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Számos szigorítás van érvényben
Kötelező a maszkviselés, a távolságtartás, 
az üzletek közül szinte mindegyiknek be 
kellett zárnia, a piac működik. A  koro-
navírus-járvány miatti védelmi intézke-
dések ideiglenes szigorításáról szóló kor-
mányrendelet megjelenése után Szabó 
Péter polgármester sajtótájékoztatón is-
mertette annak tartalmát. 

A védelmi intézkedések szigorításáról szóló 
kormányrendelet március 5-én jelent meg 
a Magyar Közlönyben. Szabó Péter polgár-
mester másnap tartott rendkívüli sajtótájé-
koztatón elmondta, hogy ez nem írja felül 
a tavaly novemberit, az abban foglaltak be-
tartása továbbra is kötelező. Így az esti ki-
járási tilalom továbbra is érvényben van, a 
szociális érintkezést – a közös háztartás-
ban élők kivételével – a lehető legszűkebb 
körre kell korlátozni, és lehetőség szerint 
legalább másfél méter védőtávolságot kell 
tartani egymástól. Új rendelkezés, hogy a 
maszkviselés a települések belterületén, 
az utcán és a közterületen kötelező. Egyé-
ni szabadidős sporttevékenység – lehetőleg 
zöldterületeken – egyedül vagy ugyanabban 
a háztartásban élőkkel közösen végezhető, 
azzal, hogy másoktól legalább másfél méte-
res távolságot kell tartani. Az egyéni szabad-
idős sporttevékenység során nem kell masz-
kot viselni. A  jégpályák, uszodák, edző- és 
fitnesztermek, sportlétesítmények továbbra 
is zárva tartanak. Megengedettek az igazolt 
sportolók edzései, a sportmérkőzések zárt 
kapusak. A parkok, játszóterek, kültéri fit-
neszparkok, a kutyafuttató és az erdei futó-
pálya használhatók. Az új kormányrendelet 
értelmében március 8-tól 22-ig az üzleteket 
be kellett zárni, kivételek az élelmiszerüzle-
tek, a patikák, a benzinkutak, a drogériák, a 
dohányboltok, a gazdasági, mezőgazdasági 

és erdészeti tevékenységhez nélkülözhe-
tetlen anyagokat és eszközöket árusító üz-
letek, valamint az állateledelt, takarmányt 
forgalmazó üzletek, a piac és a termelői 
piac. A polgármester arról is tájékoztatott, 
hogy a vendéglátó üzletekben az elvitelre 
alkalmas ételek átvételéhez szükséges ide-
ig lehet csak tartózkodni, a házhoz szállí-
tás megengedett. Minden szolgáltatás szü-
netel március 22-ig, kivétel többek között a 
banki, a magánegészségügyi, a szociális, a 
pénzügyi, a postai és a járműszerviz-szol-
gáltatás. Szabó Péter arról is tájékoztatott, 
hogy az óvodák és az általános iskolák a ta-
vaszi szünet végéig nem nyithatnak ki. (Az 
óvodai gyermekfelügyelet április 7-ig biz-
tosított – a szerk.) A bölcsődék nem zárnak 
be. A középiskolákban és a felsőoktatásban 
továbbra is digitális oktatás van. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy a gyermekétkeztetést 

biztosítja az önkormányzat. Arra is kitért, 
hogy a Paksi Életfa Idősek Otthonában lá-
togatási tilalom van. A polgármesteri hiva-
tal a korábbiak szerint várja ügyintézésre a 
paksiakat, kérik, hogy amennyiben lehetsé-
ges, elektronikus úton intézzék az ügyeiket, 
ha nem, foglaljanak időpontot. Beszélt ar-
ról, hogy az ütemezett oltás keretében már-
cius 4-től két oltóhelyen oltanak a Paksi 
Gyógyászati Központban értesítés alapján, 
valamint, hogy az egynapos sebészet kivé-
telével a helyi egészségügyi intézmények 
működnek. Szabó Péter azt kérte, hogy mi-
nél többen regisztráljanak a koronavírus 
elleni védőoltásra, ehhez vegyék igénybe a 
hivatal segítségét, fogadják el a lehetőséget, 
és menjenek el a megadott oltási időpont-
ra, hogy minél előbb meglegyen a megfele-
lő átoltottság, és enyhíteni lehessen a korlá-
tozásokon.                                       Dallos Szilvia
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Újabb fejlesztés a közösségi közlekedésben

Tovább folytatódik az épületfelújítás

Irodaépület és szervizcsarnok 
épül az elektromosbusz-közle-
kedés kiszolgálására. Az erről 
szóló kivitelezési szerződést 
Szántó Zoltán, Paks alpolgár-
mestere és Hámori Szabolcs, 
a HGT Invest Kft. ügyvezető-
je aláírták. 

– Február elsején elindult az 
elektromos közösségi közleke-
dés Pakson. A  menetrend sze-
rinti buszjáratok elindításához 
szükséges felkészülés már ta-
valy zajlott, ez magában foglalta 
a töltőinfrastruktúra kiépítését, 
illetve az új telephely alkalmas-
sá tételét a járatok üzemelteté-
séhez. Süli János miniszter se-
gítségének köszönhetően ta-
valy év végén forrást kapott az 
önkormányzat egy irodaépület 
és a szervizcsarnok építéséhez, 
amivel teljeskörűen biztosítot-
tá válik a menetrend szerinti 
közösségi közlekedés legmaga-
sabb szakmai színvonalú mű-

ködtetése – összegzett Szántó 
Zoltán alpolgármester a szer-
ződéskötésen.
Hámori Szabolcs, a közbeszer-
zési eljárásban nyertes HGT 
Invest Kft. ügyvezetője kiemel-
te a szerződéskötésen, hogy 
zöldmezős beruházásként épí-
tik meg az épületegyüttest, ami 
meg fog felelni a jelenlegi és jö-
vőbeni elvárásoknak. Hozzá-
tette, hogy szeretnék mielőbb 

megkezdeni a kivitelezést, ami-
nek időtartama 270 nap. 
Az irodaépületben a Paksi Köz-
lekedési Kft. munkatársai kap-
nak helyet. A  földszinten a so-
főröknek, illetve a szervizben 
dolgozóknak biztosítják a szük-
séges helyiségeket (öltözők, vi-
zesblokkok, tartózkodó), vala-
mint a szervizhez kapcsolódó 
helyiségek (raktár, iroda), illet-
ve ügyfélszolgálat kerülnek ki-

alakításra. Az emeleten irodák, 
a diszpécserszolgálat, tárgya-
ló és teakonyha kapnak helyet. 
A  szervizműhelyben két busz 
egyidejű szerelésére lesz lehető-
ség. A  szervizcsarnokhoz kap-
csolódóan mosót is kialakítanak 
a buszoknak. Az elektromos-
busz-szerviz könnyűszerkeze-
tes, szendvicspanelekkel bo-
rított építmény lesz, míg az 
irodaépület falazott monolit 
szerkezetekkel merevített, la-
pos tetős kialakítású épület. 
Az irodaépület több mint 400, a 
csarnok 200, a buszmosó közel 
100 négyzetméter hasznos alap-
területű lesz. 
A  szerződéskötésen az is el-
hangzott, hogy az építkezés 
semmilyen módon nem aka-
dályozza majd a jelenlegi mű-
ködést. A beruházás értéke kö-
zel nettó 299 millió forint, a 
forrás a PIP Np. Kft.-től érke-
zett a megvalósításra.               

Kohl Gyöngyi

A  paksi polgármesteri hiva-
tal épületének külső felújítása 
után a belső tereké is megkez-
dődik, első lépésben a vizes-
blokkok, valamint a konyha 
és étkező rekonstrukciójával. 
A  kivitelezésről szóló szerző-
dést Szabó Péter, Paks polgár-
mestere és Farkas János, a Pan-
nónia Color Kft. ügyvezetője a 
közelmúltban írták alá.

– A polgármesteri hivatal épüle-
tének külső felújítása után meg-
kezdjük a belső terek rekonst-
rukcióját, első lépésben a vizes-
blokkok, valamint a konyha és 
étkező újulnak meg – mondta 
Szabó Péter polgármester a ki-
vitelezésről szóló szerződés alá-
írásakor. Emlékeztetett, hogy az 
épület külseje 2019-ben meg-
újult, az energetikai célú re-
konstrukció keretében kicserél-
ték a külső nyílászárókat, hom-
lokzat- és tetőszigetelés készült, 

árnyékolókat tettek fel, termo-
sztatikus szelepeket szereltek a 
radiátorokra, valamint új nap-
elemeket is elhelyeztek az épü-
leten. Mindezzel egy időben a 
városháza körüli járdákat tér-
kővel burkolták. – A beruházás 

eredményeként az épület a vá-
ros egyik ékessége lett – fogal-
mazott a polgármester, aki úgy 
tájékoztatott, hogy a belső te-
ret érintő újabb rekonstrukci-
ós fázis során a három szint vi-
zesblokkjait – ez összesen 62 

négyzetméter terület – és a föld-
szinten lévő, 58 négyzetméter 
alapterületű konyhát újítják fel 
teljeskörűen. Annak érdekében, 
hogy a felújítás a hivatal műkö-
désében ne okozzon fennaka-
dást, a munkálatokat ütemezet-
ten végzik el. A  beruházás va-
lamivel több mint nettó 61,5 
millió forint, amit a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítványtól elnyert támogatás-
ból és önkormányzati önerőből 
biztosítanak. Farkas János, a ki-
vitelező Pannónia Color Építő-
ipari és Korrózióvédelmi Kft. 
ügyvezetője azt mondta, hogy 
a szerződéskötés után azonnal 
megkezdik a felújításhoz szük-
séges anyagok beszerzését, és 
amint minden megérkezett, 
hozzálátnak a munkálatokhoz. 
A kivitelezésre a szerződés alá-
írásától számított három hónap 
áll cégük rendelkezésére.

Kohl Gy.

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Fókuszban a kör-
nyezet a pályázaton

Megjelent a védett 
épületek pályázata

Négy pályázatot írt ki a bizottság

A képviselő-testület gazdasági bi-
zottsága pályázatot hirdet Pakson 
működő bejegyzett alapítványok-
nak, közalapítványoknak, egyesü-
leteknek és társadalmi szerveze-
teknek. A pályázattal támogatni 
kívánják többek között a termé-
szeti értékek megőrzését, gazda-
gítását és bemutatását szolgáló, 
valamint a helyes hulladékkeze-
lést elősegítő tevékenységeket, a 
környezeti nevelést és oktatást, 
az ivóvíz minőségének javítá-
sát célzó szemléletformáló te-
vékenységeket, a zajterhelések 
hatásainak csökkentését, az al-
lergén növények irtását. A  pá-
lyázatokat egy példányban sze-

mélyesen a Paksi Polgármesteri 
Hivatal pénzügyi osztályán (II. 
emelet 203. sz. iroda) lehet be-
nyújtani, vagy postán elküldeni 
a paksi polgármesteri hivatal-
ba (7030 Paks, Dózsa György 
út 55–61.). A pályázatok benyúj-
tásának határideje 2021. április 
1-je 12 óra. A pályázathoz rész-
letes leírást és részletes költségve-
tést kell csatolni. A  teljes pályá-
zati kiírás további fontos infor-
mációkkal és a pályázati adatlap 
átvehető a polgármesteri hiva-
talban, vagy letölthető a paks.hu 
honlapról a lakossági pályázatok 
rovatban.

-kgy-

Megjelent a városépítő bizottság 
védett épületek felújításának tá-
mogatására vonatkozó pályáza-
ti felhívása. Pályázni lehet a vá-
ros közigazgatási területén lévő 
műemléki védelem, helyi egye-
di védelem alatt álló, vagy he-
lyi védett területen álló ingat-
lanok, épületek, épületrészek 
vagy műtárgyak teljes felújítá-
sára, korszerűsítésére, külső és 
az ezzel összefüggő belső hely-
reállítás esetén a külső homlok-
zat domináns elemeinek legin-
kább megfelelő állapot szerin-
ti helyreállításának költségeihez. 
Pályázhatnak a védett épületek 
tulajdonosai, kezelői, valamint 

a társas tulajdonban lévő vé-
dett épületek önálló rendelteté-
si egységének tulajdonosai ön-
állóan. A  pályázat benyújtásá-
nak határideje 2021. május 31. 
A  pályázati kiírás további fon-
tos információkkal és a pályá-
zati adatlap átvehető a paksi 
polgármesteri hivatalban vagy 
letölthető a paks.hu honlapról. 
A  pályázattal kapcsolatos kérdé-
seket a 75/830-698-as és a 75/500-
561-es telefonszámokon lehet fel-
tenni, vagy a petz.ildiko@paks.hu 
emailcímen, hétfőtől csütörtökig 
8 és 15.30 között, illetve pénteken 
8 és 12 óra között.                                               

-gy-

Kiírta tavaszi pályázatait Paks Város Önkor-
mányzata képviselő-testületének humánpo-
litikai bizottsága.
Ebből három bejegyzett alapítványoknak, 
közalapítványoknak, egyesületeknek, társa-
dalmi szervezeteknek szól. Az egyikkel kul-
turális alkotások, események létrehozását, 
illetve a város kulturális értékeinek, hagyo-
mányainak megőrzését, fejlesztését szolgáló 
tevékenységeket kívánnak támogatni.
A másik pályázattal a grémium az egészség-
ügyi, szociális területen végzett tevékeny-

séget támogatja: többek között a folyama-
tos és sürgősségi betegellátás színvonalának 
és hozzáférhetőségének javítását, a szenve-
délybetegségek megelőzését, a család szere-
pének erősítését, zavarainak leküzdését cél-
zó tanácsadások, szolgáltatások fejlesztését, 
valamint a lakosság szociális és gyermekjó-
léti alapellátási, szakellátási színvonalának 
javítását.
A  harmadik a szabadidősport, ifjúsági és 
esélyegyenlőségi pályázati felhívás, például 
diák- és szabadidősport programok meg-

szervezését, hátrányos helyzetűek és/vagy 
fogyatékossággal élők aktív részvételével 
megvalósuló közösségi, szabadidős prog-
ramok szervezését, gyermekek és fiata-
lok aktív részvételével zajló rendezvények 
szervezését, biztonságos (káros szenvedé-
lyektől mentes, a korosztályi sajátosságok 
figyelembevételével) szórakozást elősegítő 
programok szervezését.
A  grémium a fiatal szakképzett pályakez-
dők Pakson történő letelepedését támoga-
tó pályázatát is kiírta. Az egyszeri, pénzin-
tézet útján felhasználható, vissza nem té-
rítendő helyi támogatás lakás, családi ház 
vagy építési telek vásárlására, vagy lakás, 
családi ház építésére szól. Azok pályázhat-
nak, akik még nem töltötték be 40. életévü-
ket és munkahelyük jelenleg Pakson van. 
A bizottság a bírálat során előnyben része-
sítheti azokat a pályázókat, akik első saját 
tulajdonú ingatlant vásárolnak vagy épí-
tenek. A pályázati adatlap átvehető a pak-
si polgármesteri hivatal intézményfenntar-
tó csoportjánál vagy letölthető a paks.hu 
honlapról.
A részletes pályázati kiírások további fon-
tos információkkal, valamint a pályáza-
ti adatlapok megtalálhatók és letölthetők a 
paks.hu honlapról. A pályázatok beérkezé-
sének határideje mindegyik esetében 2021. 
április 1. 12 óra. 

Kohl Gyöngyi
Fotó: Szép Zsóka/archív illusztráció
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Paksi építésügyi kisokos 
Meghatározó karakterek – történelmi belváros
A sorozat előző részeiben bete-
kintést nyerhettek az építésügy-
ben bekövetkezett szervezeti 
és szemléletbeli változásokról, 
és az általános építészeti köve-
telményekről. Ez alkalommal 
az építészeti jellemzők szerinti 
megkülönböztetések témája áll 
a fókuszban. 

Városunk megjelenésében ma-
gán viseli a különböző korok épí-
tészeti jegyeit, az utcák kialakí-
tása, a telkek elrendezése és be-
építése tükrözik az építéskori 
jellegzetességeket. Más hangulata 
van a legrégebbi városrészeknek, 
mint például a Szent István tér, a 
Szentháromság tér, a Kalap utca, 
a Templom utca, vagy mondjuk 
a Csónak és a Halász utcák kör-
nyékének a maguk görbe vonal-
vezetésével, kistelkes, sűrű beépí-
tésével, mint a későbbiekben ki-
alakított nyílegyenes, szélesebb 
utcáknak, a nagyobb telekmére-
tű telkekkel és lazább beépítések-
kel. Még szembetűnőbb a külön-
bözőség a lakótelep és az óváros 
között. Az általános jellegzetes-
ségek mellett az egyes városré-
szeknek sajátos megjelenésük 
van, egyedi stílussal, jellemző 
épületelhelyezéssel és tömegfor-
málással rendelkeznek. Sajnos a 
rendszerváltás előtti, a települé-
sekre jellemző egyedi sajátossá-
gokat figyelmen kívül hagyó épí-
tészeti szabályozás miatt a régi 
településrészekben megjelentek 
eltérő beépítések, melyek az év-
tizedek alatt gyógyítható sebeket 
okoztak a városképben. Gondol-
junk csak a korábban kialakult 
utcafrontos beépítések között 
megjelenő előkertes épületek-
re. Ugyanakkor az abban a kor-
szakban kialakított új utcáknak 
is megvan a saját, és csak arra a 
korra jellemző stílusuk. Ezek a 
különbségek szükségessé teszik, 
hogy a településképi rendeletben 
is megjelenjenek az általánostól 
eltérő sajátos szabályok.

A  Településképi arculati kézi-
könyv készítői részletes vizsgá-
latot tartottak a városban, és az 
évek során bekövetkezett válto-
zásokat figyelembe véve adtak 
javaslatot az egyes eltérő karak-
terű területek meghatározására. 
A vizsgálat eredménye megmu-
tatta, hogy kisebb eltérésekkel, 
de a jellemző karakterek meg-
egyeznek a helyi építési szabály-
zatban meghatározott építési 
övezetekkel, ezért ezek elneve-
zésükben is hasonlóak. 
A várost tíz, a településkép szem-
pontjából meghatározó, eltérő 
karakterű területre osztották fel. 
Ezek az alábbiak: történelmi bel-
város, új városközpont/újváros, 
telepszerű beépítések, kisvárosi 
terület, kertvárosi terület, falusi-
as terület, kertes mezőgazdasági 
terület, pincék és présházak te-
rülete, gazdasági terület, sport és 
rekreációs területek.
Az egyes karakterek lehatáro-
lásáról a településképi rendelet 
(TKR) 2. számú mellékletéből le-
het tájékozódni. Fontos megje-
gyezni, hogy a helyi építési sza-
bályzat övezeti besorolása és a 

karakterek csak megközelítőleg 
azonosak. Minden esetben meg 
kell nézni mindkét dokumen-
tumot, és együttesen alkalmaz-
ni az övezeti előírásokat és a te-
lepülésképi szabályokat. Szem-
léletes példa erre a történelmi 
belváros karakter. Korábbról em-
lékezhetünk a „történelmi város-
központ” helyi védelem alatt álló 
területre, amelynek szabályozá-
sa a TKR-ben mint helyi értékvé-
delmi területre vonatkozó egyedi 
követelmény jelenik meg, és át-
fedésben van a történelmi belvá-
ros karakterrel. Ha a két térképet 
összehasonlítjuk, azt látjuk, hogy 
vannak olyan területek, melyek-
re mindkét szabályozás vonatko-
zik. A helyi értékvédelmi terület 
előírásai értelemszerűen szigo-
rúbbak és részletesebbek a törté-
nelmi belvárosra vonatkozó sza-
bályoknál. 
A  terület Deák Ferenc utca, 
Szent István tér, a Dózsa György 
út Rosthy utcáig és Árok utcá-
ig határolt sávjának jellemző-
it az arculati kézikönyv fényké-
pekkel és ábrákkal mutatja be. 
A  kézikönyv vizsgálja a telepí-

tés, a tömegalakítás, a hajlásszög 
és tetőforma, az építési anya-
gok jellemzőit, és megalapozza 
a TKR-ben megfogalmazott elő-
írásokat, melyekben ismételten 
a meglévőhöz való alkalmazko-
dás, az illeszkedés követelmé-
nye teljesül. A területre jellemző 
magas tetős, földszintes épületnél 
38-45 fokos, emeletes épületnél 
30-40 fokos hajlásszögű tető, és 
hagyományos anyaghasználat a 
követelmény. A rendelet megad-
ja a hagyományosnak tekinten-
dő anyagokat is, amelyek jellem-
zően a színezett vakolat, a nyers 
vagy festett tégla, a szabályos ra-
kású faragott kő, a tetőkön ége-
tett cserép vagy azzal megegye-
ző színű és textúrájú betoncse-
rép. Ha a történelmi belváros 
karakter területén van telkük, 
keressék meg a helyszínhez illő, 
a mai kor elvárásainak megfele-
lő és egyben hagyománytisztelő 
stílust.
A sorozat következő részében az 
új városközpont, valamint a te-
lepszerű és a kisvárosi karakte-
reket mutatjuk be. 

Vassné Skerlanitz Katalin

Fotó: Babai István/archív
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Közel százan szereztek atom-
erőművi üzemeltetési szak-
mérnök, szakember képesítést 
mostanáig a Paks II. Akadé-
mia keretében. A partneregye-
temek mindegyikén lezárult az 
első tanév, amelynek tapaszta-
latai alapján a képzést finan-
szírozó Paks II. Zrt. megemel-
te a hallgatói keretszámot és a 
finanszírozási összeget. 

A Paks II. Zrt. 2019-ben hat fel-
sőoktatási intézménnyel – a Bu-
dapesti Műszaki és Gazdaságtu-
dományi Egyetemmel, a Pécsi 
Tudományegyetemmel, a Deb-
receni Egyetemmel, a Pannon 
Egyetemmel, a Miskolci Egye-
temmel és a Dunaújvárosi Egye-
temmel – együttműködésben 
hozta létre a Paks II. Akadémi-
át. A program keretében már a 
második évfolyamon képezik a 
szakembereket. Az egyetemek 
egy része ősszel, mások most, 
keresztféléves rendszerben indí-
tották el a képzést.
Mittler István, a Paks II. Zrt. 
kommunikációs igazgatója el-
mondta, hogy minden egyetem 
esetében meghatározott létszá-
mig vállalta a két új blokk léte-
sítéséért felelős cég a finanszí-
rozást, de több intézménynél 
ennél nagyobb volt az érdeklő-
dés, és önköltségen is tanultak a 
kurzus keretében.
Az első tanév során négy egye-
tem ősszel, kettő tavasszal indí-
totta az atomerőművi üzemel-
tetési szakmérnök szakirányú 

továbbképzést. A  képzés min-
denhol lezárult, tanulmányaik 
végeztével nyolcvanan tettek si-
keres vizsgát, számolt be az ered-
ményekről Mittler István. Azt is 
hozzáfűzte, hogy a következő 
tanévben már emelt összegű tá-
mogatást nyújt a Paks II. Zrt. az 
egyetemeknek, és a hallgatói ke-
retszámokat is megnövelték, így 
akár 135-en szerezhetnek térítés-
mentesen atomerőművi üzemel-
tetési szakmérnök vagy szakem-
ber képesítést.
A 2020/2021. tanév őszi félévé-
ben három egyetemen indult 

el a képzés. A  Miskolci Egye-
temen és a Debreceni Egye-
temen 15-15 fő kezdte meg 
tanulmányait, míg a Duna-
újvárosi Egyetemen ismét na-
gyon nagy volt az érdeklődés, 
a 25 fős kvótát jóval felülmúl-
ta, és tucatnyian önköltségen 
tanulnak. A  Pécsi Tudomány-
egyetem és a Pannon Egyetem 
most, keresztféléves rendszer-
ben indítja a továbbképzést, az 
előbbi egyetemen 25, az utób-
bin 15 résztvevővel, akik mind-
annyian a Paks II. Zrt. támoga-
tását élvezik.

Mittler István kifejtette, hogy a 
jól képzett szakemberek iránt 
mindenhol – a nukleáris iparban 
is – nagy a kereslet. – A Paks II. 
projekt az évszázad hazai beru-
házása. A két új blokk legalább 
60 éven át szolgáltat megfizet-
hető áron klímabarát energiát. 
Létesítésükhöz, működtetésük-
höz fontos a magasan képzett 
munkaerő – vázolta. Mint rész-
letezte, éppen ezért hívta életre 
a projektcég a Paks II. Akadé-
miát, amely színvonalas képzé-
si programot kínál az egyete-
mi hallgatóknak az alapképzés 
vagy a mesterképzés befejezé-
se után. – Azok, akik elvégzik 
ezt a továbbképzést, megalapoz-
hatják jövőjüket egy olyan ipar-
ágban, amely a következő évti-
zedekben kiemelt szerepet tölt 
be mind hazánk gazdaságában, 
mind nemzetközi szinten – mu-
tatott rá a Paks II. Zrt. kommu-
nikációs igazgatója.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Töretlen az érdeklődés 
a Paks II. Akadémia iránt

Atomerőmű

1 Otthonteremtési támogatás  

2 Orvosi béremelés 

3 Bértámogatás a vállalkozásoknak

4 Hitelmoratórium 

5 A 13. havi nyugdíj visszaépítése

6 Jövedelemadó-mentesség a fiataloknak

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Fotó: Szaffenauer Ferenc

Főállásban pedagógus, cseppet 
sem mellékesen feleség, anya, 
szerető gyermek és testvér. 
Ezen felül tetőtől talpig krea-
tivitás Kiss Zsuzsanna, a Pak-
si II. Rákóczi Ferenc Általános 
Iskola tanítónője. Imád alkot-
ni, hol egy igényes ékszer, vagy 
éppen új köntöst nyert bútor, 
hol egy egyedi ajándéktárgy 
kerül ki a kezei közül. 

Zsuzsi inkább látszik cserfes 
kislánynak, mint gyakorlott, 
sok tapasztalattal rendelkező 
pedagógusnak. Márpedig, ha 
nehéz is elhinni, hozzávetőleg 
húsz éve van a pályán. Rajzta-
nárnak készült, de hagyta ma-
gát meggyőzni, és angolra je-
lentkezett, mert arra nagyobb 
szükség volt. Tanító végzettsé-
get angol műveltségi terület-
tel a Pécsi Tudományegyete-
men szerzett, tanári diplomát 
pedig a szegedi Juhász Gyula 

Főiskolán. Éveken át szerződés-
sel foglalkoztatták, elszenved-
te az intézményátalakításokat, 
így sok iskolában megfordult, 
azaz újra és újra be kellett illesz-
kednie. Az ezzel járó bizonyta-
lanság nem szegte kedvét, nem 
csorbította pozitív életszemléle-
tét, sőt, úgy érzi, profitált is belő-
le, s nem mellesleg az is nagyon 
jó visszaigazolás, hogy minden-
ütt be tudott illeszkedni, elfo-
gadták. Elhivatottsága nem ko-
pott meg, ma is szeret tanítani, 
gyerekek körében lenni. Tanítvá-
nyai is szeretik, aminek sokszor 
jelét is adják. Diákjai nemrégi-
ben – miután látták őt egy fellé-
pésen country-t táncolni – titok-
ban megtanultak egy koreográfi-
át, és egy tábori estén meglepték 
vele. Ez – ahogy kolléganője fo-
galmazott – felér a pedagógus 
szakma Oscar-díjával. A tánc 
egyébként újabb keletű dolog 
Zsuzsi életében, négy éve köte-

lezte el magát mellette. Életének 
egyik fontos eleme, a kreatív te-
vékenység, az alkotás – ma diva-
tos elnevezéssel a DIY – viszont 
kezdetektől lételeme. Ékszere-
ket, díszeket, dekorációkat ké-
szít, rajzol, kipróbálta már ma-
gát a bútorfestésben, a legújabb 
szerelem viszont a mixed media 
technika. Ez szabadon engedi 
szárnyalni a fantáziát, különbö-
ző technikákat ötvöz, így Zsu-
zsi korlátlanul megvalósíthat-
ja benne önmagát, kibontakoz-
tathatja művészi hajlamát. Az 
eredmény minden alkalommal 
egy egyedi, megismételhetet-
len tárgy, ajándék. Belekóstolt a 
bútorfestésbe is, és – talán csep-
pet sem meglepő – ebben is si-
ker koronázta próbálkozását. Az 
alkotás terén az elmúlt nyáron 
mérföldkőhöz érkezett, amikor 
egy kolléganőjének igent mon-
dott, s könyvillusztrálásra adta 
a fejét. Magyar Anita Majd én 

megmondom a tutit című, bá-
jos humorral átszőtt verskötetét 
több tucatnyi rajzzal tette teljes-
sé. A tervezett bemutatóról a ví-
rushelyzet miatt le kellett mon-
daniuk.
Zsuzsi pedagógus vénáját min-
den bizonnyal édesanyjától örö-
költe, aki a lakótelepi bölcső-
dében volt sok-sok kisgyermek 
imádott gondozónője, kreativi-
tását pedig édesapjától, akit ze-
nészként nagyon sokan ismer-
hetnek, de talán azt nem min-
denki tudja róla, hogy szakmája 
okán és egyébként is nagyon jól 
bánik az ecsettel. Ahogy Zsu-
zsi meséli, nemcsak ő és szin-
tén tanító húga, Andrea, hanem 
az unokák is meg vannak áld-
va a nagyszülőktől örökölt véná-
val. Elárulta, hogy Andival akkor 
mélyült el igazán a kapcsolatuk, 
amikor mindketten külföldre 
kerültek tanulni. A köztük lévő 
kötelék kiállta az idő próbáját. 
Akárcsak szövetsége férjével, Ro-
bival, aki az atomerőműben dol-
gozik blokkügyeletesként. Tizen-
öt éves volt, amikor megismer-
te. Kislányuk, Jázmin igazi kis 
polihisztor, amibe belefog, min-
denben tehetséges, legyen szó 
tanulásról, táncról, versmon-
dásról vagy éppen síelésről. Pá-
lyaválasztása még nem aktuá-
lis, de Zsuzsi már most tudja, 
hogy nehéz lesz a döntés. Az pe-
dig már most fejtörést okoz szá-
mára, hogy kell-e majd őt terel-
getni, s ha igen, merre. – Eddig 
ezt csak tanárként éltem át. Szü-
lőként minden bizonnyal egé-
szen más lesz – fogalmaz. Azt is 
elárulja, hogy hármasban igazán 
jó csapatot alkotnak. Számuk-
ra az a legjobb kikapcsolódás, ha 
együtt utazhatnak. Szívesen fe-
deznek fel egy-egy várost, men-
nek kirándulni, de remekül érzik 
magukat a tengerparton is. Utaz-
ni persze – ahogy mindenki más 
– most ők sem tudnak, de ettől 
még nem áll meg a világ. – Min-
den okom megvan arra, hogy 
elégedett legyek – összegzi Zsu-
zsi. Némi gondolkodás után, ön-
magát megerősítve hozzáfűzi: 
semmi sem hiányzik az életéből, 
ami miatt szomorkodnia kellene.           

Szabó Vanda

Portré

Jó napot, mi újság?

Kiss Zsuzsanna
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Ötödik évfordulóját ünnepli 
a Paksi Szivárvány Egyesület
Immáron öt esztendeje működik a Pak-
si Szivárvány Egyesület. A  születésnap 
alkalmából Pákoliczné Lengyel Erika, a 
szervezet vezetője beszélt az alapításról, 
a tevékenységükről, a nehézségeikről és a 
terveikről. 

– Hogyan jött létre az egyesület? 
– Egy már létező klubot vettem át 2015-ben. 
Majd egy évig működtünk informális cso-
portként, aztán úgy döntöttünk, hogy hiva-
talos formába öntjük a működésünket. Így 
alakult meg az egyesületünk 2016. febru-
ár 19-én. Alapvetően fogyatékossággal élő 
tagjaink vannak, de mi ezt a másságot po-
zitívan éljük meg, olyan sokfélék vagyunk, 
mint a szivárvány, innen a szervezetünk 
neve. Az alapításkor nem voltak nagy ter-
veink, egyszerűen csak sorstársi közösséget 
akartunk nyújtani fogyatékossággal élő em-
bereknek, akiknek egyébként nem sok lehe-
tőségük van a szabadidő hasznos eltöltésére. 
Aztán az évek során lett egyre fontosabb az 
érdekérvényesítés, az érzékenyítés.
– Mit jelent, mit ad a tagságnak ez a kö-
zösség?
– Nagyon sokat. Sok tagunknak nincs más 
társasága, csak mi. Sok fiatal nagyon sokat 
fejlődött, amióta hozzánk jár, kivirultak, el-
kezdtek kommunikálni. Nálunk elfogadás, 
szeretet, vidámság van. Az évek során ba-
rátok lettünk. Egymás segítése számunkra 
a legtermészetesebb dolog, vezetjük azt, aki 
nem lát, megvigasztaljuk, akinek nehézsége 
van, figyelünk arra, aki megbetegszik. A te-
vékenységünkkel segítünk a többi sorstárs-
nak is, mert azt valljuk, hogy ha elfogadóbb 
a társadalom, mindenkinek könnyebb. Pró-
bálunk hasonló profilú civilszervezetekkel is 
együttműködni, szívesen járunk a Lépjünk, 
hogy léphessenek! Egyesület képzéseire, so-
kat tanultunk tőlük.
– Tapasztalatotok szerint hogy állunk az el-
fogadással?
– Az elmúlt években ugyan sokat javult a 
helyzet e téren, de még mindig sok a ten-
nivaló. Manapság azt tapasztaljuk, hogy az 
emberek már érzik, mi lenne az elvárt ma-
gatartás a fogyatékossággal élőkkel kapcso-
latban, és próbálnak is úgy viselkedni, ám ez 
ritkán őszinte. Ez csak akkor tud jó irányba 
változni, ha a sérült és az ép emberek sok-
szor és hosszabb időre is találkoznak, hogy 

„megtanulják" egymást. A  mi tagjainknak 
is meg kellett tanulniuk, hogy ha azt szeret-
nék, hogy elfogadják őket, akkor muszáj ki-
bújniuk a csigaházból, ki kell lépniük a vé-
dett, de elszigetelt világukból. Erre nagyon 
jó alkalom a Város napja rendezvény. Az el-
sőnél még nagyon féltünk, a következőt pe-
dig már nagyon vártuk.
– Milyen az élet az egyesületben?
– Ahogy már említettem, a tagságunk több-
ségének ez a szervezet az egyetlen lehetőség 
arra, hogy társaságuk legyen, ezért számukra 
minden együtt töltött idő igen értékes. Rend-
szeresen, kéthetente találkozunk, ilyenkor 
beszélgetünk, kézműveskedünk, megünne-
peljük a születésnapokat. Mindezek mellett 
évente részt veszünk a Város napja rendez-
vényen, ahol eddig mindig nagy sikert arat-
tak a foglalkozásaink. Ha engedi a költség-
vetésünk, akkor buszos kirándulást is szer-
vezünk. A  farsangi összejövetelnek is nagy 
hagyománya van már nálunk.
– Milyen volt az első öt esztendő?
– Rengeteg szép pillanatot megéltünk az el-
múlt öt év alatt, a legkülönösebb, legsikere-
sebb a tavalyi volt. Tartottunk egy saját szer-
vezésű érzékenyítő délutánt Gyapán, ahol 
egy rövid színdarabbal is színesítettük a pa-
lettát. Az Erősödő Civil Közösségek pályá-
zatán támogatást nyertünk egy akadály-
mentes divatbemutatóra, amivel a fogyaté-
kossággal élő emberek elfogadását kívántuk 
erősíteni. Ez a program a koronavírus-jár-
vány miatt nem valósulhatott meg, de nem 

adtuk fel, helyette műtermi fotósorozat ké-
szült az egyesületünk tagjairól és családtag-
jaikról, a képekből pedig Én is szép vagyok 
címmel egy rövid videofilm. Több fiatal ön-
kéntesünk van, akik nálunk teljesítik a kö-
zösségi szolgálatot, sokat szerepeltünk a mé-
diában, új tagokkal bővültünk, és új, karita-
tív tevékenységbe kezdtünk: létrehoztuk az 
Angyalkommandó csoportunkat, ami ado-
mánygyűjtéssel és -osztással foglalkozik. Ezt 
a tevékenységet is hosszú távon kívánjuk vé-
gezni, ezért beadtuk az alapszabály-módo-
sítási kérelmünket. Az öt év alatt egy naiv, 
tudatlan civil létből eljutottunk oda, hogy 
tudjuk, merre akarunk haladni, mi a fon-
tos számunkra. Reméltük, hogy mostanra 
már lesz az egyesületünknek egy saját klub-
helyisége, és állandó támogatói, ezek azon-
ban nem valósultak meg, valamint nehézsé-
get okoz még számunkra a tagjaink szállítá-
sa. De a nehézségek ellenére is elégedettek 
vagyunk, mert kicsi egyesületként is sokat 
tudtunk már tenni a közösségért. 
– Milyen terveitek vannak?
– A jelenlegi helyzetben nehezen lehet ter-
vezni. Az biztos, hogy továbbra is nagy 
hangsúlyt kívánunk fektetni az érzékenyí-
tésre, valamint megvalósítani egyszer az el-
maradt divatbemutatót. Mindemellett nem 
adjuk fel a reményt, hogy lesz egyszer egy 
állandó klubhelyiségünk, ha ez megvalósul-
na, több tagot is fel tudnánk venni az egye-
sületünkbe.

Kohl Gyöngyi

Fotó: magánarchívum
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Szinte uralja a városképet a Szent István téren 
az Erzsébet Nagy Szálloda klasszicista épüle-
te. Az országúton suhanó hintók megállója le-
hetett a régmúlt időkben, hiszen itt századok 
óta vendégfogadó állt. Belül bodor pipafüst-
be burkolódzó frakkos urak képe dereng fel, 
amint csillogó tükrök között kísérik asztalhoz 
a szép ruhákba öltözött báli dámákat. A Paks 
főteréről készült 1808-as Schneemann-féle 
térképen olvasható, hogy a mai szálló helyén 
állt a Száraz família árendájába tartozó Foga-
dó a Fehér Hajóhoz (Diversorium ad Albam 
Navim), míg szemközt a későbbi Flórián-sa-
rokház helyén a Daróczy család tulajdonolta 
Fogadó a Zöldfához (Diversorium ad Viridem 
Arborem) nevű vendéglő. Egy 1816-os felhő-
szakadás romba döntötte mindkettőt, de a tu-
lajdonos közbirtokosok helyreállították, és 
időről időre meghirdették bérletüket: 

1840-ben az uradalom téglákat égetett ahhoz a 
nagy építkezéshez, amelynek eredményeként 
a Fehér Hajó fogadó helyén felépült az eme-
letes, klasszicista stílusú Nagyvendéglő, és ek-
kor már ezt hívták Zöldfa Kávéház és Vendég-
lőnek. Egyes források szerint 1844-re készült 
el, de ennek ellentmond, hogy 1841-ben a 
Pesti Hírlap már hirdette a paksi „nagypiaczon 
újonnan felépült uradalmi közös vendégfogadó 
épületében lévő két bolt” bérbeadását. 1842-ben 
ugyanezen lap közölte „az újonnan épült paksi 
közös nagy vendégfogadó tulajdon borméréssel, 
kávéházzal s tánczteremmel” való haszonbérbe 
adását. Az emelet bal oldalán kapott helyet a 
középfolyosós szállodarész, jobb felén a kaszi-
nó, az udvar felé pedig a nagyterem. A paksi-
ak csak egyszerűen Nagyvendéglőnek hívták, 
a környék egyetlen fogadója volt vendéglővel, 
kávéházzal, szállodával, kaszinóval, impozáns 
bálteremmel, az udvaron pedig istállókkal és 
kocsiszínekkel. (Monográfia, 364.o.) Megnyi-
tása után a sarki, korábbi Zöldfa fogadót be-
zárták; 1853-ban minden bizonnyal még ezen 
épületről szólt a hirdetés, mely szerint: 

Később a sarki ház új tulajdonosa Flórián Já-
nos kereskedő lett, benne pedig üzletek nyíl-
tak (Flórián, Kis Pál, Schwarcz). A  nagy-
szálló valósággal megállította az utazót az 
észak-déli postaút derekán. Már a zsinagó-
ga környékén megjelent a látómezőben a te-
tőzete, majd közeledve a hatalmas timpanon, 
végül a Szent István tér zárt sorú beépítése 
révén a tér oldalán sorakozó épületek szin-
te rávezették a tekintetet a szállóra. A legen-
da szerint Pest–Pozsony–Paks volt az a híres 
három P-betűs hely, ahol az ország első kaszi-
nói megnyíltak. A Deák Ferenc bábáskodá-
sával 1842-ben alapított Paksi Kaszinó a tár-
sasági élet és a politizálás színtere volt, ahol 
mindenki megfordult a környékbeli földbir-
tokosok közül. A fiatal Jámbor Pál is itt futott 
össze a haza bölcsével: 

1851-ben bezáratták, de 1862-ben újjáala-
kult, és 1945-ig működött. A  Paksi Taka-
rékpénztár is a kaszinó helyiségében tartot-
ta a szokásos közgyűléseit, időnként zárt-
körű táncvigalmakról is hírt adtak a lapok. 
Paks első könyvtárát a kaszinó megalapítá-
sával egy időben rendezték be a nagyven-
déglőben, ahol a paksi arisztokraták érde-
me, hogy a szórakozás és a politizálás mel-
lett gondoltak a műveltség ápolására is. Az 
épület állapotáról 1891-ben már nem zeng-
tek ódákat: 

Girst Ádám korábbi városbíró volt a bérlő, 
aki újra fel akarta futtatni a szállodát. Rá-
szánta magát a belső tatarozásra is, de be-
tegsége miatt végül át kellett adnia a bérletet 
másnak. (Folytatjuk.)

dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
Az uradalmi Nagyvendéglő és a Kaszinó

„Egy szál óda. Alig fogja eltalálni bárki is 
magyarázat nélkül hogy e három szó mit 
jelent. E felirat évek hosszú sora óta dísze-
leg a paksi nagyvendéglő homlokán, ahol a 
Szálloda szóból az idők romboló keze egy L 
betűt lesodort, s azt évek óta nem tartották 
érdemesnek visszaragasztani. Aki a pak-
si főúton áthalad – mindenkinek bántólag 
szemébe tűnik ez a felirat, melyet a mostani 
bérlő, aki 19 évig bíró is volt, ha megcsinál-
tatná, csak szépészeti érzékének adhatná 
vele jelét.” (Szekszárd Vidéke, 1891.01.15.) 

„Tolna vármegyében kebelezett paksi köz-
birtokossághoz tartozó kir. haszonvéte-
lek, úgymint a Hajóhoz és Zöldfához ne-
vezett vendégfogadók, és azokhoz csa-
tolt korcsmáltatás jussa a reánk következő 
1834-dik eszt. Szt. György naptól kezdve 3 
egymást követő esztendőkre árverés útján 
haszonbérbe fognak bocsájtatni.” (Hazai 
Tudósítások, 1833/2.)

„…a piaczon létező úgynevezett Zöldfa 
uradalmi ház, mely belső fundusával egész 
a Dunára kiterjed, épületfakereskedésre 
kiszemelt alkalmatos hely az alatta lévő 
Duna-parttal, haszonbérbe fog bocsáttat-
ni.” (Budapesti Hírlap, 1853.10.26.) 

„E kisváros kaszinójában láttam először 
tanulókoromban és ott ismertem meg 
Deák Ferencet, akkor Zala megye köve-
tét.” 

Fotó: magánarchívum

Nagyszálloda, Kis Pál kiadása (képeslaprészlet, 1901)
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Mesterségekről első kézből
Majsai Réka művészettörténész
– Hogyan lett művészettörténész?
– A családomban nem volt hagyománya 
művészeti tevékenységnek, bár a nagyné-
nim restaurátorsága talán mégis ide köthe-
tő. Hirtelen felindulásból jelentkeztem mű-
vészettörténész szakra, abban az évben már 
be lehetett kerülni az egyetemre az érettsé-
gi pontszámok alapján, ami nekem sikerült. 
A történelem és az irodalom nekem min-
dig fókuszban volt, mindkettő csatlakozik a 
művészettörténethez annak perifériáján. Az 
ELTE-n folyó képzés során megismertük a 
szakma történetét, hogyan jön létre egy mú-
zeum, hogyan gyűjtünk, megtanultuk, ho-
gyan gondolkozzunk tárgyakról. Tetszett 
ez a komplexitás. Egy szerelmi szál miatt 
sokat jártam a képzőművészeti egyetemre, 
ahol mindent első kézből tudtam megta-
nulni, azt is, hogyan gondolkodnak a mű-
vészek. Ebből kifolyólag főként a 20. század 
kortárs művészete érdekelt, a szakdolgoza-
tomat is ebben a témakörben, az Új Zenei 
Stúdióról írtam. 
– Merre vitte az útja az egyetem elvégzése 
után?
– Voltak munkák, amelyek a szakmámhoz 
kötődtek, és nagyon sok olyan munkám 
volt, amiből megéltem. Közben elvégeztem 
az oktatásfejlesztés szakirányt, néhány te-
vékenységem ehhez volt köthető. Tanítot-
tam, módszertani szakértőként dolgoztam, 
a képzőművészeti egyetemen kiállításokat 
rendeztem, de olyan is volt, hogy takarítot-
tam. A Paksi Képtár álláshirdetésére 2018 
nyarán pályáztam.
– Milyen a Paksi Képtárban dolgozni?
– Kihívás, hiszen szenzációs ez a tér. Ez az 
épület arra ösztönöz, hogy folyamatosan 
azon gondolkozzunk, mit lehetne itt csi-
nálni, hogyan lehet bánni a tér dimenziói- 
val – a magassággal, szélességgel –, és ez ho-
gyan egyeztethető a befogadás élményé-
vel, hogyan ad hozzá a koncepcióhoz. Pró-
báljuk úgy tervezni a kiállításokat, hogy az 
ide érkező művész egy kis időt Pakson tölt-
sön, érezze, lássa a várost. Ezért voltak jók 
a nyári művésztelepek. Szép története van a 
képtárnak, ami engem néha meg is hat. Az, 
hogy egy már nem funkcionáló épületet így 
hasznosítottak, példaértékű. Többször el-
képzeltük, mit jelentett annak idején a kon-
zervgyár, hiszen az volt Paks jelképe, most 
pedig az atomerőmű. Ebben is van koncep-

tuális szépség, hogy mikor mi az, ami moz-
gat egy várost. 
– Mivel foglalkozik a művészettörténész?
– Foglalkozom a gyűjteménnyel, figyelem a 
tárgyak állapotát, jelzem, ha valamit restau-
rálni kellene. Jelenleg a gyűjteményezés tör-
ténete is fókuszban van. Leírásokat készítek 
a tárgyakról. Mindent regisztrálni kell, ha 
mi adunk kölcsön tárgyat, hogyan tegyük, 
ha mi kérünk, hogyan történjék – ez is több-
lépcsős, intézmények közötti szerződést je-
lent. Kiállításokat szervezünk, megtervez-
zük a művésszel együttműködve, miből, 
hova fogjuk építeni az installációt, kitaláljuk 

a kiállításhoz kapcsolódó eseményeket, eh-
hez a kollégáim is nagy segítséget nyújtanak, 
együtt csináljuk. Ennek a szakmának fontos 
része a PR és marketing is. 
– Mit szeret a legjobban ebben a szakmá-
ban?
– A legizgalmasabb az, amikor összeáll a ki-
állítási anyag, dolgozhatok egy művésszel, a 
tárgycsoportjával, és az különösen jó, ami-
kor valaki kifejezetten ide készít műtárgyat. 
Jó megismerni, éppen miről gondolkodik a 
művész, arra rácsatlakozni, eszköz szinten 
megteremteni a szükségleteit, ezt pedig hoz-
záigazítani a költségvetéshez. Ez is kicsit túl-
mutat a hivatásomon, de nem tudom, hogy 
van-e olyan művészettörténész, aki csak a 
szakmájából él. Mindenki próbál többféle 
feladatot csinálni, mert átalakulóban van a 
szakma. 
– Mi kell ahhoz, hogy valakiből jó művé-
szettörténész váljon?
– A szakmai alapokat, a történeti ismerete-
ket, technikákat, megoldásmódokat meg le-
het tanulni, viszont egy kicsit fáradhatatlan-
nak kell lenni, nyitottnak és érzékenynek. 
Választott korszakon kívül is, de különösen 
akkor, ha a jelenkori/kortárs művészettel 
foglalkozik az ember. Energia és figyelem a 
mindenkori aktuális pillanataira a művésze-
ten innen és túl is internacionális vizeken.

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Tárgy/
történet

Akik követik az Atomenergetikai Múzeum 
(AEM)  YouTube-csatornáját és Facebook-
oldalát, minden bizonnyal találkoztak már 
Vincze Bálint nevével, hiszen természetfo-
tói a paksi atomerőműhöz ezer szálon kap-
csolódnak, és az Állati jó fizika című sorozat 
egyik főszereplője is. 
Vincze Bálint ürgéről készített fotóinak kö-
szönhetően a Magyar Természettudományi 
Múzeum az AEM-nek ajándékozott egy kis 
ürgepreparátumot, amely évek óta a különbö-
ző múzeumpedagógiai foglalkozások és on-
line megjelenések egyik főszereplője.
A kiállítótéren túl az Ürgemese című könyv-
ben is fellelhető a már emblematikusnak szá-
mító kisállat. A színes képek és a kedves törté-
net egyaránt távoli erdőkre-mezőkre kalauzol-
ják az olvasót – korosztálytól függetlenül.
Akik a digitalizált olvasásélményt részesí-
tik előnyben, ők is kedvüket lelhetik az Ürge-
mese elragadó történetében, hiszen az AEM 

YouTube-csatornáján külön lejátszási listán 
megtalálhatják a mesét – évszakokra bontott, 
tehát négyepizódos, animációkkal gazdagí-
tott –  hangoskönyv formájában.
Egy különleges előnye is van annak, ha most 
ellátogatnak az említett lejátszási listára, hi-
szen a Paks FM és az Atomenergetikai Mú-

zeum közös játékra invitál. Kéthetente egy-
egy epizódhoz kapcsolódóan elhangzik a rá-
dió műsorában egy kérdés, amelyre a Paks FM 
Facebook-oldalán lehet megadni a válaszo-
kat. A játék egy-egy hétig tart, és az etapok vé-
gén sorsoláson vesznek részt a helyes választ 
beküldők. A  nyeremény egy értékes AEM-
ajándékcsomag. A  játék félidőnél tart, úgy-
hogy ha kedvet kaptak, kapcsolódjanak be a 
játékba – a kaland és az élmény garantált. 
Az online térben is könnyen rábukkanhatnak 
az érdeklődők az ürgére, hiszen 2020 októbe-
rében a múzeum 3D-s modellen is bemutatta 
a „kabalaállatkáját”. A Sketchfab-modell azon 
tartalmak sorába csatlakozott, amelyeken a 
múzeum legnépszerűbb műtárgyai fedezhe-
tők fel otthonról, okoseszköz segítségével. 
Decembertől az AtomMúzeum JáTÉKA nevű 
applikációban játszani is tudnak az ürgével ki-
csik és nagyok egyaránt. Az alkalmazásban 
a kisállat mindennapjaival, életvitelével kap-
csolatos kérdések interaktív elfoglaltságot je-
lentenek, a 3D-s modellen pedig egy-egy fel-
adat megoldása közben az ürge „életre kel”. Az 
ÜrGame mellett az Építs atomerőművet! című 
játék és az Élet az atomerőműben című inter-
aktív mesekönyv is elérhető az applikációban. 
A Play Áruházból és az App Store-ból egy-
aránt letölthető az AtomMúzeum JáTÉKA, 
mely minden érdeklődő számára ingyenes. 
Érdemes a továbbiakban is az Atomenergeti-
kai Múzeummal tartani, hiszen új, színes tar-
talmak és régi kedvencek sora várja az érdek-
lődőket.

Szabó Márta

Fotók: Atomenergetikai Múzeum (fent), Babai István/archív (lent)
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Paksi Hírnök retró

Augusztus 5-ét írunk. Reggelre már föl-
zászlózott utca köszönti a paksiakat. Per-
sze mindenki tudja, hogy a zászlók Kovács 

Antiért, városunk első olimpiai bajnoká-
ért lengenek. Az emberek természetesen 
másról sem beszélnek, mint Anti barcelo-
nai diadaláról. Csupa izgalom az egész vá-
ros. […] Aztán, ha nehezen is, de eljött az 
este. […] Tizenegy óra. Nem hiszünk a sze-
münknek. Ennyi ember! Itt van az egész 
város. […] Tizenkét óra. Szaffenauerné 
Kohl Gyöngyi műsorközlő bejelenti a közel 
tízezres tömegnek, hogy Antiék autóbusza 
Paks határához ért. […] Nulla óra tizen-
nyolc perc. Megjött Kovács Antival a busz! 
Hát itthon van, megérkezett végre az ünne-
pelt. Az összegyűltek fergeteges ünneplés-
be kezdtek. A kis mazsoretteket majdnem 
elsodorják az éljenzések és hurrázások hul-
lámai. […] A rokonok, barátok, ismerő-
sök, sporttársak ölelő szorításából alig tud 
a dobogóhoz menni. Antit Kiss Gábor, az 
ASE ügyvezető elnöke és Kovács Ferenc-
né, olimpiai bajnokunk édesanyja követi. 
[…] Aranyérmesünket, illetve a két ököl-

vívó olimpikonunkat, Bognárt és Petrovi-
csot elsőként Bor Imre, városunk polgár-
mestere köszöntötte. […] ...zárszóként is-
mertette Antival, illetve az egybegyűltekkel 
Paks város önkormányzati képviselő-testü-
leti ülésének határozatát, miszerint Kovács 
Antalnak Paks város díszpolgára kitüntető 
címet adományozza. […] Ezután Zerza Jó-
zsef és Szinger Ferenc a PSE nevében két 
öklöző olimpikonunkat köszöntötte mun-
kájukat méltatva. […] Aztán jött a várva 
várt pillanat, Kovács Antié a szó. Olimpi-
ai bajnokhoz méltó módon köszönte meg 
mindenki segítségét, bármekkora is volt az, 
és ígérte, hogy a jövőben is igyekszik ha-
sonló eredményekkel megörvendeztetni 
mindannyiunkat. […] Köszönjük, Anti és 
köszönöm, Paks, hogy első olimpiai bajno-
kunkat világbajnoki módon köszöntöttük, 
ünnepeltük. 

-oz-                                          
1992. augusztus 26., 4. évf. 18. szám 

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

Köszönjük, Kovács Anti!

Átadták a kömlődi faluházat

1993. május 5., 5. évf. 9. szám

Május tizenhetedikének verőfé-
nyes délutánján Hornok László, 
a dunakömlődi faluház vezető-
je köszöntötte az összesereglett 
sokadalmat, majd Bor Imre pol-
gármester szólt az ünnepi kö-
zönséghez. – Ez a mai délután 
régóta várt pillanat Kömlőd la-
kosságának és az önkormány-
zatnak is – kezdte beszédét, 
melyben felidézte az építke-
zés indítását, folyamatát (ami 
nem volt zökkenőmentes, hi-
szen egy évig szünetelt a mun-
ka) és az utóbbi fél év erőfeszí-
téseit, majd átvágta a bejáratnál 
elhelyezett nemzetiszínű szala-
got. Dr. Széchenyi Attila alpol-
gármester, Dunakömlőd ön-
kormányzati képviselője öröm-
ünnepnek nevezte a faluház 
átadásának napját. Emlékezett 
a mozi valamikori lebontására, 

köszönetet mondott mindazok-
nak, akik a faluházon dolgoztak. 
– Mindenki érezze benne ott-
hon magát – kívánta végezetül. 
Ezután három helybéli kisóvo-
dás köszöntő mondókája hang-
zott el, majd Vida István plé-
bános (egy szép példázatot is 
elmondva) áldotta meg az új kö-
zösségi létesítményt. Először telt 
meg zsúfolásig a faluház nagy-
terme, legalább százan álltak a 
falak mellett; először csattant fel 
a taps az iskolások verses-zenés 
műsora közben. Az előadás után 
az ünnepség vendégei megnéz-
ték az épületet: a galérián beren-
dezett könyvtárat, a klubszobá-
kat, és helyet foglaltak a nézőté-
ren, hogy meghallgassák Pécsi 
Ildikó színművész műsorát. 

-g.i.-
  1993. június 2., 5. évf. 11. szám
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Tűz a piactéren

Magyar-finn kör alakult Pakson

Megmérkőztek Paks szépei

Húszmillió schillinges beruházás

Február 17-én 22 óra 4 perc-
kor tűzjelzés érkezett a paksi 
tűzoltóparancsnokságra, hogy 
a Villany utcai piactéren a Tol-
na Megyei Népbolt Rt. 70. sz. 
háztartási boltjában tűz kelet-
kezett. Az eladótér lángokban 
állt. A helyszínre érkező tűz-
oltók megkezdték a fokozot-
tan tűz- és robbanásveszélyes 
folyadékok, festékek, spray-k 
és textíliák, műanyagok, be-
rendezési tárgyak, valamint 
az égő épületszerkezet oltását, 

és igyekeztek megakadályozni 
a tűz továbbterjedését. A he-
lyiségeket oltóhabbal elárasz-
tották, és rövid idő múlva az 
égést megszüntették. A végle-
ges oltás hosszú ideig tartott, 
hiszen a területet négyzetcen-
timéterenként kellett átvizs-
gálni és meggyőződni a tűz 
teljes eloltásáról. […] A kár 
meghaladja a 2,5 millió forin-
tot. […] 

Paksi Tűzoltóparancsnokság 
1993. március 10., 5. évf. 5. szám

Február 24-én este 6-ra gyűl-
tek össze a leendő alapítótagok 
az Új Hullám söröző pincéjé-
ben. […] A kör székhelyéül az 
Új Hullám söröző szolgál a jö-
vőben, ahol a különböző prog-
ramoktól függetlenül havon-
ta legalább egyszer jön össze 
a társaság. A szervezet féléves 
tagdíját 1200 Ft-ban állapította 

meg a tagság. A körön belül egy 
alapítványt is terveznek létre-
hozni, s szintén a közeli tervek-
hez tartozik egy finn testvérvá-
rossal való kapcsolat kialakítása. 
[…] Az alakuló ülés jó, családias 
hangulatban folyt le, s ez biztató 
a kör további működésére. […]

Oláh Zoltán
1993. április 7., 5. évf. 7. szám

Május 29-én este, az ASE 
sportcsarnokában az Old 
Boys fergeteges zenéje, vala-
mint a habzó sör és egyéb fi-
nom falatok már megterem-
tették a népes közönség kel-
lő jó hangulatát, amikor sor 
került a város szépét első al-
kalommal megválasztó ren-
dezvényre. 8 óra húsz perc-
kor végre megkezdődött az 
est hihetetlen érdeklődéssel 
várt fénypontja: jöttek a lá-

nyok. […] Éjfélre aztán újra 
reflektorfénybe borult a szín-
pad; megszületett a zsűri dön-
tése a koronák sorsa felől. […] 
A második, illetve első számú 
udvarhölgy címét Eisenberger 
Aranka és Váraljai Rita nyer-
te, a királynői fejdíszt pedig – 
a közönség nyilvánvaló meg-
elégedésére – Orbán Tünde 
kapta.

P. Eszter 
  1993. június 16., 5. évf. 12. szám

Az osztrák ÖMV cég eddig szinte csak Ma-
gyarországon helyezett üzembe ilyen szín-
vonalú töltőállomást, melynek átadására 
május 28-án került sor a Táncsics Mihály ut-
cában, a 6-os út mellett. A húszmillió schil-
linges beruházásban rekordidő alatt (4 hó-
nap) készült el a töltőállomás, ahol három 
töltősziget várja a tankolni vágyókat, hat he-
lyen lehet egyszerre a legmodernebb kútfe-
jekből az üzemanyagot tölteni. […] Ötezer 
négyzetméternyi területen (melyet a pak-
si önkormányzat eladott az osztrák cégnek) 
kétállásos gőzborotvás kézimosó várja az 
autókat, mellette a legmodernebb extrákkal 
felszerelt automata mosó varázsolja ragyo-
góvá a kocsikat. […] Mivel a paksi a 19. kút-
ja Magyarországon a cégnek, – stílszerűen – 

az átadás napján 2 órán keresztül 19 Ft-ért 
mérték mindenfajta benzin literjét. […] Már 
reggel 10-től gyűltek a kocsik az út mellett, 
végül közel 400 autó jutott a kútfejekhez, 12 

ezer liter benzint értékesített ily módon, 600 
ezer forintnyi megtakarítást okozva az autó-
soknak...                                                     Eördögh

  1993. június 16., 5. évf. 12. szám

Paksi Hírnök retró

Paksi Halászcsárda
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu
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Eladó Tolnán, a volt 
laktanya területén 
8000 négyzetméteres 
telken egy szerke-
zetkész, háromszin-
tes, szintenként 1000 
négyzetméte res tár-
sasház.  A nyeregte-
tős, Bramac csere-
pes épületben kialakítható 38-40 lakás. A társasház alatt szuterén 
van. A paksi atomerőmű 20 kilométer távolságra található.

Eladó társasház!

Érdeklődni lehet: 
a 06/30-530-22-90-es telefonszámon. 



Jól sikerült a téli felkészülés

Biztató játék, biztató 
eredmények

Hatodik helyen áll 
a Paksi FC

Február végétől folytatódik az 
NB 3-as labdarúgó-bajnokság. 
A Közép csoportban a listave-
zető Kecskemét és a szintén ki-
váló erőkből álló Újpest FC II. 
elleni 0:0-s döntetlenek után a 
Paksi FC II. huszonhárom for-
dulót követően a tizedik he-
lyen áll. A zöld-fehérek máso-
dik számú együttese a téli szü-
netben négy győzelemmel, egy 
döntetlennel és egy vereséggel 
zárta a felkészülést.

A megyei első osztályban sze-
replő Szabadszállás elleni 3:0-
ás sikerrel kezdte, a Ferencvá-
ros elleni NB I.-es, NB 3-as kö-
zös gárda elleni 1:0-s vereséggel 
zárta a téli felkészülési időszakot 
a Paksi FC II. labdarúgócsapa-
ta. A két meccs között négy har-
madosztályú riválissal is meg-
küzdött Kindl István együtte-
se, a mérleg három győzelem és 
egy döntetlen. – Az első csapat 
keretéből a felkészülési mérkő-

zésekre csak a „mi fiataljainkat” 
kaptuk vissza, tehát Debrece-
ni Ákost, Vas Gábort, Szendrei 
Ákost és Bognár Dávidot. Érett 
felnőtt játékos nem játszott visz-
sza, mert nekik is elég sűrű volt 
a programjuk. Ezért tovább foly-
tattuk azt a tendenciát, hogy az 
U17-ből, U18-ból és U19-ből 
próbáltunk beépíteni futballis-
tákat, játéklehetőséget nyújtani 
tehetséges fiataloknak – mond-

ta a vezetőedző. A Paksi FC II. 
a 20 csapatos Közép csoport 10. 
helyén áll, 23 mérkőzést követő-
en 32 ponttal, 8 győzelemmel, 8 
döntetlennel és 7 vereséggel. Az 
alapcél, az NB 3-as tagság meg-
hosszabbítása, a fenyegetettsé-
get jelentő pozícióktól a zöld-fe-
hérek már tisztes távolba kerül-
tek, ezért nyugodtan játszhatnak 
a hátralévő fordulókban a pak-
si fiatalok. – Sokat léptünk előre, 

ami elsősorban a srácok érde-
me. Fiatalkorban a hónapok hat-
ványozottan jelentkeznek, náluk 
egy hónap lehet, hogy hárommal 
ér fel. Nyáron kezdetleges csapat-
tal kezdtük a felkészülést és így az 
NB 3-as bajnokságot, de sejtet-
tem, hogy ebből működőképes 
gárda lesz. Szeptember közepére 
állt össze a társaság, az év végé-
re már jó mérkőzéseket tudtunk 
vívni. Az akkori állapothoz ké-
pest a télen még egy szintet lép-
tünk előre, mára a peremembe-
rek is felvették a harmadosztály 
ritmusát – tette hozzá a tréner. 
A Paksi FC II. március 14-én 
Majoson vendégszerepel, míg 
március 21-én a Monor együt-
tesét fogadja. A paksi televí-
zió Lelátó című sportmagazin-
jában a Kindl Istvánnal készí-
tett beszélgetés visszanézhető a 
TelePaks YouTube-csatornáján 
és Facebook-oldalán, valamint a 
telepaks.net honlapon.

Faller Gábor

A válogatott Eb selejtezői mi-
att háromhetes szünet volt az 
NB I/A-s férfi kosárlabda-baj-
nokságban. Ez idő alatt a fizikai 
gyakorlás mellett a szakmai stáb 
igyekezett mentálisan is meg-
erősíteni az Atomerőmű SE já-
tékosait. Azóta három alapsza-
kasz-mérkőzésre került sor, ket-
tőt idegenben, egyet pedig hazai 
pályán játszottak a piros-kékek.             
Pécsett még nem sikerült átlép-
ni az árnyékukon, az utolsó öt 
percben ismét jött a rövidzár-
lat, és a vereség. Hiába nyerték 
meg az első és harmadik negye-
det, az utolsó felvonásban ki-
jöttek a régi hibák, a fejetlen-
ség, az egyénieskedés, aminek 
a vége: PVSK-Veolia – Atom-
erőmű SE 85-78 (20-21, 29-18, 
17-23, 19-16). Nem maradt sok 
idő a búslakodásra, a listaveze-

tő Falco otthonába látogatott a 
paksi csapat. Nagyon koncent-
ráltan és fegyelmezetten ját-
szottak Braniszlav Dzunics le-
gényei, és többek között Lóránt 
Péter extra teljesítményének is 
köszönhetően – bomba meg-
lepetést okozva – simán ver-
ték a szombathelyieket: Falco-
Vulcano Energia KC Szombat-
hely – Atomerőmű SE 80-93 
(22-24, 20-26, 21-18, 17-25). 
Három nappal később a Gesz-
tenyés úti csarnokban az Alba 
Fehérvár együttesét fogadták 
Kovács Ákosék, és szenzációs 
játékkal, az ellenfélnek esélyt 
sem adva nyert a paksi csapat, 
kár az utolsó percek „leállásá-
ért”. Atomerőmű SE – Alba Fe-
hérvár 90-77 (22-25, 29-13, 30-
13, 9-26). 

-joko-

2:2-es döntetlent játszott a Pak-
si FC OTP Bank Ligában sze-
replő labdarúgócsapata hazai 
pályán a legutóbbi fordulóban 
a Mezőkövesd ellen. A zöld-fe-
hérek góljait Haraszti és Sajbán 
szerezték, a Paksi FC 25 játék-
napot követően 34 ponttal to-
vábbra is a 6. helyen áll a táb-
lázaton. – Az első félidőben 
gyengén játszottunk, gondol-
tuk, hogy a középpályán lab-
dát tudunk szerezni, és abból 
majd az első négyes tud játsza-
ni. Nem így lett, nem birtokol-
tuk a labdát, gyengén futballoz-
tunk. A  második játékrésszel 
már elégedett vagyok, ural-
tuk a játékot, odaszorítottuk 
a kapujukhoz a Mezőköves-
det. Meg is fordíthattuk volna 
a találkozót – összegzett Bog-
nár György vezetőedző a le-

fújás után. A  hétvégi mérkő-
zést megelőzően Haraszti Zsolt 
duplájával a Paksi FC a MOL 
Fehérvár otthonában ért el 2:2-
es döntetlent, a 23. játéknapon 
pedig hazai pályán az Újpest 
FC-től 3:1-es vereséget szenve-
dett Bognár György alakulata, 
a paksi gólszerző Gévay Zsolt 
volt. A  zöld-fehérek a követ-
kező fordulóban a Ferencváros 
otthonában vendégszerepelnek. 
A mérkőzést a Groupama Aré-
nában március 14-én 17 órakor 
rendezik, amit az M4 Sport Te-
levízió élőben közvetít. Az ösz-
szecsapást a paksi televízióban 
másnap 17.30-tól felvételről lát-
hatják. A  Paksi FC a Fehérvári 
úti stadionban legközelebb ápri-
lis első hétvégéjén az MTK Bu-
dapest együttesét fogadja. 

-fg-

Fotó: Molnár Gyula
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Konténerrendelés: 
0630/683-9787

2021.02.23-tól 2021.03.31-ig 
20% kedvezmény

minden megrendelt 
konténer árából

Sport

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Pakson a Gesz-
tenyés úton 2. 
emeleti, 2 szo-
bás, erkélyes 
lakás kiadó.
Érdeklődni: 

20/77-85-603

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Készülnek a teniszezők az újabb szezonra
A téli edzéseket követően 
már készülnek a szabadtéri 
szezonra a Paksi Sportegye-
sület teniszszakosztályának 
igazolt sportolói. A szakszö-
vetség a csapatbajnokságot 
meghirdette, a PSE együtte-
se az utóbbi évekhez hason-
lóan az OB III-as sorozatban 
indul.

Egy fordulóban bonyolították 
az OB III-as tenisz csapatbaj-
nokságot 2020-ban, a Paksi SE 
együttese két győzelemmel a 
hetedik helyen végzett a nyolc 
gárdát felvonultató mezőny-
ben. – A korábban tavaszi-őszi 
rendszerben zajló küzdelemso-
rozatot a koronavírus-járvány 
miatt tavaly csak az év máso-
dik felében rendezték, a pálya-
választói jogot a teniszszövet-
ség sorsolta ki a résztvevők kö-
zött. Az OB III. lebonyolítása a 

tervek szerint idén ismét kétfor-
dulós lesz, a név szerinti neve-
zéseket áprilisban kell leadni – 
mondta Barta Attila. 
– Meghirdették a csapatbaj-
nokságot, a nevezésünket lead-
tuk. A sorozat labdájára is meg-
történt a felhívás, amelyre pá-
lyázni lehet, azt, hogy milyen 
labdával játsszuk majd a mér-
kőzéseinket, később dönti el a 
sportági szakszövetség – fogal-
mazott a Paksi Sportegyesület 
teniszszakosztályának vezető-
edzője. Télen a teniszcsarnok-
ban készültek a versenyzők a 
tavaszi egyéni és csapat meg-
mérettetésekre, a rendeletek ér-
telmében azonban csak az iga-
zolt versenyzők látogathatták 
a komplexumot. – A higiéni-
ai szabályokat maximálisan be-
tartjuk, a csarnok bejáratához 
kézfertőtlenítőt helyeztünk ki, 
a klubterembe senki sem lép-

het be. A csoportos edzés nem 
engedélyezett, a Magyar Köz-
lönyben megjelentek szerint 
cselekszünk, ami a mostani szi-
gorításokkal sem változott – 
összegzett a sportvezető, hoz-
zátéve, hogy a tavasztól ősz 
végéig tartó szabadtéri szezon-
ra is megkezdődött a felkészü-
lés. – A salakos pályáink felké-
szítése elindult, ennek kapcsán 
társadalmi munkát is szervez-
tünk, hordtuk a salakot, hen-
gereltük a pályákat. A mostani 
hűvösebb reggelek miatt kissé 
visszapuhult a talaj, de innen-
től kezdve már nem lesz sok 
feladat a végleges kialakítás-
sal. Nagyon várjuk már, hogy 
jöjjön a jó idő, és a kinti sze-
zont is megindítsuk – mond-
ta el a vezetőedző. A salakpá-
lyákon 2019-ben teljes körű fel-
újítást végeztek a szakemberek, 
a közelmúltban pedig elkészült 

egy, a tenisztelep egészét érintő 
koncepcióterv, amely az épüle-
tek és a terület teljes körű felújí-
tását tartalmazza – fogalmazott 
a tréner. Az öltözőépületet a tá-
jékozódási futókkal közösen 
használják a teniszezők, és a 
klubház rekonstrukciója is idő-
szerű lenne. Örömteli viszont, 
hogy elindult egy komoly fej-
lesztés, ami a pályafoglalást se-
gíti. A rendszer végleges verzió-
jának tesztelése zajlik, a napok-
ban még egy utolsó egyeztetés 
történik a végleges változatról, 
így a jövőben internetes felüle-
ten lehet majd regisztrálni pá-
lyáinkra – összegzett Barta At-
tila, aki a paksi televízió Lelátó 
című sportmagazinjának vendé-
ge volt, a műsort visszanézhetik 
a TelePaks YouTube-csatornáján 
és Facebook-oldalán, valamint a 
telepaks.net honlapon.

Faller Gábor
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Javában készülnek a versenyszezonra
Megérkezett a tavasz, elkez-
dődött az alapozás a kajak-
kenu sportban, megkezdték 
a felkészülést a versenyekre 
az Atomerőmű SE sportolói. 
A pandémia miatt egy éve már, 
hogy nem a megszokott me-
derben folyik az élet. Bedecs 
Ferenc szakosztályvezetőt ar-
ról kérdeztük, jelenleg hol tar-
tanak a felkészülésben, milyen 
versenyek lesznek, ha javul a 
járványhelyzet. 

– Mikor kezdtétek a vizes edzé-
seket, kik ülhettek, térdelhettek 
először hajóba?
– A  felnőttek közül a lányok, 
Kiszli Vanda és Pupp Noémi Bu-
dapesten készülnek, míg a fiúk, 
Koleszár Zoltán, Besenyei Ádám, 
Kollár Kristóf és Hodován Dávid 
Pakson edzenek. Gyakorlatilag 
átevezték a telet, heti két-három 
alkalommal tették vízre a hajó-
kat, csak január végén, február 
elején a hideg és a nagy szél miatt 
nem volt erre lehetőség. A magas 
vízállás is jól jött, mert a túlolda-
lon be tudtunk menni az öböl-
be, és szélmentes helyen edzeni. 
Uszodában is sokat készültünk, 
nagy segítség, hogy a verseny-
engedéllyel rendelkező sporto-
lók járhattak úszni. A nagy Duna 
mellett Fadd-Domboriba is lejá-
runk, ahol szintén jók a körül-
mények.
– Hogy érintenek benneteket a 
koronavírus-járvány miatt ho-
zott intézkedések?

– Most már az ifik és a serdülők 
is a vízen vannak, és a kicsik is át-
teszik az edzéseiket a csónakház-
ba. A szigorítások miatt ki kellett 
jönni az uszodából, így a továb-
biakban futás és kondizás lesz, és 
ha melegszik az idő, és nem fúj 
nagyon a szél, ők is vízre száll-
nak. A  válogatóversenyek korán 
lesznek, ehhez igazodik a felké-
szülésünk is, és mivel a mi sport-
águnk a természetben űzhető, 
tudjuk tartani a távolságot egy-
más között, ezért semmi akadá-
lya az edzéseknek. A felnőtt ver-
senyzőink közül hárman is csak 
tizenkilenc évesek, és a többiek is 
a húszas éveik közepén járnak, ha 
minden jól alakul, akkor számuk-
ra a tokiói utáni olimpia lehet a 
cél, ami elvileg három év múlva 

kerül sorra. Hármuknak idén in-
kább az U23-as versenyekre kell 
koncentrálniuk. Pupp Noémi-
nek reális esélye van kijutni a to-
kiói olimpiára, hogy milyen hajó-
ban – egyes, páros, négyes –, még 
nem tudni, jelenleg edzőtáborban 
készül.
– Milyen versenyekre készültök, 
lesz változás az előző évekhez ké-
pest?
– Megvan a teljes versenyműsor, 
maraton Európa-bajnokság, vi-
lágbajnokság, síkvízi vb és olim-
pia, ifi és U23 Eb és vb, kész a 
program, mint ahogy tavaly is 
volt. Mi Fadd-Domboriban két 
versenyt tervezünk, június ele-
jén régiós diák kupát, július ele-
jén pedig vidékbajnokságot, de 
ember legyen a talpán, aki most 

megmondja, hogy meglesz-e. 
– A különböző korlátozások, a 
bezártság, az egy éve tartó jár-
vány miatt hogy alakult a ka-
jak-kenu szakosztály létszáma?
– Tartottunk tőle, hogy a járvány 
okozta korlátozások miatt esetleg 
többen lemorzsolódnak majd, de 
ennek szerencsére pont az ellen-
kezője történt, a kicsiknél ötven 
feletti a létszám, és jelentkezett 
több mint tíz gyerek.
– Közel van a vízi telep az épü-
lő Paks II.-höz. Jelent majd ez 
változást a szakosztály munká-
jában?
– Az új atomerőművi blokkok 
építése bennünket nem érint, 
és elvileg a későbbiekben sem 
fog, nem érzékelünk majd belő-
le semmit.                                -joko-

Fotó: magánarchívum
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