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Húsz évig munkálkodott a Segítők Paks Nonpro�t Alapítvány csapatában, va-

lamint a Paksi Kertbarátok Egyesületének tagja Szabóné Tomolik Teréz. Ez al-

kalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
11. oldal

Békés, boldog új esztendőt!
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Közélet

Szabó Péter: legfontosabb érté-
keink szolgálatában 2022-ben is
Tisztelt paksi polgárok!
Évről évre az esztendő fordulóján megélhet-
jük az idő múlásának könyörtelen törvénysze-
rűségét. Keressük annak módját, hogyan tud-
nánk kezünkben tartani az időt, úrrá lenni raj-
ta, és legalább késleltetni mindent, ami az idő 
által nyomot hagy az emberen. S bárhogy is 
keressük a bölcsességet ennek megtalálásához, 
nincs valódi recept, legfeljebb azok a pillana-
tok, melyekből megszületnek legfontosabb ta-
pasztalataink emberi értékeinkről, családról, 
munkáról, emberi közösségeinkről.
Ezért az új év első napjaiban sem gondolha-
tunk másra, minthogy legfontosabb értéke-
ink szolgálatában tervezzük meg az idei évet 
is. 2021-ben számos nagy jelentőségű felújí-
tás befejeződött, és több, az idei évet is meg-
határozó beruházás, felújítás tervezése kez-
dődött el. 
A város vezetése régóta elkötelezett a haté-
kony környezetvédelem mellett, ezért folya-
matosan dolgozunk a teljesen zöld közösségi 
közlekedés működtetésén. Tavaly óta az or-
szágban egyedül Pakson teljesen új és elekt-
romos a helyi busz�otta, valamint diag-
nosztikai és szervizberendezések kerültek a 
megépített elektromosbusz-garázsba és szer-
vizcsarnokba. A mostani állapotot szeret-
nénk tovább fejleszteni, hosszú távon fenn-
tarthatóvá és utasbaráttá tenni. Ezért decem-
berben aláírtuk Magyarország Kormányával 
azt a szerződést, melynek értelmében folytat-
juk az elektromobilitás program fejlesztését 
okosbuszmegállók kialakításával, további bu-
szok beszerzésével, melyek közül kettő  már 
hidrogénmeghajtású lesz. 
Egy város erejét, jövőbe vetett bizalmát erő-
sen meghatározza, hogy miként törődik ne-
velési-oktatási és egészségügyi intézményeivel. 
Tavaly modern képalkotású új röntgengépet 
szerzett be a Paksi Gyógyászati Központ 250 
millió forint értékben kormányzati támoga-
tásból. Folytattuk a Barátság úti rendelőintézet 
épületének felújítását. Az elmúlt években je-
lentős forrást fordítottunk óvodáink folyama-
tos korszerűsítésére, tavaly decemberben pe-
dig átadtuk a teljesen felújított és modernizált 
Kápolna utcai bölcsődét. Már zajlik a Paksi II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola teljes körű re-
habilitációjának tervezése. Köszönetemet feje-
zem ki Antóni Józsefné igazgatónak az ennek 
érdekében végzett elkötelezett munkájáért. Az 
óváros is egy modern iskolaépülettel gazdago-

dik, hiszen idén tavasszal elkezdődik az épít-
kezés a Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnázium Templom téri 
telephelyén, három új épületrész és egy torna-
csarnok épül. A beruházást a Pécsi Egyházme-
gye végzi kormányzati forrásból, de az elmúlt 
öt évben, az építkezés tervezési és előkészítési 
szakaszában a város számos szakmai és egyéb 
segítséget nyújtott az iskola és a Pécsi Egyház-
megye számára. Az iskola építése nagyban se-
gíti majd a Templom tér és környékének kor-
szerűsítését. Tavaly elkészült a Szentháromság 
tér rekonstrukciója kormányzati támogatás-
ból, és elindult a főutca-felújítás tervezése a 
Kereszt utcától egészen a 6-os út becsatlako-
zásáig tartó szakaszra. Aláírtuk decemberben 
azt a szerződést is, melynek köszönhetően 264 
millió forint kormányzati támogatásból elkez-
dődik a Csengey Dénes Kulturális Központ 
felújításának tervezése. 
Idén, kormánytámogatásnak köszönhető-
en, közel 300 millió forintból újítjuk fel a Gá-
bor Áron utcát, a Kálvária utcát és a Kápolna 
utca bölcsőde előtti szakaszát. Tavasszal pe-
dig befejeződik a Táncsics Mihály utcai parko-
ló és járda felújítása, amely beruházás szintén 
kormányzati támogatásból valósul meg, ami-
hez az önkormányzat mintegy 40 millió fo-
rint önerőt biztosít. Elkezdődik a Vácika utca 
további kialakítása a cseresznyési bekötőútig. 
Kész tervekkel rendelkezünk a Villany, a Haj-
nal, a Csónak és a Halász utcák felújítására, 

ha a szükséges források rendelkezésünkre áll-
nak, még idén elkezdjük a munkát. 2022-ben 
el tudjuk indítani a Duna-part rehabilitációját 
is CLLD pályázati forrásból.
Hiszem, hogy idei terveink és az elkezdődő 
fejlesztések ismeretében lesz mivel megtöl-
teni az időt 2022-ben is. Hiszen a megújulás, 
fejlődés mellett legalább annyira fontos, hogy 
mindennapi közös életünket az egészségügy, 
az oktatás, a szociális ellátások és számos más 
területen az eddig megszokott, magas színvo-
nalon tudjuk működtetni. Ehhez pedig mind-
annyiunk közös munkája is szükséges, úgy, 
ahogy az elmúlt évben is együttműködve ér-
tük el sikereinket, a város gyarapodását, fejlő-
dését. 
Néhány napja már átléptünk az új évbe. És 
amikor az ember valahonnan elmegy, vala-
hová átlép, lehetősége van elhagyni mindazt, 
amire már nincs szüksége. Kívánom, hogy 
hagyjuk a múlt évben mindazt, ami nem mél-
tó az emberhez, és hozzuk át azt, ami érték. 
Kívánom, hogy az új esztendő hozzon minde-
nekelőtt egészséget és a járvány idejének végét. 
Hozzon gyarapodást, szeretetet, békét és sok 
emberi összefogást, hogy egy év múlva is el-
mondhassuk, munkával, családunk és közös-
ségeink szolgálatával tudtuk teljessé, széppé és 
gyarapodóvá tenni a rohanó időt.
                                                             
                                                               Szabó Péter
                                                                polgármester
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Süli János: a települések fejlesz-
tése szívügyünk
Tolna megye hármas választó-
kerületében szemmel látható a 
fejlődés, Paks mellett a térség 
is folyamatosan megújul. Süli 
Jánossal, a Paks II. beruházá-
sért felelős miniszterrel be-
szélgettünk, ám a téma ezúttal 
nem az atomenergia volt, ha-
nem az országgyűlési képvise-
lő körzete.

– A két új blokk építését az év-
század hazai beruházásaként 
szokás emlegetni. Miként hat ez 
a térségre?
– Paksot és környékét most két-
ségtelenül az atomerőmű-épít-
kezés mozgatja. A két új egység 
létesítése komoly lehetőség az 
ország és a térség számára egy-
aránt. A beruházás során egy 
komplex, összehangolt fejlesz-
tési programot valósítunk meg, 
ami túlmutat a Paks II. projek-
ten, és a térség felzárkóztatását 
is szolgálja. Ennek az eredmé-
nye az is, hogy a környék közút-
jai megújultak, és további útfel-
újítások is folyamatban vannak, 
a munkák teljes értéke 185 mil-
liárd forint. Fejlesztjük a vasúti és 
a vízi közlekedést is, illetve zajlik 
a Paksot nyugati irányban elke-
rülő út tervezése. Korszerűsítjük 
mindemellett az egészségügyi el-
látást: a Paks II. projekt révén va-

Van bőven tennivaló, ám a jövő-
be fektetett minden forint meg-
térül. Ezt a térségben található 
települések vezetői is jól tudják. 
Ez vezérli őket, amikor a fejlesz-
tési koncepciót készítik. A tele-
pülésvezetők elképzeléseit ma-
ximálisan támogatom, hiszen 
környezetünk szépítésével, rend-
betételével együtt egy kicsit mi 
magunk is megújulunk. Öröm-
mel állok tehát a fontos ügyek 
mellé, hogy az azokhoz szüksé-
ges forrás biztosított legyen.
– Mit jósol, milyen lesz az új esz-
tendő a körzet számára?
– Nem kell jóstehetség ahhoz, 
hogy belássuk: a kormány eltö-
kélt a magyar vidék fejlesztése 
mellett, a Paks II. beruházás pe-
dig példátlan fejlődést hoz a tér-
ség számára. Aki engem ismer, 
tudja, csakis az elvégzett munká-
ban hiszek. Azért dolgoztunk az 
elmúlt időszakban és azért sze-
retnénk dolgozni a jövőben is, 
hogy az itt élők ezt egyre inkább 
megtapasztalhassák, és részesül-
jenek a közös elért eredmények-
ből. Végezetül, engedjék meg, 
hogy a választókörzetemben élő 
minden kedves lakosnak boldog, 
egészségben eltöltött és sikerek-
ben gazdag új esztendőt kíván-
jak.

-ph-

lósulhat meg, de a paksiak és a 
környékbeliek javát is szolgál-
ja majd a kistérséget kiszolgáló 
Paksi Gyógyászati Központ bőví-
tése, illetve a szekszárdi és a kalo-
csai kórház fejlesztése is. Kiemel-
hetném az új Duna-híd építését 
is, amelyen 2024-ben reményeim 
szerint már a hordót gurítjuk át.
– Mi a helyzet a kisebb-nagyobb 
községekkel és városokkal? 
– A települések fejlesztése szív-
ügyünk. Csak néhány konkrét 
példát említenék. Nemrég Szá-
razdon adtuk át a felújított tájhá-
zat, amire a Magyar Falu Prog-
ram nyújtott támogatási keretet. 
Emellett megtörtént itt az orvo-
si rendelő energetikai korszerű-
sítése, folyamatban van a falu-

ház felújítása és a falugondnoki 
busz beszerzése, ami nagy segít-
ség a településen élőknek. Nagy-
dorogon megoldódott a polgár-
mesteri hivatal energetikai kor-
szerűsítése, átadták az óvoda új 
sporttermét és tornaszobáját, il-
letve rövidesen felépül az orvo-
si szolgálati lakás. Pálfán bővült 
az orvosi rendelő, és megújultak 
a belterületi utak, a körzet egyik 
kisvárosában, Tamásiban pedig 
a hivatal korszerűsítése valósul 
meg 105 millió forintból. Pakson 
szintén kormányzati támogatás-
ból többek között a Csengey Dé-
nes Kulturális Központ felújítá-
sának tervezési és előkészítési 
feladatait végzik el 264 millió fo-
rintból. 
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Közélet

Ezeket a döntéseket hozták 
a decemberi testületi ülésen
Több mint húsz témát tárgyalt 
decemberi ülésén Paks képvi-
selő-testülete. Az ülés előtt köz-
meghallgatást tartottak, majd 
Süli János tárca nélküli minisz-
ter tájékoztatást adott a Paks II. 
beruházásról.

A közmeghallgatáson négy la-
kos fordult a képviselő-testülethez 
kérdésekkel, kérésekkel. Egye-
bek mellett a Duna-part rende-
zéséről, sportlétesítményekről, a 
Kandó Kálmán utcáról, a gará-
zsok rendelkezésre állási díjáról, 
a helyi buszjáratok menetrend-
jéről, a Duna utca névváltozta-
tásáról, zöldhulladékgyűjtésről, 
buszmegállókról volt szó.
A közmeghallgatás után Süli Já-
nos, a paksi atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépíté-
séért és üzembe helyezéséért fe-
lelős tárca nélküli miniszter be-
számolt a Paks II. beruházás je-
lenlegi állásáról, a közeljövő 
feladatairól, a városban várható 
további fejlesztésekről.
Új külső tagot választottak a hu-
mánpolitikai bizottságba. Mivel 
a posztot eddig betöltő Antóni 
József Jánosné időközben átvet-
te Szabó Ferenc listás képvise-
lői helyét a testületben, megüre-
sedett a bizottsági poszt, amit a 
testület döntése értelmében a jö-
vőben Petőné Csuha Katalin tölt 
be.
Módosította a képviselő-testület 
a 2021-es költségvetési rende-
letet. Szabó Péter polgármester 
azt mondta, a módosítást indo-
kolta egyebek mellett, hogy 264 
millió forint kormányzati támo-
gatást kapott a város a Csengey 
Dénes Kulturális Központ ter-
vezési és előkészítési feladatai-
ra, valamint 115 millió forintot 
a 4 bar-os középnyomású gázve-
zeték kiváltását célzó munkára.
A képviselő-testület novembe-
ri ülésén, a 2022. évi költség-
vetési koncepció tárgyalásakor 

úgy döntött, hogy a köztisztvi-
selői illetményalap 2022. január 
1-jétől 72.500 forint legyen. Ezt 
most rendeletbe foglalták.
Az önkormányzati bérlakások 
havi lakbérének felülvizsgála-
ta is napirenden volt, a dön-
tés értelmében nem emelked-
nek a havi lakbérek. Az ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
dunakömlődi köztemető te-
metkezési díjait is felülvizsgál-
ták, és a díjakat nem módosí-
tották.
Az előző testületi ülésen dön-
töttek arról, hogy 2022. január 
1-től iskolaorvosi körzet műkö-
dik Pakson. Most arról határoz-
tak, hogy az iskolaorvosi kör-
zet feladatait az önkormányzat 
az általa fenntartott Paksi Gyó-
gyászati Központ szervezeti ke-
retei között kívánja ellátni. 
A Paks és Környéke Hulladék-
gazdálkodási Önkormányzati 
Társulásban végzett munkáról 
szóló beszámoló tárgyalásakor 
Szabó Péter arról tájékoztatott, 

hogy a tanács a 2021-es utol-
só ülésén fejlesztésekről hatá-
rozott: a hulladékgazdálkodá-
si cég lecseréli az összes sze-
lektívhulladék-gyűjtő edényt, 
valamint fejleszti a hulladék-
udvart.
Száznyolcvanezer forint támo-
gatást kap a Paksi Deák Ferenc 
Általános Iskola Gyermekein-
kért, Jövőnkért Alapítványa, 
hogy Katz Margit Honismere-
ti könyv Tolna megyéről című 
kiadványából háromszáz pél-
dányt kedvezményes áron meg-
vásároljon a szerzőtől. 
Arról is határoztak, hogy a pak-
si 5349, 5347, 0342/1, 0323/1 
hrsz.-ú kivett helyi közút, vala-
mint a 5348/6 és 5348/4 hrsz.-ú 
kivett saját használatú út megne-
vezésű ingatlanokat értékesíti az 
önkormányzat a PIP Nonpro�t 
K�.-nek. Az értékbecslés meg-
történt, az első nyílt licitre nem 
volt jelentkező, az ismételt lici-
ten az ingatlanokért 84.108.800 
forintot ajánlott a cég. 

Arról is határoztak, hogy a Paksi 
Fejlesztési és Vagyongazdálko-
dási Zrt. (PFV Zrt.) vezérigaz-
gatói tisztségéből dr. Darányi 
Attilát 2021. december 31-ével 
visszahívják, egyúttal a felek kö-
zös megegyezésével munkavi-
szonyát megszüntetik. A kép-
viselő-testület Perlik Tamás Pált 
2022. január 1-jével öt évre meg-
bízta a vezérigazgatói tisztség be-
töltésével.     
A gazdasági bizottság javaslatá-
ra úgy döntött a képviselő-tes-
tület, hogy Szabó Péter polgár-
mesternek egy havi illetményé-
nek megfelelő összegű jutalmat 
állapít meg. Szabó Péter az ösz-
szeget felajánlotta a Gyermeke-
mért Alapítvány javára.
Zárt ülésen döntött a képvise-
lő-testület arról, hogy Paks Kul-
túrájáért díjban részesíti Pétersz 
Máriát és Bunkóczi Andrást. 
A tanácskozásról bővebb össze-
foglaló olvasható a telepaks.net 
oldalon.

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szép Zsóka
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Három utca 
újul meg

Oltási akciónapok januárban

Támogatás a tömegközlekedés fejlesztésére

Közélet

Ötszázkilencmillió forinttal tá-
mogatja Magyarország Kormá-
nya a paksi tömegközlekedés fej-
lesztésének előkészítését. A tá-
mogatási szerződést december 
17-én írta alá dr. Kutnyánszky 
Zsolt, az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium helyettes ál-
lamtitkára és Szabó Zoltán, a 
Paksi Közlekedési K�. igazgató-
ja Budapesten, Süli János minisz-
ter és dr. Mosóczi László állam-
titkár jelenlétében. A Paksi Köz-
lekedési K�. vezetője szerint a 
kormány által biztosított forrás-
nak köszönhetően az eddigi ma-
gas színvonalú tömegközlekedés 
minősége még tovább emelke-
dik. Szabó Zoltán külön köszö-
netet mondott dr. Takács Zoltán-

nak, az Innovációs és Technoló- 
giai Minisztérium főosztályveze-
tőjének az együttműködésért. A 
szerződés aláírásán Szántó Zol-
tán, Paks alpolgármestere is részt 
vett. Megköszönve a kormány ál-
tal biztosított forrást azt mond-
ta, hogy a smart city fejlesztések 
fontos elemei valósulnak meg a 
támogatásból, hiszen elkezdőd-
het annak a projektnek az előké-
szítése, amelynek tartalmi elemei 
között autóbuszok – köztük két 
hidrogénnel működő – és töltő-
állomások beszerzésének folyta-
tása, szabadparkolóhely-felisme-
rő rendszer kialakítása, SMART 
buszmegállóhelyek kialakítása, 
e-jegyrendszer bevezetése is sze-
repel. A Közösségi közlekedés fej-

lesztése elektromos autóbuszok 
beszerzésével Pakson és gazdasá-
gi övezetében megnevezésű pro-
jekt megvalósítására az Integ-

rált Közlekedésfejlesztési Opera-
tív Program pályázatán nyerte el 
a támogatást a Paksi Közlekedé-
si K�.                                         -dsz-

Egy mintegy 294 millió forin-
tos útfelújítási csomagról szóló 
projektet jelentett be Szabó Pé-
ter polgármester sajtótájékoz-
tatón. Arról tájékoztatott, hogy 
felújítják a Gábor Áron utcát, 
a Kálvária utcát és a Kápolna 
utca bölcsőde előtti szakaszát. 
Azt mondta, hogy hamaro-
san indul a közbeszerzés, már-
ciusban pedig a munkagépek 
is a helyszínekre érkezhetnek. 
Mindhárom szakaszon új asz-
faltburkolatot építenek majd, 
felújítják a járdákat, az útsze-
gélyeket. A Kálvária utcában a 
felújítás részeként az elörege-
dett ivóvízvezetékeket is kicse-
rélik, továbbá a kocsibeállókat 
és az úttest melletti parkolókat 
is megújítják. Szabó Péter arról 
is tájékoztatott, hogy az útfel-
újításokat Magyarország Kor-
mánya támogatja, az erről szóló 
szerződést már ellátta kézjegyé-
vel. A megvalósuló fejlesztések 
eredményeként nemcsak ké-
nyelmesebb lesz a közlekedés a 
három utcában, hanem bizton-
ságosabb is.

-lk-

– Aki még nem oltatta magát, te-
gye meg, illetve aki még nem vet-
te fel az ismétlőoltást, az minden-
képpen vegye fel, főként, ha már 
eltelt négy hónap az utolsó oltása 
óta – hangsúlyozta a koronavírus 
elleni oltások fontosságát Szabó 
Péter, Paks polgármestere sajtótá-
jékoztatón, amit dr. Bodnár Imré-
vel, a Paksi Gyógyászati Központ 
főigazgatójával tartottak. A tájé-
koztató apropóját a januári tele-
pülési oltási akciónapok adták. El-
hangzott, hogy ennek keretében 
Pakson a gyógyászati központban 
és a háziorvosoknál is felvehe-
tik az oltást azok, akik eddig még 
nem tették meg, akár bejelentke-
zés nélkül, bár a háziorvosok kö-
szönettel veszik az előzetes jelzést, 
emellett kérik, hogy mindenki le-
hetőség szerint a saját háziorvosá-
nál oltassa be magát. Szabó Péter 
ismertette a kilenc körzet házior-
vosainak oltási rendjét. Eszerint 
január 14-én pénteken 14-től 18 
óráig és 15-én szombaton 10-től 
18 óráig dr. Szilágyi Szabolcs és 
Puskásné dr. Szőcs Teodóra tar-
tanak oltási akciónapot, dr. Juhász 
Katalin január 21-én paksi, 22-én 
dunakömlődi pácienseit oltja, ja-
nuár 28-án 14-től 18 óráig és 29-

én 10-től 18 óráig pedig dr. Fo-
dor Ágnes, dr. Czigler Csaba, dr. 
Farkas Éva Edina, dr. Palkó Ág-
nes, dr. Lendvai-Sztanu Krisztina 
és dr. Barok József oltanak rende-
lőikben. A gyógyászati központ-
ban négy hétvégén oltanak a szak-
orvosok, amiről dr. Bodnár Imre 
főigazgató tájékoztatott. – Január 
6-val kezdődően  minden csütör-
tökön és pénteken 14-től 18 óráig, 
szombatonként 10-től 18 óráig fo-
gadják az oltakozókat a bőrgyógy-
ászati szakrendelés váróhelyiségé-
ben. Ezekre az alkalmakra is be-
jelentkezés és regisztráció nélkül 
lehet menni, a hozzájáruló nyilat-

kozatok előzetes kitöltése segítsé-
get jelent. 12 év feletti gyerekeket 
is oltanak, az 5-11 éves gyerekek 
oltása problémamentes esetekben 
viszont a házi gyermekorvosi pra-
xisokban történik. A jelentkezők  
adatait az elektronikus egészség-
ügyi szolgáltatási térben, azaz az 
EESZT-ben ellenőrzik – összeg-
zett dr. Bodnár Imre. Hozzátet-
te, hogy ötféle oltóanyagból lehet 
választani, az oltást végző szakor-
vos szakmai egyetértésével. A fo-
lyamat meggyorsítása érdekében 
az időpontfoglaló felületen (eeszt.
gov.hu) jelentkezhetnek be az ol-
tást igénylők.                                      -se-

Fotó: Szép Zsóka
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Városi beruházások 2021-ben
Megújult a Szentháromság 
tér és a Kápolna utcai böl-
csődeépület, útrekonstruk-
ciók zajlottak, elkezdődött 
a Táncsics utcai parkoló re-
habilitációja, valamint a fő-
utca újabb szakasza felújítá-
sának tervezése. Összefogla-
lónkban 2021 legfontosabb 
önkormányzati beruházásait 
gyűjtöttük össze.

Ovifocipálya létesült Dunaköm-
lődön, amihez a Magyar Labda-
rúgó Szövetség (MLSZ) pályá-
zatán nyert támogatást a paksi 
önkormányzat. A településrész 
így újabb sportolási lehetőséggel 
gazdagodott – írtuk meg márci-
usban.
Április elején tudósítottunk arról, 
hogy megújult a Kishegyi út és a 
Vácika utca közötti útszakasz. A 
beruházásra nettó 16,5 millió fo-
rintot fordított a város. A mun-
kálatok során szilárd aszfaltbur-
kolat épült 220 méter hosszan, 4 
méter burkolatszélességgel, ami a 
Kishegyi úthoz való csatlakozás-
ban 6 méter. 
Májusban indult az elektromos-
busz-járműtelepre vezető út fel-
újítása. A több mint 400 méter 
hosszú és 6 méter széles út re-
konstrukciója mintegy 95 millió 
forintból készült el a munkate-

rület-átadástól számított 140 na-
pon belül. 
Egy új, 92,5 méter hosszú be-
tonburkolatú árok megépítésé-
vel oldották meg a Jókai utca és 
a Prelátus szőlőterület egy részé-
nek vízelvezetését. A kivitelezést 
a ZO-BAU K�. szakemberei vé-
gezték, a műszaki átadást május 
végén tartották. 
Május végére készült el két 
nagyméretű edzőpálya kivite-
lezése a Fehérvári úti futball-
komplexumban. Az élőfüves 
borítású játékterek kialakítása 

mintegy 180 millió forintból va-
lósult meg, aminek hetven szá-
zaléka taost kforrásból állt ren-
delkezésre, harminc százaléka 
pedig önerő volt. 
Ugyancsak májusban fejeződött 
be a cseresznyési játszótér új ke-
rítésének építése. A kivitelezés 
során a DC Dunakom Zrt. mun-
katársai elbontották a rossz álla-
potban lévő drótszövetkerítést és 
-kaput, és 95 méter hosszan tég-
lamintás, betonelemes kerítés ké-
szült, acélszerkezetű, kétszárnyú 
kapuval. A beruházás megköze-

lítőleg 5 millió 800 ezer forintból 
valósult meg.
Folytatódott a Barátság úti ren-
delőintézet épületének rekonst-
rukciója. A háziorvosi rende-
lőkben kisebb felújítást kellett 
végezni, a pszichiátriai szak-
rendelés helyiségeiben na-
gyobb munka zajlott, illetve 
klimatizálták a rendelőket, va-
lamint a várótermet is, ahol pa-
dozat- és nyílászárócsere tör-
tént, és álmennyezetet építet-
tek. Megújult a földszinten lévő 
erősáramú központ és a gyen-
geáramú informatikai központ, 
a bejáratnál lévő közlekedő, va-
lamint a vizesblokkok is. A fő-
bejárati ajtókat fotocellásra cse-
rélték. 
Modernebb a képalkotása, és 
sokkal gyorsabb is az az új rönt-
gengép, amelyet a Paksi Gyógy-
ászati Központ szerzett be 250 
millió forint értékben kormány-
zati támogatásból. A készülék-
csere során a berendezéshez 
szükséges informatikai rendszert 
is kicseréltette a gyógyászati köz-
pont vezetése. Az új berendezést 
májusban állították munkába. 
Augusztus 3-án adták át a forga-
lomnak a megújult Szenthárom-
ság teret. A kormányzati támo-
gatásból elkészült felújítás teljes 
költsége 330 millió forint volt.  Ü 

Fotók: Szép Zsóka
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Ü A rekonstrukció részeként 
megújultak a burkolatok, meg-
történt a közművek cseréje, a 
légkábeleket földkábelekre cse-
rélték, okospadokat is kihelyez-
tek, és parkolókat alakítottak ki. 
Augusztus végén tájékoztat-
tunk arról, hogy diagnosztikai 
és szervizberendezések kerül-
nek az elektromosbusz-garázs-
ba. A mintegy 160 millió forin-
tos eszközbeszerzés részeként 
többek között görgős fékerő-
mérő, fényszóró-ellenőrző és 
kerékszerelőgép is érkezett a te-
lepre.
Befejeződött az országban az 
első, a Limes vonalában találha-
tó, római kort idéző játszótér ki-
vitelezése – erről augusztusban 
számoltunk be. A Dunaföld-
vár–Bölcske–Madocsa–Duna-
kömlőd Térségi Turisztikai Ter-
mékcsomag részeként kialakított 
projekt a Tudással a Jövőért Ala-
pítvány közreműködésével való-
sult meg. 
Keretmegállapodást kötött tele-
pülési víziközmű-tervezési fel-
adatok ellátására a Paks és Térsé-
ge Közműfejlesztési és Beruházási 
Önkormányzati Társulás augusz-
tus végén. A megállapodás ösz-
szege mintegy 2 milliárd 412 mil-
lió forint, a rekonstrukció és új 
hálózatok kiépítése Paks mellett 
több településen is megtörténik. 
A tervezési folyamat egy évet vesz 
igénybe, a beruházás várhatóan 
már 2022-ben megkezdődik. 

Mintegy 3 milliárd 351 millió fo-
rint kormányzati támogatással va-
lósul meg az a beruházás, amely-
nek eredményeképpen kibővül és 
korszerűbbé válik a Balogh An-
tal Katolikus Általános Iskola és 
Gimnázium. – A telekkialakítás 
és a tervezés megtörtént, októ-
ber végén indul el a közbeszerzé-
si eljárás. A beruházás több ütem-
ben zajlik majd 2022 tavaszától – 
mondta Süli János miniszter az 
intézmény tanévnyitóján. 
Októberben írtunk arról, hogy el-
indul a főutca-felújítás újabb üte-
mének előkészítése a tervezésről 
szóló szerződés aláírásával. Az el-
képzelések szerint teljesen átala-
kul a főutca a Kereszt utcától egé-

szen a 6-os út becsatlakozásáig. 
Az érintett szakaszon biztosított 
lesz a párhuzamos parkolás, a jár-
dák térkő burkolatot kapnak, és 
lesz külön kerékpársáv is. A fel-
újítás tervezése mintegy nettó 114 
millió forint kormányzati támo-
gatásból valósul meg. 
Októberben befejeződött a tám-
falépítés kivitelezése a Paksi Nap-
sugár Óvoda dunakömlődi tag-
óvodája mögött. A projekt cél-
ja nemcsak az volt, hogy a löszfal 
omladozását megállítsák, hanem 
az is, hogy az óvodások vissza-
kapják az eddig lezárt területet, és 
továbbra is biztonságban játszhas-
sanak. A teljes beruházás mintegy 
35 millió forintból valósult meg. 

Az összegből 13 millió forintot 
pályázati úton biztosított a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány. 
Október végén kezdődött meg a 
Táncsics Mihály utcai út- és járda-
felújítás. A  beruházás kormány-
zati támogatásból valósul meg, to-
vábbá a településvezetés mintegy 
40 millió forint önerőt biztosít a 
rekonstrukcióra. A projekt össze-
sen 149 millió forintból készül el, 
2022 áprilisáig.
Két út felújítása indult el novem-
ber elején. Az egyik helyszín a 
Tölgyfa utca, a másik a Tolnai út 
Kölesdi út és mentőállomás kö-
zötti szakasza. Mindkét projek-
tet a Belügyminisztériumtól Paks 
város fejlesztését szolgáló minisz-
teri döntés alapján 2018-ban ka-
pott támogatásból valósította meg 
Paks Város Önkormányzata. Az 
együttesen mintegy 72 millió fo-
rintos beruházások műszaki át-
adását decemberben tartották. 
Elkészült november végére a Ká-
polna utcai bölcsőde épületének 
felújítása. A projektet TOP-os for-
rásból, mintegy egymilliárd fo-
rintból valósította meg Paks Város 
Önkormányzata. A bölcsőde épü-
lete három nevelési-gondozási 
egységet, valamint egy igazgatási-
szociális helyiségekből álló töm-
böt és egy melegítőkonyhát foglal 
magában. Az épület hat gyermek-
csoportjában összesen 72 kisgyer-
mek fogadására van lehetőség.                          

Dallos Szilvia
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Kitüntetésátadások 2021-ben 
A mindenkori paksi képvise-
lő-testület által alapított díjak 
adományozásáról évente vagy 
kétévente döntenek a beérke-
zett javaslatok alapján. A ki-
tüntetések átadásának meg-
szokott rendjét 2021-ben is 
átírta a koronavírus-járvány, 
volt, hogy módosult az átadás 
megszokott időpontja, kö-
rülményei, valamint átadtak 
2020-ban odaítélt elismerése-
ket. 

A pedagógusnapi városi ün-
nepséget 2021-ben hagyomá-
nyos keretek között tarthatták 
meg júniusban. Az 1996-ban 
alapított Gyermekeinkért díj ki-
tüntetettjei tavaly Vassné Fritz 
Margit, a Paksi Napsugár Óvo-
da óvodapedagógusa és Dobó 
Éva, a Paksi Vak Bottyán Gim-
názium tanára voltak. Dobó Éva 
a díjat később vette át Szabó Pé-
ter polgármestertől a gimnázi-
umban. Mivel a pandémia miatt 
nem volt rá mód, az ünnepségen 
adták át a 2020-as esztendő díja-
zottjainak, Erdei Juditnak és Pé-
terné Lengyel Juditnak, a Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kola pedagógusainak is a kitün-
tetést. Az ünnepségen adták át a 
2020-ban odaítélt Paks Sportjá-
ért kitüntetést Poór Józsefnek, a 
Paksi Deák Ferenc Általános Is-
kola testnevelőjének. 
Frastné Nikl Gyöngyi, a Pak-
si Gyógyászati Központ ápolá-
si igazgatója kapta 2021-ben a 
Pongrácz Sándor-díjat. A kitün-
tetést az egészségügyben dol-
gozók elismerésére alapították 

1999-ben, és a Semmelweis-na-
pi városi ünnepségen adják át, 
amit tavaly meg tudtak tartani 
hagyományos keretek között. A 
méltatásban egyebek mellett el-
hangzott, hogy a díjazott 2020-
ban és 2021-ben oroszlánrészt 
vállalt a Covid–19-fertőzés in-

tézményi megelőzésében, az el-
járásrendek kidolgozásában, a 
betegséggel kapcsolatos saját és 
más önkormányzati intézmé-
nyek szűréseinek és a gyógyá-
szati központban végrehajtott és 
végrehajtandó Covid–19 oltási 
tevékenység megszervezésében 
és adminisztrációjában. 
A pandémia miatt korábban el-
maradt díjátadásokat pótoltak 
szűk körben tartott ünnepsé-
gen decemberben. Akkor vet-
te át a Pongrácz Sándor-kitün-
tetést a 2020. év egyik díjazottja, 
dr. Fodor Ágnes. A méltatásban 
elhangzott, hogy több mint két 
évtizede az I. sz. felnőtt házior-
vosi körzetben dolgozik, 2019. 
március 25. óta nyugdíj mellett. 
A munkatársaival, az egészség-
ügyi dolgozókkal, a betegekkel 
való kapcsolata, segítőkészsége 
példamutató. 2020-ban Pong-
rácz Sándor-díjjal ismerték el dr. 
Farkas Éva Edina munkáját is, 
aki jelenleg a IV. sz. felnőtt há-
ziorvosi körzetben látja el a be-
tegeket, valamint a Paksi Élet-
fa Idősek Otthonában. Eddigi 
szakmai életútja, szakmai hoz-
záállása, valamint betegei véle-
ménye alapján kapta meg az el-
ismerést.    
A Pro Urbe kitüntetést 2021-
ben Etessy Gábor kapta. A Vak 

Bottyán Gimnáziumban létre-
hozott Vak Bottyán Tehetség-
gondozó Közalapítvány alapí-
tó tagjaként 25 éven keresztül 
végezte hathatós kuratóriumi 
munkáját egykori iskolájáért. 
Közel harminc éve a PSE elnök-
ségi tagja. Az ASE állandó tá-
mogatója.
Mivel március 15-én nem volt 
rá mód a járvány miatt, az ok-
tóber 23-i városi ünnepségen 
adták át a Tisztes Polgár kitün-
tetést is a 2021-es díjazottak-
nak,  Zuschlag-Nepp Éva Ka-
talinnak és Zuschlag Jánosnak. 
Mint a méltatásban elhang-
zott, Zuschlag-Nepp Éva a pak-
si evangélikus gyülekezet 2015-
ben megválasztott lelkésze – 
erős paksi rokoni kötődésekkel. 
Zuschlag János a Paksi Evan-
gélikus Egyházközség presbite-
re volt hosszú évekig, a gyüle-
kezet három éve felügyelőjévé 
– világi vezetőjévé – választot-
ta. Mindketten fontosnak tart-
ják életükben a társadalmi sze-
repvállalást. 

A képviselő-testület 2020-ban – 
a trianoni döntés 100. évfordu-
lója alkalmából – határozott úgy, 
hogy Pro Urbe díjat adományoz 
Jenei Károlynak Viskről, dr. Pallya 
Gábornak Galántáról és dr. Kele-
men Andrásnak Kézdivásárhely-
ről, akik hosszú idő óta kima-
gaslóan sokat tesznek Paks és az 
általuk képviselt testvértelepülé-
sek kapcsolatának erősítéséért. A 
pandémia miatt a 2020. október 
23-i városi ünnepségre nem tud-
tak eljönni a kitüntetettek, a díja-
kat 2021 nyarán vették át. 

2021-ben Grószné Hoós Katalin, 
a Paksi Bóbita Bölcsőde kisgyer-
meknevelője vehette át a 2003-
ban alapított Segítő Kéz kitünte-
tést, a járványhelyzet miatt csak 
szűk körben tarthatták meg a díj-
átadót. Elhangzott, hogy a kitün-
tetett munkáját pontosság, lelki-
ismeretesség, magas szintű szak-
maiság jellemzi. 2019. szeptember 
1-jén nyugállományba vonult, 
azonban egy évvel később nyug-
díjasként visszatért a bölcsődébe.

Kohl Gyöngyi

Vassné Fritz Margit

Frastné Nikl Gyöngyi

Etessy Gábor

Grószné Hoós Katalin

Zuschlag János, Zuschlag-Nepp Éva 
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Vizitben: gyermekpulmonológia
Közélet

A paksi gyermekpulmonoló-
gia szakrendelés immár huszon-
három éve működik dr. Csá-
bi Márta gyermektüdőgyógyász 
adjunktus vezetésével. A dok-
tornő 1982-ben végzett a Sze-
gedi Orvostudományi Egyetem 
Általános Orvosi Karán, majd 
csecsemő- és gyermekgyógy-
ászatból, valamint gyermek-tü-
dőgyógyászatból szakvizsgázott. 
A paksi szakrendelés a gyógyfür-
dő épületének földszintjén talál-
ható, keddenként 8-tól 14 órá-
ig van rendelés, mely beutalóval 
és előjegyzéssel kereshető fel, de 
akut tünetek esetén (pl.: fulladás, 
tüdőgyulladás gyanúja) előzetes 
telefonos egyeztetés után, soron 
kívül is ellátásra kerülnek a pa-
naszos gyermekek.
– A szakrendelést visszatérő-
en köhögő, ziháló, asztmati-
kus hörghurutos, gégegyulla-
dásos gyermekekkel keresik fel 
leggyakrabban, gyakran kísérő 
tünetként jelenik meg az ekcé-
ma, táplálékallergia, szénanát-
ha, csalánkiütés. Az allergiás tü-
netek időbeni, életkor szerinti 
megjelenésének sorrendjét ne-
vezi a szakma „allergiás mene-
telésnek”: csecsemőkorban a 
bőrtünetek, tehéntejfehérje-túl-
érzékenység dominál, óvodás-
korban a száraz vagy ugató jel-
legű köhögés, hörghurut, na-
gyobb gyermekekre a terhelés 
provokálta nehézlégzés, az aszt-
ma és/vagy a szénanátha jellem-
ző. Az allergia nem gyógyítható, 
de jól egyensúlyban tartható, ke-
zelhető. Fontos a megelőzés már 
a korai életkorban, majd gyakran 
gyógyszerek tartós preventív sze-
désére is szükség lehet – összeg-
zett a doktornő. 
Arról is beszélt, hogy nagyon el-
terjedt a kisgyermekeknél az in-
halációs (belélegezhető) hörgő-
tágítók és szteroidok alkalma-
zása, amelyeket azonban csak 
szakmailag indokolt esetben, 
megfelelő mennyiségben és ide-
ig, valamint megfelelő toldalék-
kal, helyes technikát alkalmaz-
va javall. 

Kitért arra, hogy 2022. janu-
ár 1-jétől bekerült a kötele-
ző újszülöttkori anyagcsere-
szűrések közé a cisztás �brózis 
(mucoviscidosis) szűrése, amely 
egy örökletes genetikai beteg-
ség, súlyos légzőszervi és emész-
tési problémákkal.
A gyermekpulmonológia szak-
rendelésen az első találkozás-
kor részletes anamnézis (kór-
előzmény) felvétel történik. 
Ennek célja, hogy a doktornő 
megismerje a páciens korábbi 

és aktuális panaszait, állapotát. 
Rákérdez például, hogy van-e a 
családban allergiás, asztmás be-
teg, hogy milyen gyógyszereket 
szedett vagy szed a gyermek. 
A tünetektől függően mellkas-
röntgent, laboratóriumi, gégé-
szeti vizsgálatot rendel el, me-
lyek elérhetők a gyógyászati 
központban. – A gyermekpul-
monológia szakrendelésen van 
mód verejtékteszt elvégzésére, 
légzésfunkciós vizsgálatra, va-
lamint ha arra utal a kórelőz-

mény, hogy terhelésre jelent-
keznek a tünetek, akkor terhelé-
ses légzésfunkciós vizsgálatra is. 
Allergiakutatás bőrteszttel vagy 
vérvétellel történik. Bőrteszt há-
roméves életkor felett, kizáró-
lag tünet- és gyógyszermentes 
gyerekeknél végezhető – mond-
ta dr. Csábi Márta, kiemelve, 
hogy ezek a vizsgálati módsze-
rek nemcsak a diagnosztikában 
fontosak, hanem a páciens álla-
potának nyomon követésében is 
segítenek. A kontroll időpontját 
a tünetektől függően határoz-
za meg.  
A szakrendelésen két asszisz-
tensnő dolgozik, Németh And-
rea és Kelemen Éva. Ők végzik az 
allergiatesztet, a légzésfunkciós 
vizsgálatot, a verejtékvizsgálatot, 
valamint ellátják az adminiszt-
rációs feladatokat. Kiemelték, 
hogy mivel gyermekpáciensek-
ről van szó, fokozott oda�gye-
lésre van szükség, a kedvesség, a 
feszültségoldás, a türelem, a le-
hető legnagyobb komfort bizto-
sítása a vizsgálatok során alap-
vető. Hozzátették, hogy a szülők 
is sokat tudnak segíteni azzal, ha 
felkészítik gyermeküket a dok-
tornőtől és a tőlük kapott előze-
tes útmutatás alapján arra, hogy 
mi történik majd vele a szakren-
delésen, a vizsgálatok során.              

Kohl Gyöngyi

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Atomerőmű

Atomenergetika 2021
Ahogy a gazdaság többi ága-
zatában, úgy az atomenergeti-
ka területén dolgozóknak is ne-
hezített pályán kellett teljesíteni 
2021-ben is, hiszen a pandémia 
a korábbiaktól merőben eltérő 
munkafeltételeket szabott. 
Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. januárban sikeresnek érté-
kelte az első pandémia alatti fő-
javítást, valamint az előző év-
ben végzett karbantartási mun-
kálatokat. A különleges helyzet 
sem akadályozta meg az új fű-
tőkazetták bevezetésének ter-
vezett lépéseit. 
A rendkívüli hideg miatt feb-
ruár 11-én megdőlt a korábbi 
áramfogyasztási rekord, az új 
országos csúcs a MAVIR ada-
tai szerint 7119 megawatt volt.
Az Országos Atomenergia Hi-
vatal közmeghallgatást tartott 
márciusban a Paks II. projekt 
létesítésiengedély-kérelmének 
elbírálása tárgyában, a veszély-
helyzetre való tekintettel elekt-
ronikus formában. Szintén 
márciusban elkészítették a ter-
vet a munkavállalók védőol-
tásának biztosítására az atom-
erőműben. Ugyanebben a hó-
napban sikeresen vizsgázott a 
Paksi Atomerőmű a WANO-
ellenőrzésen az Atomerőmű-
veket Üzemeltetők Világszö-

vetségének partnervizsgálati 
programjában. A bizottság hét 
fejlesztendő területet azonosí-
tott, valamint két jó gyakorla-
tot kiemelt, és a szakma �gyel-
mébe ajánlott. A betonvizsgá-
ló laboratórium talajmunkáival 
pedig elindult az erőmű-épít-
kezést kiszolgáló betonkeve-
rő üzem építése a két új paksi 
blokk felvonulási területén.
A rendkívüli hőség miatt nap-
ról napra újabb terhelési rekor-
dokat rögzítettek júniusban a 
szakemberek. Az új nyári csúcs 
6814 megawatt volt, amit júni-
us 23-án regisztráltak 28,7 Cel-
sius-fok napi átlaghőmérséklet 
mellett. Az Országgyűlés elfo-
gadta a Paks II. projekt �nan-
szírozási szerződésének módo-
sítását. A szerződés kedvezően 
módosult, a kamatszint válto-
zatlanul hagyása mellett a tő-
ketörlesztést 2031-ben, a két új 
erőművi blokk üzembe helye-
zését követően kell megkezde-
ni – adta hírül júniusban a Paks 
II. Zrt. Nem sokkal később ar-
ról is beszámoltak, hogy elké-
szült és megkapta a használat-
ba vételi engedélyt a két létesülő 
blokk közvetlen szomszédságá-
ban megépült Erőmű-beruhá-
zási Központ, amely a műszaki 
személyzet elhelyezésére szolgál. 

Augusztusban a Paks II. kéz-
hez kapta a �zikai védelmi en-
gedélyt, miután a nukleáris ha-
tóság megállapította, hogy a �-
zikai védelmi terv mindenben 
megfelel a követelményeknek.
Szeptemberben nyílt napot tar-
tott az atomerőmű. Gerjen, 
Madocsa és Dunapataj volt a 
vendég a hagyományos ren-
dezvényen. Szintén szeptem-
berben közvélemény-kutatást 
indított az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. megrendelésére a 
Medián Közvélemény- és Pi-
ackutató Intézet és a 21 Kuta-
tóközpont életmódbeli és táp-
lálkozási szokások vizsgálatá-
ra annak kimutatására, hogy a 
természetes háttérsugárzáshoz 
képest éri-e többletdózis a kör-
nyékben élőket.
Az év utolsó hónapjaiban egy-
re több nemzetközi fórumon 
hangzott el, hogy az atomener-
gia biztonságos és elengedhe-
tetlen a klímabarát áramellá-
táshoz. Október 27-én az Euró-
pai Bizottság elnöke, Ursula von 
der Leyen nyilatkozott így az 
EU csúcstalálkozóját követően, 
majd Rafael Grossi, a Nemzet-
közi Atomenergia-ügynökség 
főigazgatója beszélt arról, hogy 
a kibocsátásmentes energiater-
melés érdekében több atom-

energiára van szükség. A viseg-
rádi országok közös nyilatko-
zatban álltak ki a klímavédelmi 
célok elérését szolgáló atom-
energia mellett a V4 országok 
képviselőinek paksi találkozá-
sa során.
Az Országgyűlés Fenntartható 
fejlődés bizottsága előtt jelentet-
te be november 16-án Süli János 
miniszter, hogy a Paks II. Zrt. 
benyújtotta a reaktortartályok 
gyártási engedélye iránti kérel-
met az Országos Atomenergia 
Hivatalnak. 
A december újabb áramfo-
gyasztási rekordok sorozatát 
hozta el. Ennek kapcsán a Paks 
II. Zrt. kommunikációs igazga-
tója, Mittler István úgy nyilat-
kozott, hogy az ország áramfo-
gyasztásának látványos növeke-
dése alátámasztja a két új paksi 
blokk szükségességét. A MAVIR 
adatai szerint a fogyasztási re-
kordok idején a paksi atomerő-
mű és az országban működő 
gázerőművek mellett az áram-
import elégítette ki a teljes brut-
tó rendszerterhelés javát, ami-
hez a megújulók mindössze 4-5 
százalékkal tudtak hozzájárulni. 
Pakson ülésezett december 16-
án a Paksi Társadalmi Tanács, 
ahol Süli János, a paksi atom-
erőmű két új blokkjának terve-
zéséért, megépítéséért és üzem-
be helyezéséért felelős miniszter 
ismertette a térségfejlesztés te-
rén tett lépéseket, illetve az úgy-
nevezett kerítésen belüli felada-
tok előrehaladását. Elmondta, 
hogy folyamatos a munka a fel-
vonulási területen: öt komple-
xumban összesen 18 épület vagy 
építmény létesítése halad. Folya-
matban van a létesítési engedély 
elbírálása, miközben a Paks II. 
projekt megszerezte a �zikai vé-
delmi engedélyt, a villamos lé-
tesítési (hálózatra csatlakozási) 
engedélyt, valamint a résfal- és 
a talajmegerősítés-tesztek mun-
kálataira, illetve a mínusz öt mé-
teres szint feletti talaj kiemelésé-
re vonatkozó engedélyt.

-ph-

Fotó: Babai István/archív
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Portré

Jó napot, mi újság?

Szabóné Tomolik Teréz
Tavaly decemberben osztott utoljára tartós 
élelmiszert a rászorulóknak a Segítők Paks 
Nonpro�t Alapítvány csapata. Csaknem két 
évtized, megannyi emlék és jótett után befe-
jezték tevékenységüket. Szabóné Tomolik Te-
réz neve is összefonódott a segítéssel, mint 
mondja, már maga sem tudja, mikor és ho-
gyan került kapcsolatba az önkéntesek veze-
tőjével, Molnár Imréné Ancikával. – A kari-
tatív tevékenységre hivatott alapítványban 
a háttértevékenységet vállaltam, tartottam 
a kapcsolatot a sajtóval, plakátokat készítet-
tem, koordináltam a munkát. Többször vit-
tünk együtt adományt vidékre – a férjem volt 
a teherautósofőr –, valamint a vörösiszap-
katasztrófa és a tiszai árvíz károsultjainak is. 
Megesett, hogy a mi garázsainkban tároltuk 
az adományokat, és onnan szállítottuk azokat 
tovább a rászorulóknak. Szép időszaka volt 
ez az életének, mondja Teréz, aki a paksi civil 
élet más területén jelenleg is szerepet vállal. 
A Paksi Kertbarátok Egyesületének tagjaként 
mindig részt vesz a szervezet Tök jó nap elne-
vezésű programjának lebonyolításában, vala-
mint az ő keze nyomán is szebbé, virágosab-
bá vált a város. Otthoni kertje, amit férjével 
közösen gondoznak, irigylésre méltó. – Mű-

veljük, ha már ott van – mondja mosolyog-
va Teréz, aki tősgyökeres paksi családba szü-
letett 1950 tavaszán. Négyéves kora óta a Zsí-
ros közben él. A mai Deák Ferenc általános 
iskolában, majd a Vak Bottyán gimnázium 
tagozataként működő szőlész-borász szakkö-
zépiskolában tanult. Felső tagozatos kora óta 
dolgozik, a konzervgyárban kezdett, majd az 
édesanyjának segített a háziipari szövetkezet-
ben. Érettségi után dolgozott az egykori Bir-
ka csárdában is, igaz, csak két hónapig, mert 
akkor állást kapott a rendőrségen. Polgári al-
kalmazottként személyi igazolványokat, útle-
veleket állított ki. Ott ismerkedett meg férjé-
vel, Jánossal, akivel októberben ünnepelték 
ötvenedik házassági évfordulójukat. 1973-
ban megszületett János �uk. A rendőrkapi-
tányságot ezután a nagyközségi közös tanács 
követte munkahelyei sorában. 1975-ben nép-
számlálást és népességösszeírást tartottak, 
amit a paksi körzetben Szabóné Tomolik Te-
réz koordinált. Elmondta, hogy büszke erre 
a munkára, hiszen ezzel akkor alapozták 
meg a jelenlegi számítógépes nyilvántartást. 
Második gyermekük, Péter születése után a 
városházán folytatta a munkát anyakönyv-
vezetőként. – Bár eleinte ódzkodtam tőle, az 

esketést is megkedveltem. Az anyakönyv-
vezetői feladatok mellett lakás- és hagyaté-
ki ügyekkel is foglalkoztam, közreműköd-
tem az országgyűlési és a helyhatósági vá-
lasztások lebonyolításában – mondta. Teréz 
szakmai pályafutásának súlyos betegség ve-
tett véget: 45 évesen hátsófali szívinfarktust 
kapott. Döntenie kellett, hogy az egészsége 
vagy a munkája fontosabb. Családjára hall-
gatott, és rokkantnyugdíjba vonult. Így is 
volt tennivalója, hiszen építkeztek. Miután 
javult Teréz állapota, egy kicsit még „vissza-
ült” az irodába, a hivatali dolgozók üdülteté-
sét intézte, kirándulásokat szervezett. Több 
súlyos betegsége ma már visszaveti az aktív 
élettől. Bár érték súlyos veszteségek, elápolta 
már édesapját, édesanyját, mégsem ül szo-
morúság az arcán. Mindig mosolyog, sugár-
zik a pozitív életszemlélettől. Nagyon sze-
ret olvasni, korábban sokat kézimunkázott. 
Természet�lmeket néz, a sorozatokat azon-
ban nem kedveli, sem a szirupos �lmeket, 
mert mint mondja, azok nem tükrözik a va-
lóságot. Teréz szervezi az általános és közép-
iskolai osztálytalálkozókat, már most egy 
újabb összejövetelen töri a fejét.                                                 

 Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc

 Paksi Hírnök, 2022. január 7. n 11



Paksi Hírnök retró

Paksi Hírnök retró
A Paksi Hírnök 2021-ben a harmincadik évfolyamába lépett. A jeles évforduló alkalmából indított sorozatot folytatjuk az új év-
folyamban, ízelítőt adunk abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva nemcsak tá-
jékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma.

Tovább fogyatkoznak az új-
ságos standok Pakson. Be-
zárt a Szent István téren, va-
lamint a régi SZTK-nál ta-
lálható pavilon, rövidesen a 
bódékat is elszállítják. Az üze-
meltető Lapker Zrt.-től meg-
tudtuk: nem volt gazdaságos 
a fenti két paksi stand működ-

tetése. Ugyanakkor elmond-
ták: országszerte nem jellemző 
tendencia, hogy megszűnné-
nek a pavilonok, annak ellené-
re, hogy ma már minden na-
gyobb élelmiszerboltban árul-
nak sajtóterméket.                 

(dávid)                              
2008. április 4., 17. évf. 7. szám

Szeptemberben megérkeznek 
az első paksi hordók a báta-
apáti Nemzeti Radioaktívhul-
ladék-tároló telephelyére. Er-
ről a nyolcadik TETT-re Kész 
Napon tájékoztatták a sajtó 
képviselőit, akik helyszíni be-
járáson is megtapasztalhat-
ták: végéhez közeledik a felszí-
ni befogadó létesítmény épí-
tése. […] Rövidesen elkészül 
a technológiai épület, amely-
ben előkészítik a kis és köze-
pes aktivitású hulladékot tar-
talmazó hordókat a végleges 
tárolásra. Itt a hordókat beton-
ba öntik, ezek az egyenként ki-
lenc hordót tartalmazó kon-
ténerek kerülnek majd a föld 
alá. A végleges helyszín, azaz 
a gránitban lévő tárolókamrák 

kialakítása a következő feladat. 
Az őszi beszállítás nemcsak azt 
jelenti, hogy elkezd üzemelni a 
bátaapáti telephely, hanem azt 
is, hogy Pakson tárolási kapa-
citás szabadul fel, és nem kell 
új átmeneti tárolót építeni az 
atomerőmű területén – mond-
ta dr. Hegyháti József, a Radio-
aktív Hulladékokat Kezelő K�. 
ügyvezető igazgatója. Az ügy-
vezető elmondta: a föld alatti 
tárolók létrehozását követően, 
várhatóan 2010-ben kerülhet-
nek a hordók a hegy gyomrá-
ba. Ugyanekkorra tervezik a 
paksi mintára létrehozandó lá-
togatóközpont megnyitását is 
a nagyközönség előtt.                         

Dávid Ildikó  
2008. június 6., 17. évf. 11. szám

Több százan voltak kíváncsiak 
a megújult Lussonium ünne-
pélyes átadására június idusán. 
A Dunakömlőd határában ta-
lálható késő római erőd látvá-
nyos változáson ment át az el-
múlt egy évben: rekonstruál-
ták az északi kő erődfalat és egy 
fából ácsolt kaputornyot is ka-
pott az épület. Az érdeklődőket 
a Legio Brigetio látványos hadi 
játéka és játszóház szórakoztat-
ta; a látogatók ókori étkeket és 
dunakömlődi borokat is kóstol-

hattak. Ahogy azt korábbi lap-
számainkban már olvashatták, 
Lussonium területén 1969 óta 
folynak ásatások, az első izgal-
mas lelet egy katonai diploma 
volt. 1989 óta rendszeresen dol-
goznak régészek Dunakömlőd 
határában dr. Visy Zsolt pécsi 
egyetemi professzor szakmai 
irányításával. […] Tolna me-
gye egyetlen helyreállított ró-
mai romkertje 2003-tól látogat-
ható. […]                                 -kövi-                         

2008. június 20., 17. évf. 12. szám

Befejeződött a Tavasz utca 
út- és közműrekonstrukciója. 
A hozzávetőleg négy hóna-
pig tartó munkálatok során 
165 méternyi csapadékcsator-
na készült, kicserélték az ivó-
vízvezetéket, rendbe tették a 
szennyvízcsatornát, és teljes 
egészében újjáépítették a köz-
világítást. Megújult az útburko-
lat, illetve a járda, ami a kiemelt 
szegély mellett helyezkedik el. 
A másik oldalon padkát építet-
tek, amire autóval rá lehet men-
ni […] A Tavasz utcai munká-
latok megkezdése után körül-

belül két héttel az Árok utcában 
is megjelentek a kivitelező Solt-
út K�. munkagépei. Itt hasonló 
munkát végeznek, illetve vala-
mivel több a közműveket érintő 
feladat, mint a Tavasz utcában, 
a befejezés határideje augusztus 
11. A két utca faltól falig törté-
nő felújításának kivitelezését 
közbeszerzési pályázaton nyer-
te el a k�. A két beruházás ösz-
szesen bruttó 290 millió forint-
ba kerül, amelyet az önkor-
mányzat �nanszíroz. 

Kohl Gyöngyi                                 
2008. augusztus 1., 17. évf. 15. szám

Bezár a bazár 

Tettre kész a bátaapáti telephely

Áll már az őrtorony 

Elkészült a Tavasz utca 
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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

Egy 14. századi település maradványai 
mellett különleges kincsleletet is a felszín-
re hoztak a szakemberek az M6-os autópá-
lya építését megelőző régészeti feltárások 
során, a Cseresznyésbe vezető út mellett, 
illetve Gyapa határában. […] Több mint 
2300 darab ezüst, úgynevezett „bécsi dé-
nárt” találtak a régészek a műszeres lelet-
felderítés során. Az előzetes szakértői vé-

lemények szerint a kincset gazdája legko-
rábban az 1320-30-as években áshatta el. A 
cseresznyési területen találtak még egyéb 
Árpád-kori, középkori és római kori lele-
teket, és egy 14. századi település házainak, 
templomának és temetőjének körvonalai 
is kirajzolódtak. […] 

-pgr-                                            
2008. május 9., 17. évf. 9. szám

Negyedik alkalommal, Pak-
son immár másodszor ren-
dezett veterán járműtalálko-
zót a PaRiPa, azaz a Pannoni-
ás Ring Család Paks, melynek 
tagjai (a családfő, felesége és 
két lánya) egytől egyig „fertő-
zöttek” a motorok, különösen 
a régi darabok iránt. A Városi 
Múzeum kertjében a jármű-
szépségversennyel egybekö-
tött hivatalos megnyitón bár-
ki megcsodálhatta a járműve-
ket, sőt szavazhatott is rájuk. 
Összesen 76 veterán gépko-
csi- és motortulajdonos re-
gisztrálta magát a paksi talál-
kozóra az ország különböző 
pontjairól, 30 évnél idősebb 
járgányával. A nyertes Nagy 

Károly Mecsekpöröskéről ér-
kezett a rendezvényre 50 éves 
Warsawájával. Hat éve boldog 
tulajdonosa az autónak, mely 
két év restaurálás után immár 
négy éve rója az utakat. […] 
Ring István, a rendezvény fő-
szervezője elmondta, a talál-
kozónak családias jellege van, 
s ezt az elnevezés is tükrözte: 
PaRiPa és Barátaik Veterános 
Családi Hétvége Pakson. Cél-
juk, hogy bemutassák, a köz-
véleményben kialakult általá-
nos kép, a sörözés és hangos-
kodás mellett másik oldala is 
van a motoros találkozóknak, 
a motorozásnak. […] 

Kovács Gabriella                               
 2008. július 18., 17. évf. 14. szám

Felújítják a református templomot. A tor-
nyot már felállványozták, a sisak bádogcse-
réje és alatta a faszerkezet javítása szerepel a 
tervek között, mondta el a Paksi Hírnöknek 
Lenkey István református lelkész. A bádog 
még eredeti, mintegy kétszáz éves; eddig 
festve, javítgatva volt csak. Alatta a desz-
kák is közel ezzel egyidősek, sok a korhadt 
köztük, kicserélik. Újravakolják a külső fa-
lakat is, és megújul a villámhárító. A teljes 
munka június 30-ra fejeződik be, a kivite-
lező a BA-TU Építőipari K�. A felújítást, 
amelynek várható költsége megközelítőleg 
27 millió Ft, a paksi egyházközség �nanszí-
rozza; adományokat kaptak a vállalkozók-
tól, a Paksi Atomerőműtől, magánszemé-
lyektől, valamint a református egyház is se-
gítséget nyújtott. A gyűjtést tovább folytatja 
az egyházközség, hiszen a templombelső-
ben is szükségszerű a komfortosítás, állag-
megóvás. […] 

Sólya Emma                                             
2008. április 18., 17. évf. 8. szám

Bécsi dénárokat rejtett a föld mélye 

Szelíd motorosok 

Cserélik a kétszáz éves 
bádogot 
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
A Paksi Katolikus Kör és Ifjúsági Egylet
Midőn a Rosty-kúria az egy-
házközség tulajdonába került, 
a katolikus legényegylet mel-
lett körvonalazódni kezdett egy 
szélesebb társadalmi alapon szer-
veződő egyesülés is. A katolikus 
körök olyan vallási alapú, szoci-
ális összetartozást szolgáló egyle-
tek voltak országszerte, amelyek 
célja a katolikusok szellemi és 
társadalmi érdekeinek előmoz-
dítása volt, a haza�as közműve-
lődés és a keresztény öntudat ér-
zetének ébrentartása által. 1898 
tavaszán indult meg a szervező-
dés, és májusra a Paksi Katolikus 
Kör alapszabályát bemutatási zá-
radékkal jóváhagyta a belügymi-
niszter. Ez időben az országban 
már kb. 800 katolikus kör műkö-
dött, a paksi ünnepélyes megnyi-
tója 1898. szeptember 25-én volt. 
Délelőtt tíz órakor találkoztak a 
hívek és a kör tagjai a mai helyén 
állt régi katolikus templomban, 
ahol Streicher József plébános 
ünnepélyes szentmisét celebrált. 
Ezután – zászlajukkal az élen – a 
tagok és más előkelő vendégek a 
Kossuth Lajos utcai székházhoz 
vonultak, akik előtt Daróczy Ta-
más elnök, biritói földbirtokos 
megnyitotta a díszgyűlést, majd 
Spiesz János kanonok megszen-
telte a kör székházát. A dalár-
da elénekelte a Szózatot, mely-
nek hangjai után Ozsváth János 
polgári iskolai tanár elszaval-
ta Rosty Kálmán ismert egyhá-
zi költő e házavatásra írt Zászló-
dalát: „Föl tehát a zászlót e kör új 
lakára, szárnyain ragyogjon szebb 
jövő sugára”. Kienle József segéd-
lelkész, egyleti titkár ismertette, 
hogy a körnek 184 rendes tagja, 
30 pártoló tagja és 3 kültagja van, 
ami tekintve a kör zsenge korát, 
szép eredmény. A tervezett na-
gyobb ünneplést elhalasztották, 
tekintettel az országos gyászra, 
melyet Erzsébet királyné két hét-
tel korábbi meggyilkolása okán 
rendeltek el. (Tolnamegyei Köz-
löny, 1898.10.02., 4-5. o.) 

A kör megalakulását követő év-
ben újabb egylet alakult, ezúttal 
földműves i�akból, a Paksi Kato-
likus I�úsági Egylet alapszabályát 
1899 tavaszán hagyta jóvá a bel-
ügyminiszter. Az egylet 1899. ok-
tóber 22-én tartotta zászlószen-
telését, a zászlóanyai tisztet Bun 
Gusztávné fogadta el. Évtizede-
ken át tehát e székházban működ-
tek a paksi katolikusok különféle 
egyletei, a körnek két-háromszáz 
kötetes könyvtára is volt, benne 
társadalmi ismereteket népszerű-
sítő előadásokat tartottak. A ke-
resztény magyar királyság ki-
lencszázados évfordulójára ju-
bileumi ünnepséget rendeztek a 
körben 1900 őszén. Népszerűek 
voltak az advent vasárnapi elő-
adóestek, az egyiken Vörösmarty 
Mihály születésének 100. évfor-
dulójáról, költészetéről is meg-
emlékeztek. Az érdeklődés élénk 
lehetett, mert a meghívóban ki-
emelték, hogy „az ingyenes elő-
adások alkalmával csakis a kör 
tagjai (és családtagok) foglalhat-
nak el ülőhelyet”. Máskor felolva-
sóesttel emlékeztek meg a király 
születésnapjáról 1901-ben, de a 
haza�asságon túl a direkt poli-
tikát távol tartották a kör helyi-
ségétől, választási gyűlésekre és 
kortes fórumokra nem adták ki. 

Az egylet beváltotta a hozzá fű-
zött társadalmi célokat: 

Tanulságos felolvasások, haza-
�as és vallásos ünnepélyek tet-
ték változatossá az egyleti éle-
tet. 1902 októberében őszentsége 
XIII. Leo 25 éves pápai jubileu-
ma alkalmából is ünnepélyt ren-
dezett a paksi katolikus kör, míg 
1903 telén a hasznos gazdálko-
dásról, a trágya- és takarmány-
kezelésről hallhattak előadást a 
helyi gazdai�ak. A székház alkal-
mas volt a közösségi életre: 

1914. újév napján tartott házi 
ünnepségen az i�úsági egylet 
alapítójának, Streicher József 
pécsi apát-kanonok, volt paksi 
plébános arcképét leplezték le a 
házban. A népszerű színművé-
szeti előadásokat általában reg-
gelig tartó mulatság követte az 
egyházi vezetők felügyelete és 
a helyi intelligencia támogatá-
sa mellett. A fenti csoportkép 
is egy ilyen – ahogyan nagyma-
mám hívta – „szerepes bál” al-
kalmával készült: 

A kép közepén dr. Erdélyi Gyula 
káplán látható, a kör lelkes szer-
vezője, megannyi színmű ren-
dezője, előadások ékesszólója. 
Szomorú emlékű eseménye volt 
az épület történetének, hogy 
1945 után a kitelepítésre ítélt 
sváb családok gyülekezési helyé-
ül szolgált. 1946-ban az egyletek 
feloszlatásakor a Katolikus Kör 
is megszűnt, majd az egymást 
váltó kommunista i�úsági szer-
vezetek (MADISZ, DISZ, KISZ) 
székházaként szolgált. Funkció-
jában i�úsági ház maradt 1979-
ig, később cipőüzem, végül szo-
ciális foglalkoztató működött 
benne.

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Csite Károly Leánycsel c. népszínművének paksi szereplői 
(Tumpek fotó, 1928.04.15.)

„Hogy az egylet hatása minő 
nagy, világosan igazolja, hogy 
az egylet létezése óta magának 
a csendőrségnek nyilt vallo-
mása szerint a korcsmai és ut-
cai duhajkodások s veszekedé-
sek nagyban alábbhagytak. És 
másrészt soha annyi legényt, 
pláne testületileg Pakson nem 
láttak a szentségekhez járulni, 
mint az i�. egylet létezése óta.” 
(Pécsi Közlöny, 1902.01.25., 
6. o.) 

„A Paksi Róm. Kath. I�úsá-
gi Egylet f. évi április hó 15-
én szinielőadással egybekötött 
táncmulatságot rendez, ame-
lyen szinre kerül Csite Károly 
3 felvonásos vigjátéka, a »Le-
ánycsel«. Műsor után tánc kö-
vetkezik.” (Tolnamegyei Új-
ság, 1928.04.14., 5. o.) 

„A paksi Kath. Kőrnek – 
melynek lakói a Kath. legény-
egylet és a Kath. i�úsági egylet 
– gyönyörű szép telke és alkal-

mas háza van melynek értéke 
40.000 koronára tehető. Kert-
je tavasztól késő őszig való-
ságos park. E szép hely meg-
szerzése Streicher József apát 
szerencsés kezéhez és nagy ne-
véhez füződik.” (Pécsi Köz-
löny, 1905.03.16., 5. o.) 
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Az Atomenergetikai Múzeum (AEM) gyűjtő-
körének fontos területe a szakmai folyóiratok 
és a múzeum szűkebb környezetében megje-
lenő helyi lapok gyűjtése. Ezen a téren ered-
ményes munkát végeztünk és végzünk, hiszen 
gyűjteményünkben hiánytalanul megtalálha-
tó a Pakson megjelent és megjelenő periodi-
kák mindegyike. Az országos szakmai lapok-
ból szerényebb a gyűjteményünk, ám ezek 
között is szép számmal vannak jelentős kiad-
ványok, mint például a világégést követő idő-
szak első tudományos ismeretterjesztő folyó-
irata, az Élet és Tudomány (ÉT) induló számai, 
köztük a 75 évvel ezelőtt, 1946 decemberében 
megjelent első szám.
A romokban heverő országot újjá kellett épí-
teni, amely országos építőmunkához nagy-
ban hozzájárultak az egymás után megjelenő 
műszaki és tudományos lapok, mint például a 
Földtani Közlöny (1948), a Természet és Tech-
nika (1949), a Magyar Technika (1954) és a 
Műszaki Élet (1955).

Kevésbé ismert, hogy az ÉT a „Munkások a 
tudományért – tudósok a munkásokért” moz-
galom kiadványaként indult. A mozgalom ke-
retében a tudósok az üzemekben tartottak 
előadásokat, a munkapad mellett nyújtottak 
szakmai segítséget, a munkások pedig megja-
vították, rendbe hozták az egyetemek épülete-
it, a bombázásoktól sérült laboratóriumokat.

A lap címe Mariska Zoltántól ered, aki 1945-
ben Párizsban járt, és magával hozta a Science 
et Vie (Tudomány és Élet) című folyóirat né-
hány számát, amelynek megfordított neve lett 
a hazai tudományos lap címe. Az ÉT első fő-
szerkesztője dr. Csűrös Zoltán egyetemi tanár, 
felelős szerkesztője pedig Mariska Zoltán mér-
nök volt. 
Az induló szám köszöntőjét Szent-Györ-
gyi Albert írta, többek között a következőket: 
„Sokszor kérdem magamtól – és másoktól is 
–, hogy mi is tulajdonképpen a demokrácia. 
Mindenki mást és mást mond, és a kérdésre 
egyöntetűen még magamnak sem tudtam fe-
lelni. Annyi mindenesetre tisztán áll előttem, 
hogy a demokrácia fogalmához szorosan hoz-
zátartozik a tudás, a szakértelem, a jóakarat és 
az építő munka fogalma épp úgy, mint ahogy a 
fasizmus elválaszthatatlanul összetartozik a tu-
datlansággal, erőszakkal, sötétséggel és rossz-
akarattal.”
A lap kezdetben kéthetente, majd 1947 
szeptemberétől hetente jelent meg, az in-
duló szám 17 ezer példányban, de 1949 ele-
jén már meghaladta a 70 ezres példányszá-
mot, és 1971-ben már 140 ezer példányban 
jelent meg. Egyes számok árai a következők 
szerint alakultak: 0,60; 0,80; 1,20; 1,80; 2,0; 
3,50; 5 forint, és még 1981-ben a színes és 
nagyobb formátumú számok is csak 6 fo-
rintba kerültek.
Érdekes adalék, hogy 1950 szeptemberétől 
1952 novemberéig a lap két kiadásban ké-
szült, üzemi és falusi terjesztésre, az előb-
bi címlapján kalapács, az utóbbin sarló volt. 
Az ÉT eleinte csupán természettudományos 
cikkeket közölt, majd sok vita után győzött az 
a felismerés, hogy az ismeretterjesztés nem 
korlátozódhat a tudományok egy részére. Így 
terjedt ki fokozatosan a lap témaköre a tár-
sadalomtudományokra is. A lap első számai-
ban az atomenergiával kapcsolatban az aláb-
bi címeken jelentek meg írások: Az ötven-
éves rádium regénye; Túl az urániumon; Egy 
atomenergia laboratóriumban; Atom az em-
beriség szolgálatában; Atomkutatás a Du-
nántúlon; Atom a gyógyítás szolgálatában. 
A lapot elindító mozgalom megszűnésével a 
Tudományos Ismeretterjesztő Társulat (TIT) 
vette át a periodikát 1948 októberében. 
A folyóirat népszerűségét jelezte, hogy 1948-
tól félévente megjelentették kötetbe kötve az 
aktuális számokat, így például az 1948. január 
1-jétől június 30-ig megjelent számaiból ké-
szült 832 oldal terjedelmű „könyv” ára ara-
nyozott, félvászon kötésben 23 forint volt.
A ma is megjelenő Élet és Tudomány szer-
kesztőségét tisztelettel köszöntjük a 75. évfor-
duló alkalmából, további eredményes mun-
kát kívánva!                   

Beregnyei Miklós

Mozaik

Fotó: Bodajki Ákos

Tárgy/
történet
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A Paksi SE és a Paksi FC 2021-es éve
2020 után 2021 is a koronavírus árnyéká-
ban telt, az első és második hullám után 
idén a harmadik és negyedik következett. 
Az elmúlt esztendőről, kihívásokról, ered-
ményekről Balog Judit ügyvezetőt kérdez-
tük.

– Hogyan szervezték az FC-ben és az SE 
szakosztályaiban a hétköznapokat?
– 2020-ban már kialakítottuk mindkét sport-
szervezetben a pandémiás szabályokat, ame-
lyeket 2021-ben is betartottunk. Az FC-ben 
a felnőttcsapat esetében a Magyar Labdarú-
gó Szövetség szigorú és mindenre kiterjedő 
szabályozása mentén haladtunk (heti PCR-
tesztelések, sportzóna és nézőtéri zóna ki-
alakítása stb.) a saját belső szabályozók ki-
alakításánál. Így ezek betartása már rutin-
szerűen ment a kollégáknak, sportolóknak. 
Nagyobb problémát az SE-ben a teremben 
edző sportágak (karate, ritmikus gimnasz-
tika) működése okozta, hisz a hosszú évti-
zedek óta otthonukul szolgáló tornatermek-
be jelentős időre nem jutottak be, de sikerült 
ezeken a problémákon is túljutni. Az FC-ben 
az utánpótlásban történtek jelentős változá-
sok, mivel a tehetségközpont besorolás révén 
újjá kellett alakítanunk az utánpótlás szerve-
zetet, együttműködési megállapodásokat kö-
töttünk óvodákkal és általános iskolákkal, va-
lamint más utánpótlás-nevelő sportszerveze-
tekkel, hogy minél szélesebb legyen a bázis, 
az alap, amire a paksi labdarúgó-piramist 
építjük, melynek a csúcsa a felnőtt NB I.-es 
csapat.
– Kötelezővé tette-e az FC és az SE az 
oltakozást?
– Kötelezővé nem tettük sehol, de javasoltuk 
az oltások felvételét.
– Hogyan alakult a versenyeztetés, az uta-
zások szervezése, a versenyek lebonyolítása? 

– A hatályos egészségügyi szabályozók men-
tén nagyjából zökkenőmentesen zajlott a ver-
senyeztetés, 2021-ben már jelentősen több 
verseny került megrendezésre, mint 2020-
ban. Sport szempontból megállapíthatjuk, 
hogy szinte teljesen visszaállt a „normál” me-
netrend.
– Hogyan teljesítettek a Paksi SE versenyzői, 
szakosztályai a különböző versenyeken?
– A már említett teremsportok esetében 
érezhető volt a nagyobb kihagyás, de a spor-
tolók, ahogy a lehetőségek engedték, sok-
kal nagyobb elánnal vetették bele magukat 
a versenyzésbe, mint korábban, mondhat-
juk, hogy éhezték már a megmérettetéseket. 
A többi szakosztály hozta azokat az eredmé-
nyeket (I., II., III. helyezések), amelyeket az 
elmúlt évek során is.
– Történt infrastruktúra-fejlesztés a 2021-es 
esztendőben? 
– Elmondhatjuk, hogy hosszú évek óta fo-
lyamatosan építkezünk. Mind klubon belül, 

mind létesítményi szinten. 2021-ben pályá-
zati forrás bevonásával két új élőfüves labda-
rúgópályát alakítottunk ki a Fehérvári úton, 
amelyekre már égető szükség volt. A pályák 
között járdákat építettünk, valamint elkészült 
a stadion teljes belső dekorációja is. Év végé-
re pedig egy újabb, igen látványos és hasznos 
eszközzel bővült a stadion, melyet a létesít-
mény bejáratánál láthatnak az arra közleke-
dők. Ez az úgynevezett allpay totem, egy in-
formációs és jegyértékesítő automata, ahol a 
mérkőzések előtt bankkártyával és készpénz-
zel is megválthatják belépőjegyüket a szurko-
lók 0–24 órában, valamint a klubbal kapcso-
latos információkról tájékozódhatnak a felü-
leten.
– Összességében hogyan értékeli a 2021-es 
évet? Megfelelt a klub a kihívásoknak?
– Azt gondolom, hogy a 2020-as, egész vilá-
got érintő pandémiás sokk után, az egészség-
védelmi szabályok betartása mellett, a 2021-
es év már kezdett hasonlítani a sportban a 
korábbi évekhez. Igyekeztünk minden kihí-
vásnak megfelelni, és azt gondolom, mind 
sportolói, mind szervezeti szinten sikeresnek 
könyvelhetjük el 2021-et. Személy szerint ta-
lán pont az előző év pandémiás tapasztala-
tai alapján egy fokkal könnyebben éltem meg 
2021-et, mint az előző évet, de nagyon várom 
már, hogy visszatérjen az élet a normális ke-
rékvágásba. Alapjáraton optimista embernek 
tartom magam, és igyekszem a nehézségeket 
megoldandó feladatként kezelni.
– Milyen lehet 2022?
– Remélem, hogy sikeresnek mondhatjuk 
majd az SE és az FC szempontjából is. Ezen 
dolgozunk nap mint nap a kollégáimmal, 
akiknek ezúton is szeretném megköszönni 
a 2021. évi munkájukat, és Hajrá Paksi FC, 
Hajrá magyar csapat, Hajrá PSE 2022-ben is!                             

Faller Gábor

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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Sport

Az Atomerőmű SE 2021-es éve
A sport világában rendha-
gyó volt a 2021-es esztendő. A 
Covid–19 miatt páratlan év-
ben kellett megrendezni a nyá-
ri olimpiai játékokat. Az edzé-
sek, versenyek nagy része is 
a járványhoz igazodott, izo-
lált, elzárt helyszíneken, úgy-
nevezett buborékban került 
sor a megméretésekre. A szo-
katlan körülmények ellené-
re sok szép eredményt értek 
el a paksi sportolók, az egyik 
meghatározó sportegyesület, 
az Atomerőmű SE két dzsú-
dóssal képviselte a várost a to-
kiói olimpián. Dr. Kovács An-
tal, a piros-kék egyesület elnö-
ke értékelte a Paksi Hírnöknek 
a klub 2021-es évét.

– Milyen problémákat okozott 
a mindennapokban a járvány? 
– Nagyon nehezen indult az ele-
je, és nem tudtuk, hogy lesz-e 
vége. Nehéz volt megszervezni 
az edzéseket, nagyon kevés volt 
a terem, az iskolákban nem tud-
tunk edzéseket tartani. Az inter-
neten különböző mozgásgya-
korlatokat osztottunk meg, nem 
volt benne tapasztalatunk, de si-
került megvalósítani. Az ASE 
csarnokot kellett időre beoszta-
ni, sokan már reggel hat órakor 
edzésre jártak. A �atal dzsúdó-
sok például szabadtéren oldot-
ták meg az edzéseket. Fontos 
volt, hogy együtt tartsuk a gye-
rekeket, igazából komolyabb 
személyi veszteségek nélkül ju-
tott túl 2021-en az egyesület. A 
kosárlabdacsapatot elég komo-
lyan érintette a Covid–19, ami-
kor még nem volt oltás, többen 
megfertőződtek.      
– Nézzük az eredményeket 
sportáganként!
– Kajak-kenuban Kiszli Vanda 
két maratoni világbajnoki ara-
nyat nyert, az utánpótlás pedig 
átütő sikereket ért el. Nemzet-
közi korosztályos világverseny 
arany- és egyéb érmek sokasá-
ga és hazai bajnoki címek jel-
zik a szakosztály kiváló mun-
káját. Bedecs Ferencet felkérték 

az U23-as kajak-kenu váloga-
tott szövetségi edzőjének. Saj-
nos a kosárlabdacsapat szerep-
lése a tőle megszokott szint alatt 
van. Tóth János lemondott a 
szakosztályvezetői megbízásá-
ról, köszönet a korábbi sok-sok 
sikerért. Az új szakosztályelnök, 
Gulyás Róbert a kapcsolatrend-
szerével és a tapasztalatával ta-
lán tudja ellensúlyozni a prob-
lémákat. Megkap minden tá-
mogatást tőlünk a munkájához. 
Határozott elképzelései van-
nak, úgy vélem, hogy jó az irány.                                                                                                     
Az év legnagyobb sikere, hogy 
az ASE-ból ketten is – dzsú-
dóban Pupp Réka 52 kg és 
Cirjenics Miklós 100 kg – ki-
jutottak az olimpiára, és Pupp 
Réka ötödik helyet szerzett. 
Réka nagyot lépett előre, ez egy 
újabb nagy siker a Hangyási-
iskolának, amit most már első-
sorban Braun Ákos visz tovább. 
Vannak jó versenyzők, van-
nak jó edzők, ami az utánpót-
lásban látszik, például legutóbb 
a Diák C Országos Bajnoksá-
gon a legtöbb érmet az atomerő-
mű versenyzői nyerték. Nem va-
gyunk sokan, de egy-egy korosz-
tályban már megvannak azok 
a �úk és lányok, akikkel tovább 
lehet majd ezt vinni. Ákos lett 
a női cselgáncsválogatott szö-
vetségi kapitánya, tehát látszik, 
hogy azt a munkát, ami a klub-

ban folyik, máshol is elismerik.                                                                                                       
A sakkozóknál mind a női, 
mind a fér� szövetségi kapi-
tány paksi (Papp Gábor és Ács 
Péter – a szerk.), a válogatot-
takban is játszanak paksi játé-
kosok, és 2024-ben Magyaror-
szágon lesz a sakkolimpia, re-
ményeink szerint több ASE-s 
résztvevővel. Nagy öröm, hogy 
decemberben Ács Péter ma-
gyar bajnoki címet szerzett.                                                                                                                                       
– Megújul az ASE csarnok, épül 
egy dzsúdóterem. Hogy halad-
nak a munkák? 
– A csarnokkal kapcsolatban azt 
tudom mondani, hogy január 
29-én már hazai pályán játszik az 
ASE kosárlabdacsapata. Nagyon 
szép lesz a csarnok, taopályázati 
forrást nyertünk, de hozzáteszem, 
hogy az atomerőműtől is minden 
segítséget megkaptunk. Fontos, 
hogy hazánkban stratégiai ágazat 
a sport, ezért tudunk mi is ilyen 
nagyléptékű ingatlanfejlesztést 
megvalósítani. Ami probléma, 
hogy még mindig nincs elegendő 
öltöző és színvonalas VIP rész, de 
reményeink szerint a következő 
ütemben ez is elkészülhet. Lesz 
egy gyönyörű, ikonikus, jó han-
gulatú és a 21. század követelmé-
nyeinek megfelelő sportcsarno-
kunk, amiben meglesz minden, 
ami egy lelkes kisvárosnak kell. A 
dzsúdóterem megépítéséhez min-
den összeállt, a forrás, az engedé-

lyek, csupán egy aláírás hiányzik. 
Az atomerőmű csak a területet 
adja, az épület kormányzati for-
rásból épül meg. Az elmúlt több 
mint tíz évben nagyon vigyáz-
tam arra, hogy ne merüljön fel az 
egyesületnél, hogy a dzsúdót elő-
térbe helyezem, most sem hasz-
nálunk egyesületi forrást a terem-
hez. A dzsúdóeredményeket lát-
va fontos a továbblépéshez, hogy 
legyen végre egy önálló terem.                                                                        
Tervezzük, hogy a focipálya mel-
letti öltözőépületet taoforrásból 
megújítjuk. A földszint maradna 
sportöltözőknek, az emeleten pe-
dig közösségi helyiségek lenné-
nek. Felmerült, hogy a mostani 
Atom Centert, ahol a konditerem 
is van, a város kisajátítja, és ezért 
az ott zajló foglalkozásoknak he-
lyet kell biztosítani.      
– Összegezve milyennek értékeli 
az elmúlt esztendőt?  
– Jelenleg 1300-1400 tagunk, a 
sporteredményeken túl rengeteg 
társadalmi aktivitásunk van, úgy 
érezzük, hogy az elmúlt négy év-
tizedben igazán a város részévé 
vált az ASE. Minden rendezvé-
nyünk nyitott, minden eseményt 
úgy próbálunk megrendezni, 
hogy nemcsak a tagjaink, hanem 
a város lakói is hozzáférjenek, így 
lesz ez a jövőben is. A gazdálko-
dásunk átlátható. Sokat pályá-
zunk, szerencsére a kormányzat 
több pályázati lehetőséget indított 
a Covid–19 okozta hatás csök-
kentése érdekében, ezeken siker-
rel szerepelt az ASE. A legtöbb 
edzőnk több kategóriában szer-
zett buszvezetői engedélyt, hogy 
ne kelljen buszt bérelnünk. Nem-
csak edzők, hanem pszichiáterek, 
menedzserek, buszvezetők is egy-
ben, hogy az így megtakarított 
pénzt is a sportszakmai felada-
tokra tudjuk költeni. Bízunk ben-
ne, hogy még sok-sok paksi gyer-
meket tudunk sportra nevelni, és 
reményeink szerint további nem-
zetközi sportsikereket elérni.
Azzal együtt, hogy küzdelmes és 
nehéz volt 2021, az utóbbi idő-
szak egyik legsikeresebb éve áll 
mögöttünk.               Kovács József

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív
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Öt mérkőzést játszott decemberben 
az Atomerőmű SE kosárlabdacsapata
December 11. és 29. között öt bajnoki mér-
kőzést játszott az ASE NB I/A csoportos 
fér� kosárlabdacsapata, háromszor ide-
genben, kétszer pedig Szekszárdon léptek 
pályára Kovács Ákosék, háromszor győz-
tek, kétszer pedig vereséget szenvedtek. 
Nyíregyházán az utolsó öt percben ment el 
a meccs, a Pécs elleni nagyarányú győzelem 
még jól jöhet az alapszakasz végén. Szé-
kesfehérváron Eilingsfeld megállíthatatlan 
volt, Szolnokon viszont kiderült, hogy még 
sokat kell fejlődnie a csapatnak.

Az edzőcsere és a játékoscserék lendüle-
tet adtak az ASE-nak, és Kovács Ákos ve-
zérletével izgalmas végjátékban győzték le a 
Debrecent, a válogatott vébéselejtezői miatt 
hosszúra nyúlt bajnoki szünet után. Atom-
erőmű SE – DEAC-Tungsram 80–74 (16-
20, 11-18, 27-15, 26-21). 
A második félidőben mutatott játékban bíz-
va utazott el a csapat december 18-án Nyír-

egyházára, ahol a bajnokság meglepetéscsa-
pata várta az ASE-t. Az előző szezonban az 
NB I/B-ben bajnoki címet nyert cápák jól 
kezdték a legfelsőbb osztályban, de a lendü-
letük már kezdett megtörni, reális győzelmi 
esélyekkel várhatták a mérkőzést Brownék. 
Kemény, �zikális összecsapás lett belőle, vé-
gig kiegyenlített állással. A harmincötödik 
percben még 67-67 volt az eredmény, két 
és fél perc elteltével már 77-67-et mutatott 
az eredményjelző. A hátralévő időben már 
nem sikerült szorossá tenni a végjátékot. 
HÜBNER Nyíregyháza BS – Atomerőmű 
SE 83-74 (24-26, 18-16, 16-15, 25-17). 
Alsóházi rivális, az edzőváltáson átesett Pé-
csi VSK ellen játszott az Atom december 23-
án Szekszárdon. Már az első félidőben jelen-
tős előnyt harcoltak ki a piros-kékek, amit 
a meccs végéig biztosan őriztek, és nagyon 
fontos győzelmet arattak. Atomerőmű SE – 
Pécsi VSK Veolia 89-66 (21-14, 21-12, 26-
18, 21-22).

Sokan még a „bejglimérgezésből” lábadoz-
tak, mikor a paksi csapat a karácsony utáni 
első napon pályára lépett Székesfehérváron. 
Volt miért visszavágnia a paksi alakulatnak, 
a bajnoki nyitányon hosszabbításban szen-
vedtek vereséget Vojvodáéktól. Ez a mér-
kőzés azonban nem Vojáról, hanem az ASE 
erőcsatáráról, Eilingsfeld Jánosról szólt, aki 
29 ponttal és 12 lepattanóval vette ki a ré-
szét a győzelemből. A végig kiélezett össze-
csapáson megérdemelten nyertek a paksi pi-
ros-kékek. Alba Fehérvár – Atomerőmű SE 
73-85 (24-20, 18-18, 12-28, 19-19). 
Az év utolsó mérkőzését december 29-én, 
Szolnokon játszotta az ASE, a bajnoki táb-
lázat második helyén álló Olajbányásszal. 
A dekoncentráltan, sok hibával játszó pak-
si csapat az előző meccseken látott teljesít-
ményétől elmaradva, sima, nagyarányú ve-
reséget szenvedett. Szolnoki Olajbányász – 
Atomerőmű SE 84-63 (21-10, 21-11, 28-16, 
14-26).                                                           -joko-

 Paksi Hírnök, 2022. január 7. n 19



    
  

Temetésfe lvé tel  
bemuta tó  terem  

7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  

Pirgi  Csil la  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Pakson az Újtemplom ut-
cában 2. emeleti, 2 szobás, 
51 m2-es panellakás eladó. 

Ár: 23.900.000 Ft. 
Érdeklődni: 06/20-929-7505

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Folytatódik a fogyatékosságügyi  
tanácsadás a MONTÁZS projekt zárása után

Javuljon a fogyatékos emberek életminősége, önálló életvezetési képessége, valamint a 
társadalmi befogadásuk – ez volt a fő célja a 2017-ben indult MONTÁZS projektnek. Ennek 
megvalósítására többek között létrehozták és működtetik az országos fogyatékosságügyi 
tanácsadói hálózatot, AAK-módszertani központokat nyitottak, elérhetővé tették minden 
régióban a felnőtt logopédiai ellátást, valamint az autista emberek ellátását segítő szolgáltató 
hálózatot működtettek. A közszolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű hozzáférést segítő 
fogyatékosságügyi tanácsadói hálózat  a projekt után is elérhető lesz. A fogyatékosságügyi 
tanácsadás nem ér véget a MONTÁZS projekt zárásával. 2022. január 1-től a szolgáltatás 
átkerül az emberi erőforrások minisztere által kijelölt család- és gyermekjóléti központokhoz.
A dél-dunántúli régióban az alábbi intézményekben folytatódik  
a fogyatékosságügyi tanácsadás:
Pécs: Esztergár Lajos Család- és Gyermekjóléti Szolgálat  
és Központ, 7632 Pécs, Anikó utca 5.
Kaposvár: Kaposvári Humánszolgáltatási Gondnokság,  
7400 Kaposvár, 48-as Ifjúság utca 58-60. 
Szekszárd: Szekszárd Megyei Jogú Város  
Humánszolgáltató Központ, 7100 Szekszárd,  
Vörösmarty utca 5.

Európai Szociális
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