrastruktúrát 
már kiépítették, így a januárban 
induló járatokat már kint tudják 
tölteni a telephelyen – tájékozta-
tott Szántó Zoltán alpolgármes-
ter.
Az ebrendészeti telep létesíté-
sét 285 millió forinttal támo-
gatja egy megállapodás. – Na-
gyon régóta probléma Pakson 
egy ebrendészeti telep hiánya, 
és a meglévő kutyamenhely ál-
lapota, ezt váltja ki a jövőben 
a 21. századi, az előírásoknak 
megfelelő létesítmény. Ez több 
ütemben valósul meg: elkészül 
az ebrendészeti telep, majd egy 
kutyamenhely, egy műtő, és be-
szerezzük a szükséges felszerelé-
seket, eszközöket. Most az első 
ütemre kaptunk támogatást, 
amiből 2021-ben, a közbeszer-
zési eljárás lefolytatását követő-

projektek ezek, hogy a tervezések, 
közbeszerzések lefolytatását köve-
tően 2022-re befejeződhetnek a 
rekonstrukciók.
A „főutca” felújításának harmadik 
üteme is elindul az egyik szerző-
désnek köszönhetően: az engedé-
lyezési tervdokumentáció készíté-
sét 125 millió forinttal támogatja 
a PIP Np. K�. – A Kereszt utcá-
tól a 6-os útig, faltól falig újítjuk fel 
a főutcát, �gyelmet fordítva arra, 
hogy tágas, élhető maradjon ez az 
utcaszakasz, és különböző közös-
ségi funkciókra, kávézók, étter-
mek működtetésére is alkalmas 
legyen. A visszajelzések szerint a 
már elkészült szakasz szűk, ne-
hezen lehet rajta közlekedni, par-
kolni, sok esetben balesetveszé-
lyes – fogalmazott Szabó Péter. 
Szántó Zoltán hozzátette, hogy 
a szűkös úttest veszélyessé teszi 
a kerékpáros-forgalmat is. – Az a 
célunk, hogy tehermentesítsük a 
főutcát. Ezért is indítjuk el az új 
közösségi közlekedést az elekt-
romos buszokkal, és szeretnénk 
a kerékpáros-kultúrát támogat-
va a kerékpárosoknak is megfele-
lő, biztonságos teret nyitni a köz-
lekedésre – tette hozzá.                           

Dallos Szilvia

en indul el az ebrendészeti telep 
megépítése – mondta Szabó Pé-
ter polgármester. – Az önkor-
mányzatnak csupán egy gyep-
mesteri telep működtetése és 
a befogott kóbor kutyák szak-
mai szabályok szerinti kezelése 
a kötelező feladata, amit jelen-
leg Paks egy Fadd-dal és néhány 
településsel közös társulás kere-
tében old meg. Az új telep meg-
építésével ez a feladat saját ha-
táskörbe kerül, és a teljes körű 
szolgáltatás biztosításával jóval 
túlmutatunk a kötelező felada-
ton – tette hozzá. 

Közterületi fejlesztések tervezési 
munkáira is érkezik forrás. – Az 
elmúlt időszakban nagy �gyel-
met fordítottunk az infrastruk-
túra fejlesztésére, a közúthálózat 
felújítására. Ez a program most 
folytatódhat, hiszen 65 millió fo-
rint értékben két utca felújításá-
nak tervezése indul el a támoga-
tásból. A Hajnal és a Villany utcák 
faltól falig korszerűsödnek, vala-
mint a Villany utcában megtörté-
nik a piac mögötti parkoló reha-
bilitációja is – tájékoztatott Szabó 
Péter. Szántó Zoltán alpolgármes-
ter szerint annyira előkészített 

Fotó: TelePaks
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Online is lapozható 
az arculati kézikönyv

Új főkertésze van 
városunknak

Megszületett az év első paksi babája
Január elsején megszületett az 
idei év első paksi kisbabája. Kiss 
Tímea Szekszárdon jött a világ-
ra, 4000 grammal és 59 cm-rel, 
édesanyja első gyermekeként. Vi-
rág utcai otthonukban az önkor-
mányzat ajándékcsomagjával kö-
szöntötte a kislányt és édesanyját, 
Baksa Tímeát Paks polgármeste-
re. Szabó Péter elmondta, hogy 
az önkormányzat 2018 óta vise-
li a családbarát címet. Hozzátet-
te, hogy a gyermekáldás fontos-
ságát jelképezik a városháza hom-
lokzatára kitűzött babazászlók. 
Az elmúlt évben a polgármester 
kezdeményezésére, a Tourist Info 
Iroda közreműködésével, bővült 
a családbarát intézkedések sora: 

a gyermekek és a szüleik számá-
ra egyaránt hasznos holmikat tar-
talmazó babacsomaggal. A baba-
csomag átvételét követően Baksa 
Tímea elmondta, hogy kislánya a 
vártnál hat nappal később érke-
zett, világra jöttét sürgősségi csá-
szármetszéssel könnyítették meg 
a szekszárdi kórház orvosai. A 
kis Tímea egészséges, jó kisbaba, 
bár egyelőre nappal többet alszik, 
mint éjszaka. Baksa Tímea a Pak-
si Életfa Idősek Otthonában dol-
gozik, ahova várják majd vissza, 
jelenleg azonban minden percét 
kislányával tölti. Segítsége is van a 
családnak nagymama, nagynénik 
személyében.

Sólya E.

– Változások előtt áll a város, en-
nek kapcsán egy fontos doku-
mentum készült el, a település-
képi arculati kézikönyv, a hiva-
tal városfejlesztési csoportjának 
köszönhetően. A kiadvány segít-
ségével mindenki tájékozódhat, 
inspirálódhat, hogy a környe-
zethez illeszkedő kialakítás va-
lósuljon meg a különböző építé-
si tevékenységek során – mondta 
Szabó Péter polgármester, hozzá-
téve, hogy a könyv konkrét pél-
dák segítségével szemlélteti a he-
lyes és követendő megoldásokat, 
amivel a széles körben elterjedt 
rossz, gondolattalan, tájidegen 
és környezetszennyező építésze-
tet kívánják megelőzni. Hangsú-
lyozta, hogy közös felelősségünk 
az egységes településkép kialakí-
tása.
Kirizsné Buják Marianna fő-
építész elmondta, hogy janu-
ár 1-jével életbe lépett a tele-
püléskép védelméről szóló ön-
kormányzati rendelet, mely a 
településképi arculati kézikönyv 
ajánlásaira épül.  
– A HÉSZ-szel (helyi építé-
si szabályzat) együtt kezelen-

dő, a településkép védelméről 
szóló rendeletet minden Paks 
közigazgatási területén építé-
si tevékenységet folytatónak be 
kell tartania. Míg a kézikönyv 
ajánlást mutat, addig a rende-
let helyspeci�kusan, konkré-
tan, kötelező jelleggel határozza 
meg az építendő, átalakítandó, 
felújítandó házak tömegalakí-
tását, anyaghasználatát, a hom-
lokzatra és a tetőfedésre felhasz-
nálható anyagokat és színeket. 
Ennek megfelelően, aki a város 
területén építési tevékenységet 
végez, annak érdemes egy szak-
mai konzultáción részt venni. Az 
egyszerű bejelentési eljárásoknál 
két főépítészi konzultáció köte-
lező, a tervezés kezdeti, illetve a 
zárószakaszában – tájékoztatott 
Paks főépítésze. A településké-
pi bejelentésekkel, véleménye-
zésekkel, valamint egyeztetések-
kel kapcsolatos megkereséseket 
a telepuleskep@paks.hu címre 
várják. A témáról bővebben ol-
vashatnak a paks.hu honlapon, 
ahol a településképi arculati kézi-
könyvet is megtalálják.                                     

- kgy-

Fodor-Szurovszki Tünde váltja 
tisztségében Klézl Terézia városi 
főkertészt, aki pedig táj- és kert-
építészeti szaktanácsadóként te-
vékenykedik tovább az önkor-
mányzatnál. A sajtótájékoztatón 
Szabó Péter polgármester mél-
tatta Klézl Terézia több mint 30 
éves munkásságát, aki emléke-
zetes zöldfelületi munkái között 
tartja számon az ürgemezei park-
erdő létesítését, a lakótelepi tömb-
belsők felújítását, játszóterek fej-
lesztését, virágágyak tervezését és 
a Virágos Magyarország környe-
zetszépítő versenyen történő rész-
vétel szervezését. Munkáját 2015-
ben Pro Urbe kitüntetéssel ismer-
te el a város. Klézl Terézia egy 

évvel ezelőtt jelezte, hogy főker-
tészi munkáját be szeretné fejez-
ni, örült annak, hogy kinevelhette 
méltó utódját, Fodor-Szurovszki 
Tünde személyében, aki tanulmá-
nyait a Szent István Egyetem Táj-
építészeti Karán végezte. A Pak-
si Polgármesteri Hivatal városfej-
lesztési és várostervezési csoport 
munkáját 2018 decembere óta 
erősíti, legjelentősebb feladata a 
főkertészi feladatok adminisztrá-
ciója mellett a településképi arcu-
lati kézikönyv és a településkép-
védelmi rendelet megalkotásának 
koordinálása volt. Klézl Teréziá-
val közös munkája volt a nagysza-
bású közterületi és lakossági faül-
tetést eredményező 1000 fát Paks-
ra! projekt kivitelezése. Főkertészi 
megbízatásával kapcsolatos leg-
fontosabb feladatának az eddig 
elvégzett munka folytatását tart-
ja, hiszen magasan van a mérce, 
a régió egyik legzöldebb városa 
Paks. Fodor-Szurovszki Tünde bí-
zik benne, hogy az elődje által ki-
munkált jó gyakorlatot a jövőben 
még inkább tökéletesíti. A lakos-
sággal kölcsönös párbeszédre tö-
rekszik.                                          -se-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Szép Zsóka
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Közélet

Paks Város Önkormányzata képviselő-
testületének több körzetes képviselője 
sajtótájékoztatókon számolt be a 2020-as 
esztendőről az ünnepeket megelőzően. 
Mindannyian összefoglalót adtak egyéni 
képviselői keretük felhasználásáról. Ez az 
összeg a tavalyi esztendőben ötmillió fo-
rint volt. 
  
– A  legfontosabb beruházás tavaly a kör-
zetben a Kömlődi utca teljes körű felújítá-
sa volt, amire valamivel több mint 450 mil-
lió forintot fordított a város – kezdte év-
értékelőjét Pálmai Klára (Fidesz–KDNP), 
az egyes körzet önkormányzati képviselő-
je. Arról is beszámolt, hogy teljesen meg-
újult a második világháborúban Paks kör-
nyékén elesett orosz katonák tiszteleté-
re állított emlékmű az orosz nagykövetség 
és a paksi önkormányzat jóvoltából. Nyi-
tott emlékparkot alakítottak ki sétány-
nyal, padokkal és frissen ültetett fákkal.                                       
Azt is elmondta, hogy a képviselői kereté-
ből gyepszőnyegre cserélték a Munkácsy ut-
cai tagóvoda udvarán a folyami homokot, az 
Üstökös utcában rendbe tették a közvilágí-
tást, és megtörtént a Pákolitz utca felújításá-
nak tervezése is. Mindemellett virágosításra, 
padkihelyezésre is fordított éves keretéből a 
körzet képviselője, valamint már engedélye-
zett a Kalap utca 2. és 8. szám között térbur-
kolat építése. Pálmai Klára arról is beszá-
molt, hogy a Hidegvölgy utcában megold-
ják a csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos 
problémát, a műszaki osztály megkezdte a 
terveztetést, a kiviteli tervek márciusra el-

készülnek. – A rendszer teljes átalakításáról 
van szó, a meglévő víztározó felújításáról, 
egy új építéséről, a bevezető árkokat kitisz-
títják és oldallefolyókat építenek ki. A  ter-
vek között szerepel még a Szentháromság 
tér felújítása, ami januárban elkezdődik a 
PIP Np. K�.-vel kötött támogatási szerző-
désnek köszönhetően, valamint további fel-
adat a Könyök utca felújításának tervezé-
se, és a Pákolitz utcai beruházás folytatása 
– összegzett Pálmai Klára. Azt is elmondta, 
hogy tevékenyen részt vett az igényvezérelt 
közösségi közlekedés rendszerének kialakí-
tásában. 
– A  képviselői keret felhasználásakor �gye-
lemmel vagyok a lakossági igényekre, és arra 
is, hogy mindenhova jusson a körzetben – 
kezdte összegzését Ulbert Sándor (Fidesz–
KDNP). Úgy tájékoztatott, hogy a Rákóczi 
utcában egy járdaszakasz felújítására, a Ró-
zsa utcában csapadékvíz-elvezetési problé-
ma megoldására fordított tavalyi keretéből, 
előbbi munka már elkészült, utóbbi megva-
lósítása folyamatban van. A Váci Mihály utcai 
tömbbelsőnél lévő játszótér melletti sövényt 
lakossági igényre kiszedeti, illetve a megújult 
részen lévő járdahálózatot kiegészíttette egy 
rövidebb szakasszal. A  Báthory utca posta 
mögötti szakaszán nagyobbra cserélik a je-
lenlegi vízelvezető rendszert, illetve egyezte-
tett a városvezetéssel arról, hogy rendbe te-
gyék a Táncsics utcában a közvilágítást. A Sík 
soron lévő játszótéren tartózkodó gyerme-
kek biztonsága érdekében fekvőrendőr kihe-
lyezésében gondolkodnak. Sokan használ-
nák a KRESZ-parkban lévő kis focipályát, de 

nem megfelelő a közvilágítás, erről is egyez-
tetett már a műszaki osztállyal, a tervezéshez 
adott forrást. Hat kézfertőtlenítő berende-
zést is biztosított képviselői keretéből, hármat 
a katolikus templom bejárataihoz, és egyet-
egyet a paksi evangélikus, a református, illet-
ve a dunakömlődi templomban helyeztek ki. 
Ulbert Sándor kiemelte, hogy jelentős beru-
házás a körzetben a Kápolna utcai bölcsőde 
felújítása, amit pályázati forrásból végeztet az 
önkormányzat. A gazdasági bizottság elnöke-
ként megjegyezte, hogy a járványhelyzet el-
lenére komoly fejlesztések történtek a város-
ban, és sok mindent elő tudtak készíteni. 
A  köztisztaság megőrzését és a lakosság 
biztonságérzetét növelő beruházások való-
sultak meg a képviselői keretből a hármas 
számú választókörzetben. Horváth Zoltán 
(PDF) visszaidézte, hogy az önkormányza-
ti választásokat követően megmaradt kép-
viselői keretből a PSE sportcsarnok előtti 
térre helyeztek ki hulladékgyűjtő edénye-
ket. A  tavalyi keretből a Lánc utcában öt 
méter hosszan egy megsüllyedt járdasza-
kaszt cseréltek ki, a Fehérvári út és a Szérűs 
utca sarkán pedig járdát és lépcsőt építet-
tek ki, kibővítve akadálymentes feljáróval. 
Ugyanitt a buszmegálló és az ahhoz köze-
li járdaszakasz közé összekötő betonfelüle-
tet alakítottak ki annak érdekében, hogy a 
megállót ne földúton kelljen megközelíte-
ni. Horváth Zoltán elmondta, hogy lakos-
sági jelzések alapján vizsgálta a problémá-
kat, és próbálta a beruházások által köny-
nyebbé tenni a választókörzetben lakók 
mindennapjait.                                              Ü

Képviselői beszámolók 
a 2020-as esztendőről

Fotók: paks.hu
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Ü Arról is beszélt, hogy a Toldi utcában sze-
retnének fekvőrendőröket kihelyezni, ami 
tervezési szakaszban van, a helyszíni szemle 
megtörtént, zajlik az árkalkuláció. Erre a la-
kók biztonsága érdekében van szükség, mert 
ebben a lakó-pihenő övezetben nincs járda, 
így a lakosok az úton közlekednek. A fekvő-
rendőrök elhelyezése az időjárás függvénye, 
elképzelhető, hogy csak 2020-ban várható. 
A  beruházásokat, melyek jelenlegi elfoga-
dott és felhasznált költsége 3 millió 200 ezer 
forint, elsődlegesen a DC Dunacom Zrt. vé-
gezte – összegzett még novemberben Hor-
váth Zoltán.  
Padok, biztonsági korlátok kihelyezése, jár-
dafelújítás és -építés. Többek között ezek-
re a célokra fordított képviselői keretéből 
Mezősi Árpád (PDF), a négyes választó-
körzet önkormányzati képviselője. A  rész-
letekről szólva a képviselő novemberben 
elmondta, hogy egy padkihelyezés már 
megtörtént, és hozzájárult kaputelefonos 
beléptetőrendszer kiépítéséhez az Életfa 
Idősek Otthonában. Mezősi Árpád úgy tá-
jékoztatott, hogy a képviselői keretének ter-
hére javasolt további tételek jóváhagyásáról 
a városépítő bizottság döntött volna novem-
beri ülésén, ám arra a járványhelyzet mi-
att már nem került sor, így ezt a polgármes-
ter tehette meg. Mezősi Árpád ezen javasla-
tai között szerepel járdajavítás több utcában, 
járdaépítés a Domb utca elején, pad kihelye-
zése a Hunyadi utcában és a Domb utcában 
az orvosi rendelő elé, biztonsági korlát ki-
helyezése a Pál utca végénél lévő árkon át-
haladó járda mellé, valamint a Hunyadi és a 
Lánc utcák kereszteződésében lévő lépcső-
höz. A  képviselő mindemellett a szelektív 
hulladékgyűjtő konténereknek hely kiépí-
tését kéri kerete terhére a Kishegyi úton vé-
gig, ahol most – mint mondta – egy helyen 
van ilyen. A képviselő arra is kitért, hogy a 
körzetet járva szerzett tapasztalatai, meglá-
tásai és a lakossági jelzések alapján határoz-

ta meg ezeket a célokat. Ha a felsorolt elkép-
zelések mind megvalósulnak, Mezősi Árpád 
felhasználta az ötmillió forint választókerü-
leti céltartalékot. 
A Tolnai úton a Domb és a Liget utcák közöt-
ti szakaszon szeretné lefedetni az árkot Leber 
Ferenc (Fidesz–KDNP) a hetes számú válasz-
tókörzet önkormányzati képviselője. Az eh-
hez szükséges tervek elkészítését képviselői 
keretéből meg�nanszírozta, a munka a vé-
géhez közeledik. Elmondta, hogy több in-
tézmény és üzletek is vannak ezen a terüle-
ten, az árok lefedésével több hely lesz a par-
kolásra, ugyanakkor a terület modernebbé, 
városiasabbá válik ezzel a beruházással. Ar-
ról is tájékoztatott, hogy négy hulladékgyűj-
tő edényzetet helyeztek ki a Tolnai úton ha-
ladó kerékpárút mellé, valamint lakossági ké-
résre a Vak Bottyán utca sarkánál korlátot, 
ezekre szintén képviselői keretéből biztosított 
forrást. A képviselő arról is beszámolt, hogy 
a körzetében közel 700 millió forintból elké-
szült a Vácika utcai beruházás, teljesen meg-
újult a terület, valamint a Búzavirág és a Liget 
utcák teljes körű felújítása is megtörtént, előb-
bi nettó 192 millió forint önkormányzati for-
rásból, utóbbi pedig a PIP Np. K�. által biz-
tosított forrásból, az építés értéke valamivel 
több mint 112 millió forint volt. Mindemel-
lett elkezdték a Hétszínvirág tagóvoda mele-
gítőkonyhájának felújításához szükséges ter-
vezést. A képviselő kitért arra, hogy a Kölesdi 
út és az elkerülőút találkozásánál körforgalom 
kialakításával, valamint a Kölesdi út és Tolnai 
út kereszteződésében gyalogátkelőhely létre-
hozásával folytatódhatnak a fejlesztések a he-
tes választókörzetben, előterjesztésére már 
meghozta a képviselő-testület az elvi döntést a 
megvalósításról. Leber Ferenc azt is elmond-
ta, hogy engedélyezték az önkormányzatnak 
a LIDL áruház mögötti magánterületen egy, a 
mai kor követelményeinek és igényeinek meg-
felelő játszótér építését, a projekt tervezés sza-
kaszban van. 

2020-ban húsz-húszmillió forintból gazdál-
kodhatott a két településrészi önkormányzat. 
Mivel a járvány miatt a kulturális rendezvé-
nyek elmaradtak, így a teljes összeget fejlesz-
tésre fordították. Spiesz József (Fidesz–KDNP), 
a nyolcas választókörzet képviselője elmond-
ta, hogy Csámpán térköveztek a közösségi ház 
udvarán, Biritón a közösségi ház felszereltsé-
gét fejlesztették, Cseresznyésben a közössé-
gi ház tervezésére fordítottak forrást, Gyapán 
pedig a közösségi ház tetőszigetelésére szán-
ták a részönkormányzati keretet. Hozzátette, 
hogy rövidesen az önkormányzat tulajdoná-
ba kerül a Gyapán közösségi házként használt 
épület, amelyet teljesen felújítanak. – Az út fel-
újítása kapcsán két gyalogátkelőhelyet ígértem 
a gyapaiaknak a képviselői keretemből, ám a 
közlekedési hatóság nem engedélyezi a kiala-
kításukat. Így ezt a forrást a dunakömlődi fo-
cipályánál és a körforgalomnál zúzottköves 
parkoló kialakítására, és a sportpályánál lévő 
játszótér melletti járda mellé korlát kihelyezé-
sére fordítom, valamint a templom harangjá-
nak javítása is tervben van – összegzett a kép-
viselő, aki azt is elmondta, hogy Dunakömlő-
dön a Sánchegy utcában részönkormányzati 
keretből és önkormányzati forrásból mintegy 
száz méter hosszan útburkolat-rekonstruk-
ciót végeznek 2021 tavaszán. Arról is beszá-
molt, hogy a CLLD programban közössé-
gi házak vizesblokkjainak felújítására, kosár-
palánk kihelyezésére a csámpai játszótérre, és 
játszótér létesítésére a közösségi ház udvarán, 
Dunakömlődön pedig a faluház berendezése-
inek cseréjére érkezhet forrás. Az MLSZ pá-
lyázatában ovifocipálya épül a dunakömlődi 
sporttelepen. Spiesz József arról is tájékozta-
tott, hogy Gyapán a játszótéren játékokat cse-
réltek, kihelyeztek két padot a dunakömlődi 
tagóvoda udvarán, és az óvoda mellett lévő 
épület megvásárlásával lehetővé válik a gyer-
mekintézmény bővítése, reményei szerint en-
nek tervezése bekerül a város 2021-es költ-
ségvetésébe.                                         -kgy-wph-
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Süli János, a Paks II. projektért felelős 
miniszter szerint kihívásokkal teli, moz-
galmas évnek ígérkezik 2021. Speciá-
lis körülmények között kell végezni az 
atomerőmű létesítésével kapcsolatos fel-
adatokat csakúgy, mint a térségfejlesztés-
sel kapcsolatos teendőket. – Fel kell tűr-
nünk az ing ujját, de minden nehézség el-
lenére a legtöbbet fogjuk kihozni ebből 
az évből – fogalmazott a Paks II. projek-
tért felelős miniszter.

 – Minden okunk megvan arra, hogy elége-
dettek legyünk, hiszen a járvány ellenére jó 
ütemben halad a Paks II. projekt. Az elmúlt 
egy évben számos fontos lépés történt a két 
új blokk előkészítésében és a kerítésen kívü-
li feladatok, azaz a térségfejlesztés terén is – 
összegezte a két új blokk létesítéséért fele-
lős miniszter. Süli János azt mondta, decem-
berben egyeztettek Alekszej Lihacsovval, a 
Roszatom vezérigazgatójával, s egyetértet-
tek abban, hogy a munka ütemterv szerint 
halad. A létesítési engedély iránti kérelem 
benyújtása, a Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási Hivatal villamos létesítési 
engedélyének megszerzése mellett megkez-
dődtek az Erőmű-beruházási Központ ki-
vitelezési munkálatai, és a felvonulási terü-
let számos építménye megkapta az Országos 
Atomenergia Hivatal építési engedélyét. Az 
új év is engedélyek megszerzésével indult, 
két további épület kivitelezéséhez adott zöld 
lámpát az OAH. 
Süli János szavai szerint 2021-ben az egész-
ségmegőrzést fókuszba helyezve, a járvány-
helyzet miatti korlátozások közepette kell 
folytatni a munkát, amelynek fontos mo-
mentuma lesz a terület-előkészítési munká-
latok indulása. – Nyolcmillió köbméter föl-
det kell kitermelni a munkagödörből, 2570 
méter résfalat megépíteni, majd a szükséges 
részeken betonnal megerősíteni a talajt. 

Arra is kitért, hogy a beruházás megvalósí-
tásához közvetlenül szükséges infrastruktú-
ra és szolgáltatások fejlesztése terén jelentős 
lépések történtek. Ezek abból a szempontból 
is fontosak, hogy a térséget bevonják a beru-
házás megvalósításába, élénkítve a régió gaz-
daságát. – Lakhatás, közműfejlesztés, mun-
kaerőképzés, élelmezés, közlekedés és szál-
lítás – ezek a legkézenfekvőbb területek, de 

a turizmus, a közbiztonság, a közoktatás, az 
egészségügy és a hulladékkezelés is a felada-
taink közé tartozik, nem beszélve a vállalko-
zásfejlesztésről – részletezte a miniszter. 
A konkrét eredményekről szólva elmondta, 
hogy a Mezőfalva–Paks vasútvonal szüksé-
ges fejlesztése mellett a környékbeli utak fel-
újítása is folyamatos. Elkészült a Paks–Né-
metkér, a Györköny–Pusztahencse út, folyik a 
nagydorogi út felújítása, két információs iro-
da nyílt a vállalkozók és a Paksra érkezők tájé-
koztatása érdekében, elkészült Pakson a Liget-
lakópark. – A projektbe bekapcsolódó cégek 
igényeinek kiszolgálására épül egy irodaház a 
6-os főút mellett, Paks közelében. Itt egy mű-
szaki szálloda is lesz az egy-két napos egyezte-
tésre ideérkező vendégeknek. A kivitelezés év 
elején kezdődik – hozott példákat az aktuális 
feladatokról Süli János.                                      (X)

Süli János: a legtöbbet fogjuk 
kihozni ebből az évből!

Atomerőmű

Fotó: Paks II. Zrt.

Süli János: Fontos cél a térség gazdaságának fellendítése
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Atomenergetika 2020-ban
Atomerőmű

A koronavírus-járvány és annak megál-
lítására, lassítására hozott intézkedések 
erőteljesen befolyásolták a mindenna-
pokat, a munkát.  Ebben a helyzetben az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a Paks II. 
Zrt. is meghozta a szükséges intézkedése-
ket, és folyamatosan dolgoztak. Összefog-
lalónkban az atomenergetika terén 2020-
ban történt legfontosabb eseményeket 
gyűjtöttük össze. 

Kimagasló biztonsági mutatókkal, eddigi 
történetének legmagasabb termelési ered-
ményével zárta a 2019-es évet a paksi atom-
erőmű – közölte honlapján az MVM Pak-
si Atomerőmű Zrt. 2020. januárban. A cég 
évértékelőjében a tervekről is beszámoltak: 
2020-ban is folytatódnak az elmúlt években 
megkezdett, a biztonsági tartalékok továb-
bi növelését támogató, a blokkok rendelke-
zésre állását folyamatosan javító fejleszté-
sek, valamint az atomerőmű új, a nemzet-
közi legjobb gyakorlatot adaptáló működési 
modelljének bevezetése. 
Első helyezést ért el az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. a Klasszikus generációváltás, il-
letve szakmák átadása generációk között, va-
lamint A vállalaton belüli tudásátadás eszkö-
zei, folyamata, tudásbrókerek a cégen belül 
kategóriákban a Seed Alapítvány és a TTKA 
Alapítvány által kiírt Tudásbarát szervezet 
2019 pályázaton a nagyvállalatok között, je-
lent meg a hír a cég Facebook-oldalán feb-
ruárban.
Kulcsfontosságú lépések történtek a Paks II. 
projekt engedélyezése során. Ütemterv sze-
rint, azaz 2020. június 30-án benyújtották a két 

új paksi blokkra vonatkozó létesítésiengedély-
kérelmet az Országos Atomenergia Hivatal-
nak. A csaknem háromszázezer oldalas do-
kumentáció azt támasztja alá, hogy a Paksra 
tervezett blokkok minden tekintetben megfe-
lelnek a magyar és az európai uniós szabályok-
nak, biztonsági követelményeknek. Az enge-
délyezési dokumentáció ellenőrzésére tizenkét 
hónap áll a hatóság rendelkezésére, amit há-
rom hónappal meghosszabbíthat. 
A létesítésiengedély-kérelem beadását kö-
vető három hónapon belül, tehát szeptem-
ber 30-ig kellett benyújtani a létesítményi 
szintű  �zikai védelmi engedély iránti kérel-
met az Országos Atomenergia Hivatalhoz. 
Ez szeptember 24-én megtörtént. A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal november 19-én kiadta a Paks II. projekt 
egy újabb fontos dokumentumát, a villamos 
létesítési engedélyt.
Vállalkozói Információs Pontot nyitottak 
meg augusztus elején. A 6-os főút mellett, 
Paks déli kapujában, a beruházási terület 
közelében működő irodát a PIP Nonpro�t 
K�. üzemelteti, a cél, hogy a hazai cégek első 
kézből ismerhessék meg a Paks II. beruhá-
zásba való bekapcsolódás lehetőségeit.
Átvette a munkaterületet október 16-án a 
West Hungária Bau K�., ezzel a kivitele-
zési szakaszba lépett a Paks II. projekt ke-
retében az Erőmű-beruházási Központ lé-
tesítése. A háromszáz fő befogadására al-
kalmas konténer-irodaházban a Paks II. 
műszaki gárdája dolgozik majd. Egy száz 
férőhelyes parkolót is kialakítanak a több 
mint egyhektáros területen. A használatba 
vételt 2021 közepére tervezik. 

Atomkor – 75 év az emberek szolgálatában 
címmel nyitottak fotókiállítást az orosz 
atomenergetikai ipar fennállásának 75. 
évfordulója alkalmából októberben Pak-
son. A Roszatom orosz állami atomener-
getikai konszern által rendezett vándor-
tárlat bemutatta az orosz atomenergetikai 
ipar történetét, és az oroszországi atom-
erőműveket. 
Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által lét-
rehozott és a Miniszterelnökség által támo-
gatott Jövőnk Energiája Térségfejlesztési 
Alapítvány kuratóriuma novemberben ki-
hirdette az önkormányzatoknak kiírt 2020. 
évi pályázati felhívást. A felhívásban há-
rom pályázati ablakot nyitottak meg, 485 
millió forint támogatási összeggel. A ked-
vezményezett települések önkormányzatai 
az életminőség és az életbiztonság emelé-
sét szolgáló programokra, illetve közösségi 
épületek energiaracionalizálására nyújthat-
ják be pályázataikat idén január 29-ig. 
Új típusú, módosított üzemanyaggal indult 
újra a paksi atomerőmű hármas blokkja a 
decemberben véget ért főjavítás után. A re-
aktor aktív zónájába tizennyolc módosított 
üzemanyag-kazettát helyeztek el. A módo-
sított üzemanyagot fokozatosan vezetik be 
az atomerőmű mind a négy blokkján – adta 
hírül a Rosatom Central Europe magyaror-
szági képviselete. A módosított üzemanyag 
kifejlesztése, amelyet a Roszatom nukleá-
ris üzemanyaggyártó vállalata, a TVEL Rt. 
és az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. között 
létrejött szerződés alapján hajtottak végre, 
2020-ban ért véget.                              

Kohl Gyöngyi

Fotó: Babai István/archív
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Portré

Jó napot, mi újság?

Zsalakó Miklós
Mindenki végtelenül vidám ter-
mészetűnek tartja, s a legtöb-
bekkel a közös hangot is ha-
mar megtalálja Zsalakó Miklós, 
a Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont munkatársa. Nem akart és 
nem is akar se több, se kevesebb 
lenni, mint ami: ápolóként dol-
gozik. Szakmáját a szekszárdi, 
akkor dr. Szentgyörgyi Albert 
nevét viselő egészségügyi szak-
középiskolában szerezte. Em-
lékei szerint akkor került hoz-
zá közel az egészségügy, amikor 
egy jóindulatú daganat miatt 
műtötték a lábát, és nagyon gon-
dos ápolásban volt része. Erede-
tileg dunakömlődi, de öt éve 
Pakson él. Két lány édesapja, és 
immár boldog férj is, hiszen ki-
sebbik lánya, Lia édesanyjával, 
Bernadett-tel hét éve alkotnak 
egy párt, és tavaly december óta 
házasok.

Hiába a korán megélt elhivatott-
ság, Miklós pályafutása elején 
hűtlen volt a szakmához, mert 
ott – nincs mit szépíteni – ke-
veset lehet keresni, de ráébredt, 
hogy a kiszámíthatóság, bizton-
ság legalább ilyen fontos. 2011-
ben ebből az indíttatásból je-
lentkezett az idősek otthonába. 
Mint elárulta, a szakmai gya-
korlat során a kórház minden 
osztályát végigjárta, de ez a vi-
lág idegen számára, az otthon 
sokkal családiasabb, hiszen a la-
kókat, családjaikat, szokásaikat 
vagy éppen problémáikat van 
idő megismerni. Megbecsülték, 
ő maga is szerette a munkáját és 
munkatársait – sőt a szerelem is 
itt talált rá –, de öt év után kérte 
átvételét a szociális központba. 
Itt ugyanis – szemben az idős-
otthonnal – az ünnepek, hét-
végék szabadok, nem kell mű-

szakozni, többet lehet a család-
jával. Az otthonukat elhagyni 
nem tudó, elsősorban külön-
féle testi fogyatékossággal élő-
ket segít életvitelükben, a mások 
számára ismeretlen akadályok 
legküzdésében. Személyi segítő-
ként vásárol, gyógyszert adagol, 
vagy éppen fürdet, ebédeltet. Je-
lenleg hét embert látogat rend-
szeresen. A szám persze válto-
zó, mint ahogyan maga a mun-
ka is. Nincs két egyforma nap… 
Munkája során az ellátottakkal 
hamar ki tudja alakítani a köl-
csönös bizalmat és tiszteletet.
Klienseit – ahogyan a szakiro-
dalom nevezi őket – decem-
berben három héten át nem lá-
togatta. No, nem mintha ilyen 
hosszú nászútra mentek volna a 
már említett esküvő után, amit 
egyébként a pandémiás helyzet 
miatt végül csupán két tanú je-

lenlétében tartottak. Miklóst át-
helyezték az Életfa Idősek Ott-
honába, ő volt az egyike azok-
nak, akik besegítettek, amikor 
az intézmény dolgozói – és a 
lakók – közül többen megfer-
tőződtek koronavírussal. Mély 
nyomot hagyott benne ez a há-
rom hét. – Úgy gondoltam, tu-
dom, mire számíthatok. De 
ilyen az idős otthon és a város 
történetében még nem fordult 
elő. Nagyon nehéz volt. Beval-
lom, ha nem is vettem félvállról, 
de némileg szkeptikus voltam a 
pandémiával kapcsolatban, pe-
dig közel állok szakmailag, és 
olvastam is róla. Első nap reggel 
6-kor kezdtem, de már fél hat-
kor átértékeltem a hozzáálláso-
mat – idézte fel. – Azt gondol-
tam, ez maga a pokol. Tizenkét 
órát dolgoztunk tetőtől talpig 
beöltözve, levegőt alig kaptunk, 
az első pár napban az ájulás ha-
tárán voltunk, mire végeztünk – 
tette hozzá. Ennek ellenére na-
gyon szép emlékként él ben-
ne ez az időszak, mert nagyon 
összetartott és remekül helyt-
állt a csapat – beleértve a szoci-
ális központ kollektíváját is, akik 
helyettesítették – ebben a nehéz 
időszakban. – Nekem fontos a 
kistérségi szociális központ. Ne-
künk itt jó helyünk, jó kollektí-
vánk van. Úgy érzem, ezt az egy-
séget is képviseltem. Minden-
képpen többnek érzem magam, 
igenis büszke vagyok rá – fog-
lalta össze. Azt is elárulta, hogy 
bármennyire nehéz is ápolóként 
dolgozni, másoknak is jó szív-
vel ajánlja. Egyebek mellett azért, 
mert biztos, kiszámítható. Aki 
a munkáját jól végzi, számíthat 
arra, hogy szükség lesz rá öt vagy 
éppen tíz év múlva.
Terveiről szólva elmondta, 
mostanra sikerült annyi sa-
ját erőt összegyűjteniük, hogy 
az előtakarékos önkormányza-
ti bérlakásból végre saját ott-
honba költözzenek. Lakásvá-
sárlás tekintetében kizárólag 
Paks, esetleg Dunakömlőd jö-
het szóba, hiszen ez élhető vá-
ros, biztos pont. Itt minden 
megvan, amire egy �atal csa-
ládnak szüksége lehet. 

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

Bun Gusztáv egyetlen �a, Lajos (1868–
1917) iskolái után apja segítségével elin-
dította vállalkozásait, illetve betársult apja 
cégeibe is. A  Bun-villaként emlegetett 
Deák F. u. 3. szám alatti lakóházát Baksay 
György építőmester tervezte. Az utcaké-
pet meghatározó, egyemeletes, kertben 
álló, eklektikus épület a képeslapok sze-
rint már 1910-ben állhatott. Lajos rész-
vényese lett az 1870-es alapítású Újvá-
rosi Téglagyár és Fatelepnek, ennek emlé-
két őrzik a BL monogramos téglák. 1897 
elején a Paksi Takarékpénztárban addig 
könyvvezető-helyettes Lajost vezérigazga-
tó-helyettessé léptették elő. 1912-ben apja 
halála után automatikusan került a taka-
rékpénztár elnöki székébe, örökölte és ve-
zette a család összes vállalkozását, melyek 
látszólag sikeresen működtek. A takarék-
pénztárban az alakulás óta apja intézte az 
összes ügyet, és a részvények nagyobb ré-
sze is a család tulajdonában volt. A nyár-
ra szárnyra kapott pletykák arra késztet-
ték Deutsch Ábrahám igazgatóhelyettest, 
hogy radikális könyvvizsgálatot tartson, 
és meglepődve szembesült azzal, hogy 
az elhunyt vezér 300 ezer koronát utalt 
ki magának az évek során különböző cí-
mek alatt, kisebb részletekben. Felfedezé-
séről értesítette az igazgatóságot, amely 
válságstáb elsőként a Rabinek Pál vezet-
te Paksvidéki Takarékpénztárt kérte fel, 
hogy mentsék meg az intézetet a csődtől.

A  sikkasztás célja az volt, hogy a tőzsdei 
veszteségeiket kompenzálják, valamint a 
sikertelen budapesti cégüknek, a Magyar 
Olajipar Rt.-nek jogtalan vagyoni hasznot 
szerezzenek. A  váltókon aláíróként csak 
Bun Gusztáv és �a szerepeltek. Lajos élet-
veszélyesen megfenyegette a szennyest ki-
teregető igazgatótársát, Deutsch Ábrahá-
mot, aki erre őt feljelentette. Az igazgató-
ság javaslatával egyetértve a járásbíróság 

Bun Gusztáv hagyatékát zárolta, sőt La-
jos mellett testvére, Anna házaira is bőven 
rá lehetett táblázni az adósságból. 1913 
nyarán Bun Lajos és könyvelője vizsgálati 
fogságban ültek, miközben a betétesek ki-
elégítésére már árverezték a tetemes Bun-
hagyatékot. A Deák F. u. 3., a Hegyhát u. 
2., a Hidegvölgy u. 2. (présház) és a Tolnai 
út 14. szám alatt (téglagyár) megtartott 
árveréseken kínált ingóságok közt volt 
Courier írógép, �onet szék, Wertheim-
féle pénzszekrény, levélmásológép, ben-
zinmotorcsónak, teherszállító uszály, 
Lauberger- és Gloss-féle zongora, harmó-
nium, bőrfedeles, bőrüléses fekete hintó 
stb. (Budapesti Közlöny, 1913.06.18., 7. o.) 
A  nyomozás után 1916-ban megindult 
bűnper során Bun Lajos elsőrendű vád-
lott – akit öt hónap vizsgálati fogság után 
szabadlábra helyeztek – azzal védekezett, 
hogy teljesen apja befolyása alatt állt, aki-
vel nem lehetett szembehelyezkednie. 
A  vezetőség többi tagjai (Szentpétery Jó-
zsef nyug. táblabíró, Popovics Gyula köz-
ségi főjegyző, Döme István vendéglős, 
Hanol Ferenc, Wayer Antal gazdák, Kurcz 
István földbirtokos, Deutsch Ábrahám, 
Steiner Dániel és Kis Pál kereskedők) jó-
hiszemű, de szakértelem nélküli köztisz-
teletben álló paksi emberek voltak, vak bi-
zalommal viseltettek a Bun család iránt. 
Az éveken át meghamisított mérleget el-
fogadták, a legegyszerűbb ellenőrzést sem 
gyakorolták, így Gusztáv igen kényelme-
sen intézhette kisded játékait. 

Lajost 1916-ban első fokon 2 év 4 hónap bör-
tönbüntetésre ítélték, a törvényszék a fellebbe-
zés idejére eltekintett a letartóztatástól. Az éve-
kig zajló bírósági procedúra felőrölte a Bun �ú 
egészségét, alig fél évvel az 1917-es ítélőtáblai 
tárgyalás után elhunyt. 

A  Bun család tetemes ingatlanhagyatéka vá-
rosunk építészeti örökségének részévé vált. 
Lajos villáját a vagyonvesztés után az állam-
kincstár vásárolta meg adóhivatalnak, majd 
1945 után kommunista pártszékház, később 
ÁFÉSZ-székház lett, a rendszerváltás után volt 
Poligon üzletház, most a paksi térségfejlesztési 
cég Duna Irodaháza.                   dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A Bun család története 2. rész

„Özv. dr. Somogyi Zsigmondné szül. Bun 
Anna a maga, gyermekei és az egész rokon-
ság nevében fájdalommal tudatja, hogy 
szeretett testvére Bún Lajos magántiszt-
viselő Tolnán, életének 49-ik évében szív-
szélhűdésben elhunyt.” (Tolnavármegye és 
a Közérdek, 1917.10.10., 3. o.) 

„Bankválság Pakson: a Paksi Takarék-
pénztárt ma megostromolták a pénzinté-
zet betevői. A run okául az a hír szolgált, 
hogy az intézet elhunyt vezérigazgató-
ja, Bún Gusztáv 300.000 korona váltó-
hitelt vett fel a vezetése alatt álló intézet-
től, melyről azonban az intézet igazgató-
sága semmit sem tudott.” (Pesti Napló, 
1912.07.27., 14. o.) 

„Szenzációs bűnügyben hozott ma ítéletet 
a szekszárdi törvényszék. A tolnai nábob, 
mint Bún Gusztávot Tolnamegyében ál-
talában nevezték, rútul visszaélt a beléhe-
lyezett bizalommal… halála után �a, Bún 
Lajos lett a vezérigazgatója a Paksi Taka-
rékpénztárnak, aki apja szellemében ve-
zette a pénzintézet ügyeit. Nagy lábon élt, 
míg a takarékpénztár csődbe nem jutott. 
(Pécsi Napló, 1916.05.21.,10. o.) 

Fotó: magánarchívum/Deák Ferenc utca, Rosenbaum Ignác kiadása kb. 1937.

14 n Paksi Hírnök, 2021. január 15.



A villamos energiát biztosító hálózat és a fo-
gyasztó között úgynevezett kisfeszültségű 
megszakítók vannak beépítve, amelyek ak-
kor lépnek működésbe, ha feszültségingado-
zás lép fel, vagy zárlatos lesz például a vasa-
ló. A magyar nyelv szókincstárának gazdag-
ságát jelzi, hogy erre a jelenségre is megvan a 
frappáns szinonimája, nevezetesen: kiverte a 
biztosítékot. Mivel a nyelv lassabban változik, 
mint a technika, a régebben használt biztosí-
tékot, amelyet meg lehetett „patkolni” – bár 
tilos volt –, ma már nem használjuk, helyette 
megszakítókat építenek be a háztartások vil-
lamos szekrényeibe. A régi típusú biztosítók 
zárlat esetén tönkrementek, újat kellett a fog-
lalatokba becsavarni, viszont a megszakítók 
nem mennek tönkre, hanem csak lekapcso-
lódnak, majd újra fel lehet kapcsolni, miután 
megszüntettük a zárlatot. 
Hasonló elv alapján működnek a nagyfe-
szültségű megszakítók is, esetünkben a fo-
tón látható SF6-os megszakító. Az atomerő-
mű turbinagépházában található a generátor, 

amely termeli a közel 17 ezer V feszültségű 
áramot. Az áram a tokozott síneken keresztül 
a főtranszformátorba kerül, ahol 400 kV-os 
feszültséggé alakul. Ezt a 400 kV-os feszült-
séget kell az országos hálózatra kapcsolni, 
ám ez a kapcsolás csak az SF6-os megszakí-
tó közbeiktatásával valósulhat meg. A háló-
zatra kapcsolásoknál és megszakításoknál 
ívfény és hő keletkezik, mint például a troli 

vagy a villamos áramszedőjének a hálózathoz 
való kapcsolásakor. A keletkezett ívet többfé-
le módon lehet semlegesíteni, jelen esetünk-
ben az SF6-os megszakítóban elhelyeztek 
egy úgynevezett ívoltó kamrát, amelyet fel-
töltenek cseppfolyós halmazállapotú kén-
hexa�uorid gázzal, és a kamrát 1,5 bar nyo-
más alatt tartják. A kén-hexa�uorid gáz szín-
telen, szagtalan, önmagában nem mérgező, a 
levegőnél nehezebb, kiváló ívoltó tulajdon-
sággal rendelkező gáz.
A fényképen látható ELKSH3 típusú 400 kV-
os SF6-os megszakítót a Ganz Villamossági 
Művekben gyártották 1979-ben, majd 2004-
ben felújították, és 2010-ig volt üzemben. Az 
Atomenergetikai Múzeumba 2011-ben ke-
rült az OVIT paksi szakembereinek közre-
működésével, és a nagyberendezéseket be-
mutató részben csodálható meg ez a hat mé-
ternél hosszabb, közel egy méter átmérőjű, 
tengeralattjáróra emlékeztető, szép, henger 
alakú műtárgy.                        

Beregnyei Miklós 

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Atomenergetikai Múzeum archívuma (fent), Babai István/archív (lent)
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Mozaik

Mesterségekről első kézből
Komlósiné Kiss Anett sajtószóvivő
– Jelenleg sajtószóvivőként dol-
gozik a megyei rendőr-főkapi-
tányságon. Hogyan indult a pá-
lyája?
– Történész szakon végeztem a 
szegedi József Attila Tudomány-
egyetemen, ahol megszereztem 
a középiskolai történelemtanári 
diplomát is, de a vágyam az volt, 
hogy rendőr legyek. Elvégeztem 
a Rendőrtiszti Főiskolán a rend-
őrtiszt-szervező szakot, 2001. 
október 1-től vagyok hivatásos 
állományú rendőr. Először bűn-
ügyi szakterületen főnyomozó-
ként dolgoztam a paksi rendőr-
kapitányságon, majd 2008-tól a 
közlekedésrendészeti alosztályon 
közlekedési bűncselekmények 
vizsgálatával, közigazgatási eljá-
rásokkal foglalkoztam. 2013-ban 
az akkori rendészeti igazgató, dr. 
Kovács Zoltán rendőrezredes 
hívott a megyei főkapitányságra. 
Először a közlekedésrendésze-
ti osztályon voltam szakirányító, 
a kiemelt közlekedésrendésze-
ti bűncselekmények vizsgálatát 
folytattam le. 2017 augusztusá-
ban kértek meg, hogy készen-
létesként segítsem az akkori saj-
tószóvivő munkáját; végül 2018 

áprilisában pályázat útján nyer-
tem el a jelenlegi beosztáso-
mat, azóta vagyok a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság szó-
vivője.
– Az eddigi szakmai pályafu-
tása során betöltött beosztásai 
között van-e különösen kedves?
– Mindegyik helyen nagyon 
szerettem dolgozni. A közleke-
désrendészet mindig a szívem 
csücske volt, különösen a bal-
eset-megelőzés. Nagyon sok 
szép sikert értünk el a gyerekek-
kel a különböző közlekedésren-
dészeti versenyeken. 

– Mi a sajtószóvivő feladata?
– A rendőrség kommunikáció-
ját kell a kezemben tartanom, én 
felelek azért, hogy a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányság, va-
lamint az öt rendőrkapitányság 
állampolgárokkal való kapcsola-
tát koordináljam, illetve tájékoz-
tassuk az állampolgárokat azok-
ról, a mindennapjaikat érintő, 
sokszor tragikus eseményekről, 
amelyekben a rendőrség köz-
reműködik. Lehet ez útlezárás-
sal járó baleset, vagy egy betö-
réssorozat, eltűnés, de lehetnek 
olyan kiemelt események, mint 

egy emberélet megmentése, 
vagy olyan biztonsági intézke-
dés, ami a sajtó részéről érdek-
lődésre tarthat számot. Mind-
emellett a rendőrség belső kom-
munikációjának összehangolása 
is az én feladatom.
– Szóvivőként igen gyakran je-
len van balesetek helyszínelé-
sén. Hogyan lehet feldolgozni a 
tragikus eseményeket?
– Sokszor elkerülhetetlen a sze-
mélyes érintettség. Előfordultak 
olyan esetek, amikor ismerőse-
im, barátaim családtagjai hal-
tak meg, vagy sérültek meg na-
gyon súlyosan balesetben. Fel-
dolgozni ezt akkor lehet, ha az 
embernek vannak olyan dolgok 
az életében, amelyek kikapcsol-
ják: ilyen számomra a családom, 
a férjem, a két gyermekem, az 
édesanyám, akikért hálás va-
gyok a sorsnak. Van néhány 
hobbim, napi szinten sportolok, 
szaunázok, ezekből nem enge-
dek, az „énidő” megélése segíti a 
feldolgozást.
– Mi a szerethető a rendőri, a 
szóvivői munkában?
– Az, hogy a rendőri munka cél-
ja az emberek életének jobbá té-
tele. Jó érzés, amikor sikerül fel-
deríteni egy betörés elkövető-
jének kilétét, amikor mosolygó 
arcokat lát az ember, amikor az 
általunk felkészített gyerekek si-
kereket érnek el a versenyeken. 
Jó az is, hogy a kommunikáci-
ós készségemet felhasználva tu-
dok másokat informálni arról, 
hogy a rendőrség hogyan vég-
zi a munkáját. A mai modern 
világban próbálunk egyre köz-
vetlenebb kapcsolatot kiépíte-
ni az állampolgárokkal, hiszen 
még mindig sokan félnek tő-
lünk, és nem partnerként tekin-
tenek ránk. Fontos, hogy elhigy-
gyék, mi is ugyanolyan emberek 
vagyunk, mint ők, és értük va-
gyunk.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Civil szféra: Hétszínvirág óvoda alapítványa

Civil szféra: Bezerédj iskola alapítványa
Mozaik

A  Paks „Polgári Iskola„ a  ta-
nulókért, szebb, emberibb kör-
nyezetért Alapítványt a Beze-
rédj Általános Iskola alapítot-
ta 1992. augusztus 27-én. Az 
alapítvány közhasznú szerve-
zetként működik, kizárólag a 
Paksi Bezerédj Általános Is-
kola tanuló- és pedagógus-
közösségét hivatott támogat-
ni. Haáz Ádámné, a szervezet 
alapító kuratóriumi tagja el-
mondta, hogy a szervezet cél-
jai a paksi „Polgári Iskola” fel-
újított műemléképületének és 
környékének ápolása, szépí-
tése, a „Polgári Iskola” min-
den centenáriumi ünnepségé-
hez kapcsolódó megemléke-
zés megszervezése, az iskolai 
nyelvoktatás feltételeinek javí-
tása, az oktatásban részt vevő 
pedagógusok és tanulók érde-
keltségének növelése teljesít-
ményhez igazodó juttatási és 
ösztönzőrendszerrel, valamint 

a diákok szabadidős és sport-
tevékenységének anyagi támo-
gatása. – Kiemelkedő támoga-
tási terület az oktatási intéz-
mény tanulóinak tanulmányi 
versenyen, kül- és belföldi tá-
borozásokon, jutalomkirándu-
lásokon, színházlátogatásokon 

való részvételének biztosítá-
sa. Hozzájárul az alapítvány a 
nyelvoktatás segítéséhez, a ta-
nulók szabadidejének hasznos 
eltöltéséhez, illetve sporttevé-
kenységek (pl. sítábor) támo-
gatásához, a kiemelkedő ered-
ményt elért tanulók könyvju-

talmához. A  „Polgári Iskola” 
centenáriumi ünnepségeinek 
rendezése az alapítvány ki-
emelt feladata, a kuratórium 
az iskola 125 éves jubileumára 
megjelentetett évkönyv kiadá-
sához is hozzájárult. A tanulók 
és a pedagógusok ösztönzésé-
re szolgál az évenként átadott 
Bezerédj-díj – részletezte Haáz 
Ádámné. Arról is tájékozta-
tott, hogy az elmúlt évtized-
ben a szervezet bevételeinek 
legnagyobb része az adó egy 
százalékából folyt be, nagyobb 
összegű támogatás érkezett 
még vállalkozásoktól, cégek-
től, pénzintézetektől. Továb-
bi bevételi forrást jelentettek 
elnyert pályázatok, illetve az 
alapító által rendezett iskolai 
jótékonysági bálok is. A  ren-
delkezésre álló forrás felhasz-
nálásáról – az alapítványi cé-
loknak megfelelően – az ötfős 
kuratórium dönt.              -kgy-

A Hétszínvirág tagóvodába járó 
gyermekek hatékony, színvona-
las nevelésének, oktatásának, az 
ehhez szükséges berendezések, 
eszközök beszerzésének segíté-
se, a pedagógusok képzésének, 
továbbképzésének támogatása, 
az óvodás gyermekek környe-
zeti nevelésével kapcsolatos te-
vékenységek, programok és a 
természetközeli környezet lét-
rehozásának, kialakításának tá-
mogatása, a gyermekek szabad-
idős és sporttevékenységének 
támogatása, kirándulások szer-
vezése és a részvétel támogatá-
sa, valamint az egészséges élet-
mód kialakításának támogatása, 
a lassabban fejlődő, illetve ki-
emelkedő képességű gyermekek 
di�erenciált nevelése. Mind-
ezek a 2002 tavaszán bejegyzett 
Hétszínvirág Alapítvány céljai. 
Lázár Márta, a kuratórium el-
nöke elmondta, hogy a megala-
kuláskor az volt a legfontosabb, 
hogy új fajátékeszközök kerül-

hessenek az udvarra, beszerez-
zenek fejlesztőeszközöket, va-
lamint támogatást nyújtsanak 
az óvodapedagógusok tovább-
képzéseken való részvételéhez. 
– Minitanösvény kialakításá-
ba kezdtünk 2009-ben – az or-
szágban elsőként –, amit az-

tán madárkerttel, lepkekerttel, 
gyógynövénykerttel bővítet-
tünk, illetve komposztszige-
tet és távolugrópályát is kiala-
kítottunk. A tanösvényen játsz-
va sajátíthatják el a gyerekek a 
környezethez kapcsolódó is-
mereteket. A  vizsgálódások-

hoz, kísérletekhez létrehoztunk 
egy úgynevezett természetbú-
vár szobát – tájékoztatott Lá-
zár Márta, aki arról is beszá-
molt, hogy az évtizedek alatt 
számos szakmai konferenciát, 
továbbképzést szerveztek he-
lyi, megyei és országos szinten 
egyaránt. – Alapítványi kezde-
ményezés volt a Mozdul a csa-
lád sportprogram és a Kreatív 
műhely a kiemelkedő képessé-
gű gyermekeknek. Az óvodától 
búcsúzó nagycsoportosok Zöld 
Szíves táboroztatása, erdei óvo-
da szervezése, a Madarászovi 
program, az adventi készülő-
dés, a jótékonysági bál, a már- 
cius 15-hez kapcsolódó vár-
látogatások és a gyermeknapi 
programok szervezése visszaté-
rő tevékenységeink – tette hoz-
zá. Mindennek megvalósításá-
hoz az adó egy százaléka, nagy-
adózói és szülői támogatások 
jelentenek forrást.

-kgy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró

Kedves Olvasók! 

1989 májusában pályázatot 
hirdetett Paks Város Tanácsa, 
melyben a lakosság javaslata-
it várta a tervezett városi új-
ság nevére. Több mint száz pá-
lyázó jelentkezett a felhívásra, 
voltak, akik 15-20 javaslatot is 
felsoroltak levelükben. A több-
fordulós versenyben végül Bá-
lint István, Pista bácsi javasla-
tát fogadta el a szerkesztőbi-

zottság, így lett az újság neve 
Paksi Hírnök. 
A névadás menetéről is tudósí-
tott a városi újság 1989. szeptem-
ber 1-jén megjelent első számá-
ban. És hogy mi minden egyéb-
ről olvashattak azóta már a helyi 
lapban, arról az idén megjelenő 
lapszámok mindegyikében íze-
lítőt adunk új rovatunkban. A 
Paksi Hírnök 2002-ig működött, 
majd megszűnt, 2005-ös újrain-
dulása óta kéthetente jelenik meg 
a város ingyenes lapjaként. Né-
hány éve a nyomtatott újság mel-
lett internetes felületeken is meg-
jelennek írásaink. 
Az eltelt évek alatt száznál is töb-
ben dolgoztak hosszabb-rövi-
debb ideig vagy alkalmanként a 
lapnak főállásban vagy külsős-
ként. Pedig nem könnyű szol-
gálat, huszonnégy órás rendel-
kezésre állást kíván, és a felelős-
ség nagy, hiszen a Paksi Hírnök 
a kezdetektől fogva nemcsak tá-

jékoztató funkcióval bír, hanem 
közéleti és kulturális szerepet is 
betölt, emellett Paks kordoku-
mentuma. 
Az újság harmincadik évfolya-
mába lépett. A jeles évforduló al-
kalmából a „hírnökös” újságírók, 
szerkesztők, fotósok és volt fő-
szerkesztők – Beregnyei Miklós, 
László-Kovács Gyula, Gutai Ist-

ván, Kiss G. Péter, Czinege Má-
ria, Miklós Imre, Vida Tünde, 
Dávid Ildikó, Kövi Gergő – ne-
vében is köszönöm, hogy olva-
sóinkká váltak, és kívánom, hogy 
továbbra is minden számban ta-
láljanak érdeklődésüknek meg-
felelő írást. 

Dallos Szilvia 
főszerkesztő

A város hat új utcával gyarapodottMegszólalt a Szentlélek-templom 
harangja

Új lakások, üzlethelyiségek épülnek

1989/90-ben a városi tanács a DNy-i és ÉNy-i városrészekben 
az alábbi utcaneveket állapítottta meg: 
1. A Kurcsatov utca meghosszabbításában kialakított lakótel-
kek elnevezésére a Jedlik Ányos nevet adta.
2. Az I�úság útjával párhuzamosan, a Gesztenyés utca előtt ki-
alakított lakótelkek elnevezésére a Kandó Kálmán nevet adta.
3. A 2. pontban írt lakótelkekkel párhuzamosan, a Kölesdi 
utca felé eső részen kialakított lakótelkek elnevezésére Puskás 
Tivadar nevet adta.
4. A Pál utca folytatásában kialakított lakótelkek elnevezésé-
re, a Kinizsi utcával párhuzamos utcák neveként a Kinizsi ut-
cához közelebbi utca neve Mátyás király utca.
5. A Kinizsi utcától távolabbi, a Mátyás király utcát követő 
utca neve: Toldi Miklós.
6. A Wiedemann utca folytatása a Szőlőhegy utca.                  -b-

1990. július 10. 2. évf. 13. szám 10. oldal 

Pünkösd vasárnapján szen-
telte fel Máyer Mihály me-
gyés püspök a Makovecz Imre 
tervei alapján épült Szentlé-
lek-templomot. A templom 
harangja 16 óra 55 perckor 
szólalt meg először, a több 
ezres (3-4 ezer) tömeg áhí-
tattal és meghatottan hall-

gatta a Passauból érkezett 
285 kg-os harang hangját. 
[…] Az építésre fordított tár-
sadalmi munka mennyisége: 
3000 munkanap. Az ácsmun-
ka 1050 napot vett igénybe, 
míg a tetőfedés 800 munkana-
pot.                                     B.M.
1990. június 26. 2. évf. 12. szám 6. oldal

A város lakásgondjait enyhí-
ti majd a Dózsa Gy. út–Duna 
utca sarkán épülő háztömb, 
amely az emeleti szinten 22 la-
kást foglal magában, a föld-
szinten pedig üzlethelyisége-
ket. A lakásokat az OTP építte-

ti, az üzleti részt pedig a városi 
tanács �nanszírozza. […] Az 
épülettömb tervezője a Pécsi 
Tervező Vállalat, kivitelezője a 
TÁÉV. Teljes átadás az év végén 
várható.                                           -e-

1990. február 14. 2. évf. 3. szám 2. oldal

Fotó: Babai István
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Paksi Hírnök retró

[…] Elődeink szándékait és 
törekvéseit szem előtt tart-
va próbáljuk most ismét vál-
lalni azt a felelősséget, hogy 
lapot indítunk a városban. 
Olyan lapot, amely elsősor-
ban a nagyközönség hiteles 
tájékoztatását tűzi programjá-
ra, olyan lapot, amely elősegí-
tője és biztosítéka a különbö-
ző szervezetek – pártok, fele-

kezetek és csoportok – között 
a párbeszédnek és a kompro-
misszumra való törekvésnek, 
olyat lapot, amely minden írá-
sával a város lakóinak érde-
két kívánja szolgálni, és vége-
zetül olyan lapot, amely nem 
személyek ellen, hanem a jó 
ügyért emel szót. […] 

Jákli Péter 
1989. szeptember, 1. évf. 1. szám

Az atomerőmű hírei cím-
mel rovatot indítunk lapunk-
ban. Megkerestük Rósa Gézát, 
a PAV Tájékoztatási Irodájá-
nak vezetőjét, vállalja el e rovat 
szerkesztését. Felkérésünkre az 
alábbi választ adta: „Kérésük-
nek örömmel teszek eleget, ha 

nem kerestek volna meg, rövid 
időn belül magam is kerestem 
volna az együttműködés lehe-
tőségét. Úgy gondolom, a város 
legnagyobb ipari létesítményé-
ről a helyi lapban feltétlenül kell 
híradásoknak lennie. […]” 
1990. február 14. 2. évf. 3. szám 16. oldal

Jákli Péter beköszöntője

Az atomerőmű hírei

Lakótelepi piac

Megjöttek a gólyák

Utcabál a Vadász utcában

Harasztdombi Józsefné Temp- 
lom utcai lakos, nyugdíjas je-
lenti, hogy a hűséges „szülő-
otthoni” madár, a gólya, már-
cius 20-án megérkezett. Már-
cius huszadikán ebéd után 
már ott körözött az utca fölött, 
és két órakor leszállt a régi 
szülőotthon – mai szociális 
otthon – kéményére, ahol már 
25 éves a gólyafészek. […] Ta-

valy ebben a fészekben három 
kis gólya nőtt fel. Szépek, erő-
sek voltak, amikor elrepültek 
szeptemberben. […] Remé-
lem, hogy ez évben is szeren-
csés költésük lesz, és úgy mint 
eddig minden évben, 3-4 �a-
tal gólya hagyja el majd a fész-
ket.

-Harasztdombiné-
1990. április 17. 2. évf. 7. szám 7. oldal

Az év augusztusában kezdték el 
az utca lakói a szennyvízelveze-
tő építési és betonozási munká-
it, és tavaszra lettek kész. Nem 
lehet ráismerni az utcára, olyan 
szép és gondozott minden ház 
előtt. Úgy indult, hogy 24 000 
forintot kellett be�zetni. Az ut-
cában egyébként 50 ház van. 
Ebből 4 000 Ft az útra kellett, 
a többi a szennyvize. A tanács 
adta a betont és a szegélyköve-
ket. A végzett társadalmi mun-
kát beszámították – 60 Ft/óra-
bér norma szerint –, és az áfát 
is visszakapták a lakók. Így for-
dulhatott elő, hogy sokan visz-
szakapták a be�zetett összeg je-
lentős részét. Akinek nem volt 
ideje 60 Ft/órabérben dolgoz-
ni, az természetesen csak az 
áfát kapta vissza. Sokan mond-

ták, hogy az útépítés összehoz-
ta az utca lakóit, hiszen voltak 
olyanok, akik az építkezés meg-
kezdéséig legfeljebb köszön-
tek egymásnak, beszélgetni-is-
merkedni nem álltak meg soha. 
Az utca lakói közelebb kerül-
tek egymáshoz és ezt fokozan-
dó, utcabálon kívánták feltenni 
a koronát munkájuk gyümöl-
csére. Három bográcsban főtt a 
pörkölt, mindenki hozott itókát 
és süteményt. Illetve az össze-
gyűjtött pénz kamatából fedez-
ték a lakoma kiadásait. Az ut-
cabálra meghívták Jákli Pétert 
és Herczeg Józsefet is, hiszen 
ők is sokat tettek azért, hogy az 
elmúlt öt évben igen sok utcát 
betonoztak le a városban.

-M-
1990. július 24. 2. évf. 14. szám 13. oldal

Végre elkészült és átadásra ke-
rült a lakótelepen a MAKONA 
Kisszövetkezet által készített ter-
vek alapján az új piac. Az épület 
megjelenése impozáns, de em-
berléptékű. Jó érzés körbejárni, 
bemenni hangulatos belső ud-
varára, melyet zöld növények-

kel, hívogató cégtáblákkal még 
kellemesebbé lehetne tenni. […] 
A városi tanács szeretné, ha mi-
nél több őstermelő és vevő ven-
né igénybe a január 1-jétől na-
ponta nyitva tartó piacot.     

N.G.
1990. január 15. 2. évf. 1. szám 1. oldal

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
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Sport

A Paksi SE és a Paksi FC 
rendkívüli éve
Sok új kihívással kellett szembenéznünk, de 
a szakosztályaink a körülmények ellenére jól 
működtek – mondta a koronavírus-járvány-
nyal terhelt 2020-as esztendőt értékelve Ba-
log Judit ügyvezető. Beszélt a stadionavató-
ról és az NB I.-es labdarúgócsapat helyzeté-
ről is.

– A tavalyi év március 15-ig normális meder-
ben folyt, majd jött a leállás. Milyen döntése-
ket kellett meghozni a klubnál? 
– Egyetértettünk vele, sőt több szövetségnél 
szorgalmaztuk is a leállást a nagyobb baj el-
kerülésének érdekében. Előtte a kormányza-
ti döntésekkel összhangban igyekeztünk mi is 
folyamatosan átszervezni a mindennapi mun-
kát irodai és sportolói szinten, valamint a léte-
sítmények használatát tekintve is. Szinte nap-
ról napra jöttek az újabb szabályozók, ami-
ket át kellett ültetnünk a gyakorlatba, és egyre 
szigorúbb intézkedéseket hoztunk, míg rövid 
időn belül teljesen le kellett állítanunk min-
dent, az iroda pedig home o�ce-ban műkö-
dött tovább, mert munka továbbra is volt bő-
ven. No, meg a pályákon is, ahol a kollégák a 
felújítási, karbantartási munkákat ezen körül-
mények között zavartalanul végezhették.
– Az intézkedéseket minden szakosztály elfo-
gadta? 
– Nem volt egyszerű, hiszen korábban sosem 
találkoztunk pandémiás helyzettel, de talán 
pont azért, mert mindenkinek ismeretlen volt 
ez a szituáció és a vírus, talán ezért könnyebb 
volt az elfogadás. Abban a másfél hónapban 
egyetlen szakosztály sem sportolhatott cso-
portosan, szervezett formában. Természete-
sen az edzőink folyamatosan küldték a sporto-
lóknak az edzésgyakorlatokat, amiket otthon, 
szabadtéren egyedül el kellett végezniük.
– Májusban újra beindult a sportélet. Köny-
nyű volt visszaállni? 
– Legkorábban a labdarúgás indult újra na-
gyon szigorú szabályozás és folyamatos tesz-
telés mellett. A visszaállást mindenki nagyon 
várta a Paksi FC-ben, mindenki ki volt éhez-
ve a sportolásra, a szurkolók pedig a mérkő-
zésekre. A mérkőzésrendezési szabályok sem 
voltak egyszerűek, a betartásukhoz szük-
ség volt szurkolóink fegyelmezett magatartá-
sára is. Nehezítette a helyzetünket, hogy ak-
kor még nem volt kész az „A” lelátó a stadion-
ban, így az elkülönítések, leválasztások bizony 
okoztak fejtörést. A PSE-ben viszonylag egy-

szerűbb volt a visszaállás a szakosztályoknak, 
de sok járványvédelmi szabály továbbra is élet-
ben maradt.
– A versenyidőszak ezt követően kezdődött. 
Sikerült minden megmérettetésre felkészülni? 
– Sajnos az év során több verseny elmaradt, 
de a szövetségek igyekeztek úgy átszervezni 
a versenynaptárakat, hogy a fontosabb verse-
nyekkel ez ne történjen meg. A felkészülések-
re kevesebb idő jutott, de senkinek sem nul-
láról kellett indulnia.
– Hogyan teljesítettek a Paksi SE versenyzői, 
szakosztályai a különböző versenyeken? 
– A nem teljes mértékű leállás eredménye-
ként – hiszen egyéni edzések folyamato-
san voltak – azokon a versenyeken, amelye-
ken részt vettek sportolóink, sikerült az elvá-
rásoknak megfelelően teljesíteni, és az egyes 
sportágak egyesületi rangsorában megtartani 
a korábbi előkelő helyeket.
– Az év végén megint szigorítások léptek 
életbe. Ismét átszervezés következett? 
– Az év második felében már felkészült volt 
mindenki az újabb korlátozásokra, így zök-
kenőmentesen ment az átállás. Sajnos az is-
kolák tornatermeit ősztől már nem vehettük 
igénybe, így a két teremsportágunknak, a ka-
raténak és a ritmikus gimnasztikának más 
helyet kellett keresnünk, ahol edzéseket tart-
hattak, azonban az új hely sem működhetett 
sokáig az újabb szigorítások miatt, de az utol-
só versenyükre még fel tudtak készülni. A 
labdarúgásban is hétről hétre kellett a mér-

kőzésrendezési szabályokat módosítani, a tel-
jes befogadóképességtől a minden harmadik 
széken ülhet csak emberen át a zárt kapuig. 
– Összességében hogyan értékelhető a 2020-
as esztendő? 
– Azt gondolom, mindent megtettünk annak 
érdekében, hogy a lehető legkisebbre csök-
kentsük a vírus terjedését, és közben a mun-
ka se szenvedjen csorbát. Az FC-ben a folya-
matos tesztelésnek köszönhetően azonnal 
tudtunk reagálni a pozitív esetekre. A szak-
osztályok a körülmények ellenére jól működ-
tek. Fontos mérföldkő volt az életünkben – és 
azt gondolom, a város életében is –, hogy au-
gusztusban stadionavatót tarthattunk, és bir-
tokba vehettük a teljes létesítményt, amit már 
nagyon vártunk mi is, és a szurkolóink is.
– Milyen lehet a 2021-es év? 
– Nagyon bízom benne, hogy túl vagyunk a 
nehezén. Az elmúlt évben minden területen 
kialakultak az eljárásrendek, bízom benne, 
hogy ha még korlátozásokkal is, de a sport-
eseményeket meg lehet rendezni. Munkás év 
lesz ez is, ez már biztos, nem lehet hátradől-
ni egy percre sem. Remélem, hogy az ered-
ményeink is mind az FC-ben, mind az SE-
ben az elvárásainknak megfelelően alakul-
nak majd. Természetesen az építkezést sem 
fejeztük be, idén a két hátsó élőfüves nagypá-
lya kialakítása kerül sorra a „B” lelátó mögöt-
ti területen, a munkálatok hamarosan meg-
kezdődnek.

Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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„Nem ez volt a legjobb évünk, 
de végig tudtuk vinni”
Amikor véget ér egy év, általá-
ban mérleget vonunk, és végig-
gondoljuk, hogy jó vagy kevésbé 
sikeres évet zártunk. Rájövünk, 
hogy mit csináltunk jól, rosszul, 
min kell változtatni, mit kell 
esetleg átértékelni. A 2020-as 
év után nehéz mindezt elvégez-
ni, mert a koronavírus-járvány 
teljes mértékben felborította az 
életünket, feje tetejére állt a vi-
lágunk. Mindez fokozottan je-
lentkezett a sportban, ahol nem 
lehet sokáig leállni, pihenni, 
folyamatosan edzeni, dolgoz-
ni kell az eredményekért. Paks 
egyik meghatározó sportklub-
ja az Atomerőmű SE, NB I.-es 
csapatokkal, világ- és Európa-
bajnok sportolókkal, hatalmas 
utánpótlásbázissal. Az ASE el-
nökét, Kovács Antalt erről a 
rendhagyó évről, a tapasztala-
tokról kérdeztük.

– Értékelhető sport szempontjá-
ból 2020?
– Mindig lehet és kell is értékelni, 
még egy ilyen évet is. Olyan dol-
gokat tudtunk meg magunkról, 
másokról, a társadalomról, amit 
enélkül nem tudtunk volna meg, 
a tanulságokat le lehet és le is kell 
vonnunk. Nagyon nehéz év volt, a 
célok és prioritások is átalakultak. 
2020 a túlélésről szólt, arról, hogy 
sportágak megmaradjanak, hogy 
egy-egy évfolyam ne tűnjön el, 
ne essen ki ez az év a rendszerből. 
Lehet látni, hogy országos, válo-
gatott, egyesületi vagy utánpót-
lás szinten hogyan lehet megta-
lálni a megoldásokat, hogyan tu-
dunk egy közösséget fenntartani, 
egybekovácsolni az egészségügyi 
előírások maximális �gyelembe-
vételével is. Például az úszóknál 
nagyon nagy a probléma, ha ki-
marad egy év, szinte lehetetlen be-
hozni. Ez más sportágakra is igaz, 
de tudtunk olyan készségfejlesz-
tő feladatokat adni a gyerekeknek, 
amelyek valamennyire pótolták a 

kieső edzésmunkát. Ehhez kellett 
az edzőink elszántsága. Szép hazai 
eredményeket értünk el dzsúdó-
ban, kajak-kenuban még ebben 
az évben is.
– Mi volt a motiváció, mi tartot-
ta a gyerekeket az egyesületben?
– A tavaszi teljes zárás után fél-
tünk, hogy hány gyerek jön visz-
sza, amikor már lehet mozogni. 
Nemhogy kevesebben, hanem 
többen jöttek, mert az a fajta tár-
sasági élet, ami a szakosztályok-
ban kialakult, érték volt. Azok, 
akik csak a versenyzésnek élnek, 
előbb-utóbb elfáradnak, elfogy-
nak, de azok, akik a többiekkel 
együtt „megdöglenek” az edzé-
sen, és átsegítik egymást a holt-
ponton, azok csinálják. Át tudtuk 
vészelni ezt az időszakot, de azért 
nagyon kellett, hogy megrendez-
zék az országos bajnokságokat. 
Azok a klubok tudtak eredmé-
nyesek lenni, amelyek ezt a csa-
patszellemet fenn tudták tartani, 
azokat a munkákat, amiket a sza-
badban meg lehetett csinálni, el-
végezték. Amikor már újra lehe-
tett játszani, küzdeni, versenyezni, 
ezek az elvégzett munkák meg-

mutatkoztak. De ez az év nem a 
versenyzésről szólt.
– Anyagilag mennyire viselte 
meg a klubot a helyzet?
– Nagyrészt reklámbevételek-
ből tartjuk el magunkat, amit 
az atomerőmű mint főszponzor 
biztosít. Elmaradtak meccsek, 
versenyek, komoly kreativitásra 
volt szükség, hogy a vállalásain-
kat teljesíteni tudjuk. Olyan on-
line megjelenéseket indítottunk, 
amivel dokumentálhatóan tud-
tunk teljesíteni. Rengeteg mun-
ka volt abban, hogy sok helyen 
ott legyünk az online térben, tu-
dósítsunk, edzést tartsunk, és így 
komoly megjelenést biztosítsunk. 
Így az atomerőműtől megvoltak a 
reklámbevételek, sajnos a várostól 
kevesebbet kaptunk, mint szok-
tunk, de az ASE talpon maradt. 
Nem ez volt a legjobb évünk, de 
végig tudtuk vinni. Azok a sport-
egyesületek, amelyek az elmaradt 
versenyek, mérkőzések miatt nem 
tudtak teljesíteni, vagy a szponzo-
rok a válság miatt nem tudtak a 
sportra áldozni, óriási gondban 
vannak, több sportegyesület is a 
csőd szélén áll az országban.

– Tavasszal hirtelen lezárták a 
kosárlabda-bajnokságot, ősszel-
télen karanténok, majd erőlte-
tett menet következtek. Hogy jö-
het ki ebből a csapat?
– Látszik, hogy nem lesz egy-
szerű történet. Ez a bajnokság a 
túlélésről szól, nem sportszak-
mai szempontok fognak dönteni. 
Nem a legjobb csapat nyer majd, 
hanem az, amelyik úgy jön ki a 
vírusfertőzésből, hogy a számára 
legoptimálisabban tudja lejátsza-
ni a mérkőzéseit. Nem hiszem, 
hogy eddig volt olyan mérkőzés, 
ahol mind a két csapat a legjobb-
jaival tudott kiállni. Mi nem su-
mákoltunk, nem trükköztünk, 
mindenki csak akkor mehetett 
vissza a pályára, ha az egészsé-
ge rendben volt. Lehetnek fertő-
zöttek, sérültek, de az egészség 
maximális �gyelembevételével a 
mérkőzéseket játszani kell.
– Az ASE versenyzői közül hár-
man bízhatnak olimpiai sze-
replésben. Az ötkarikás játéko-
kat elhalasztották 2021-re. 
– Azt gondolom, hogy az ő 
szempontjukból talán nem is 
jött rosszul a csúszás.               Ü

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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Ü A kajakos Pupp Noémi pont 
jön fölfelé, lehet, hogy ez a plusz 
egy év kell, hogy odaérjen. A 
dzsúdós Pupp Réka is egyre job-
ban beleerősödik a súlycsoport-
jába, Cirjenics Miklós sokáig sé-
rült volt, így kapott plusz egy 
évet a munkára. Tehát ez a plusz 
egy év mind a három sportoló-
nak jól jöhet. Hogy lesz-e olim-
pia 2021-ben? Biztosan lesz, 
csak egy kicsit hangosabban kell 
jelezni. Azt látni, hogy az olim-

piára készülő sportolók helyzete 
nagyon nehéz. Ahhoz, hogy ott 
legyél az olimpián, nagyon so-
kat kell dolgozni mindennap, a 
fájdalomhatáron túl. Ahhoz vi-
szont, hogy tudd, miért viseled 
el ezt az egészet, tudni kell, hogy 
lesz-e? Felmerültek kétségek, de 
ugye az eszmén túl nagy üzlet is 
az olimpia. A japánok rengeteg 
pénzt tettek már eddig bele, és 
nagyon motiváltak, hogy meg-
rendezzék. Érdekes statisztika, 

hogy egy olimpián a résztvevő 
sportolók hetven százalékának 
csak egy olimpiája van, ami azt 
jelenti, hogy tízből hét verseny-
zőnek nem lesz másik, ezért ré-
szükről is nagy a motiváció. Az 
is tény, hogy a nézők kevesebb 
mint egy százaléka van a hely-
színen, a többiek televízión ke-
resztül kísérik �gyelemmel az 
olimpiát. Ez akkora esemény, 
hogy így vagy úgy, vírussal vagy 
anélkül, de meg fogják rendezni.     

– Ha beoltják az embereket, 
visszatér a régi életünk?
– A világ már nem lesz ugyan-
az, mint előtte volt, a globalizá-
cióval nagyon megváltozott a 
világ. Az emberiség olyan po-
font kapott, hogy át kell gon-
dolja, hogyan tovább. Úgy vé-
lem, ez jó, remélem, jól jövünk 
ki ebből a válságból, és talán 
egy jobb, fenntarthatóbb rend-
szer jön.                        

 Kovács József
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