
Nagy-Cser Melinda  szerint a magunk példamutatásán keresztül lehet hatni má-

sokra. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 
10. oldal

Megkezdődött az advent
5. oldal
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Közélet

Beruházásokról tájékoztatott 
Szabó Péter polgármester
Az ünnepélyes átadással befejeződött a 
Paks–Dunakömlőd kerékpárút építése, zaj-
lik a központi park felújításának első, vala-
mint a Kurcsatov úti tömbbelső-rekonst-
rukció második üteme, forrás érkezik a 
Kápolna utcai bölcsőde felújításához és in-
dulhat az útépítés a Vácika utcában. Ezekről 
a beruházásokról a TelePaks közéleti maga-
zinjában tájékoztatott Szabó Péter polgár-
mester. 

Közel egymilliárd forint pályázati forrás ér-
kezik a terület- és településfejlesztési opera-
tív programban a Kápolna utcai bölcsőde fel-
újítására. – A bölcsődeépület teljes körű re-
konstrukciója és a működtetéshez szükséges 
teljes felszerelés, berendezés beszerzése való-
sulhat meg az elnyert 923.916.900 forint tá-
mogatásból, a szakmai előírások �gyelem-
bevételével. A sajátos szerkezetű épületben 
3 pavilon van, melyekben 2-2 csoportszo-
bát alakítunk ki, ez minimum 72 férőhely,  a 
megengedett maximális létszám 84 fő lehet. 
Megújulnak a játszóudvarok, kerékpártáro-
lók létesülnek és 14 új parkoló – tájékozta-
tott Szabó Péter. Paks polgármestere azt is el-
mondta, hogy a projektköltségből 717 mil-
lió forint a felújítás költsége, 22 millió forint 
fordítható a parkolók kialakítására, 70 mil-
lió forint a teljes belső berendezés, felszerelés, 
a beltéri és kültéri játszóeszközök és játékok 
beszerzésére, és 115 millió forint az egyéb kö-
telező elemekre. – Amellett, hogy közel dup-
lájára emeljük a bölcsődei férőhelyek számát, 
új munkahelyeket is teremtünk a beruházás-
sal – tette hozzá. 
– A Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
épületének felújítása is elkezdődhet 2020 má-
sodik felében, a kivitelezés, �gyelemmel a tan-
év rendjére, szakaszosan valósul majd meg – 
mondta a további jövő évi fejlesztési tervek-
ről a polgármester, hozzátéve, hogy már egy 
ideje zajlik az egyeztetés a felújításról az illeté-
kes államtitkárságok, az intézményt működ-
tető Klebelsberg Központ és a tulajdonos ön-
kormányzat között, a kormány-előterjesztés 
elkészült, várhatóan még idén döntenek a tá-
mogatásról. 
A lakótelepi központi tér és park felújításával 
kapcsolatosan a projekt költségeiről tájékozta-
tott a polgármester. Ahogy elmondta, a beru-
házás nettó 1,6 milliárd, bruttó 2,062 milliárd 
forintból valósul meg, az elhatárolt tartalékke-

ret nettó 81, bruttó 103 millió forint. – A költ-
ségvetésben mindig a bruttó ár szerepel, ami 
nagyobb beruházások esetében  úgynevezett 
tartalékkeretet is tartalmaz, ezzel biztosítunk 
forrást előre nem látható költségekre. Ha nincs 
erre szükség, ez az összeg visszakerül a város-
kasszába – hangsúlyozta. Arról is tájékoztatott, 
hogy a központi park felújításának első ütemét 
eredetileg nem a jelenlegi összegre tervezték. 
– Az első ütem hirdetménnyel indult, nyílt el-
járás volt, amely a 106-os számú Közbeszerzé-
si Értesítőben is megjelent 2019. június 4-én. 
Egy ajánlat érkezett a felhívásra, így eldönthet-
tük, hogy újból kiírjuk, és várunk egy másik 
ajánlatra, vagy szerződünk a tervezettnél ma-
gasabb összegű ajánlatra, és elindítjuk a pro-
jektet. A képviselő-testület akkor egyhangúlag 
úgy döntött, hogy most szeretnénk megvalósí-
tani a park rekonstrukcióját, ezzel a kivitelezési 
költséggel – fogalmazott. 
A Kurcsatov úti tömbbelső-felújítás máso-
dik ütemét érintően a polgármester kiemel-
te, hogy nem csökken a parkolók száma, és a 
harmadik ütem megvalósításakor – amelynek 
tervei készen vannak – 18 új parkolót alakíta-
nak ki a területen, ahonnan lakossági bejelen-
tés érkezett a parkolási gondok miatt. – Az If-
júság út felújítása kapcsán a bölcsőde melletti 
füves területen K-szegéllyel van lezárva az út-
burkolat, ott is kialakíthatók még parkolók, és 
a központi park második ütemének megvaló-
sításakor is �gyelemmel leszünk erre a lakos-
sági igényre – hangsúlyozta a városvezető. 
Szabó Péter arról is tájékoztatott, hogy a 
tömbbelső-felújítási program nemcsak a la-

kótelepen folytatódik majd, hanem terve-
ik szerint az óvárosban is tovább szépül a 
társasházak környéke, a Váci utcaival meg-
egyező színvonalon a Táncsics utcai tömb-
belsők is korszerűsödnek a közeljövőben. 
Az ünnepélyes átadással lezárult a Paks–Du-
nakömlőd kerékpárút kivitelezése. – A beru-
házással kapcsolatban nagyon fontos tény, 
hogy hosszú előkészítés után valósult meg. 
2016. március 31-én adtunk be pályáza-
tot a terület- és településfejlesztési operatív 
programban, a támogatási szerződést egy 
évvel később írtuk alá. Ezt követően kötele-
ző elemként elkészült a teljes várost feltér-
képező kerékpárforgalmi hálózati terv 9,4 
millió forintért, miután ezt a tervzsűri elfo-
gadta, megkezdődhetett a műszaki tervdo-
kumentáció elkészítése, amely 17.2 millió 
forintba került. Folyamatos egyeztetések 
zajlottak a MÁV-val, a Magyar Közúttal, 
valamint a Közlekedési Hatósággal, közúti 
biztonsági audit készült. A kijelölt terület 
kapcsán ingatlan-adásvételekre és kisajá-
títási eljárások lefolytatására volt szükség, 
ezek költsége mintegy 13 millió forint volt.  
A közbeszerzési eljárás lezárása 2018. de- 
cemberben megtörtént, január 16-án pe-
dig a szerződéskötés. A további kötele-
ző elemekre, azaz a régészeti feltárásra, a 
műszaki ellenőri tevékenységre, a szemlé-
letformálásra és tájékoztatásra, nyilvános-
ság biztosítására további 13,6 milliót köl-
töttünk. A kivitelezés 663 millió forintból 
készült el, a tartalékkeret, melyet felhasz-
náltunk, 52 millió forintot tett ki.               Ü       

Fotó: TelePaks
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Ü Így áll össze a projekt bruttó 772 millió fo-
rintos teljes költsége, melyhez bruttó 540 mil-
lió forint pályázati támogatást nyertünk, tehát 
a városnak bruttó 237 millió forintjába került 
a kerékpárút – összegzett a polgármester, ki-
emelve, hogy a tájékoztatás teljes körű és fo-
lyamatos, az adatok pedig nyilvánosak voltak.                             
Az európai uniós normák szerint, a magyar 
közbeszerzési törvényeknek megfelelően zaj-
lik IKOP forrásból  tíz elektromos busz be-
szerzése, a szerződést a napokban írtunk alá 
– folytatta a polgármester. Ebben az esetben 
a közbeszerzési eljárás az európai uniós pá-
lyázatok esetében előírt minőségbiztosítás 
miatt 15 hónap alatt tudott csak befejeződni, 
kétfordulós volt, hirdetménnyel indult, az 
első forduló a részvételi szakasz volt, majd 
az ajánlati szakaszban azok az ajánlattevők 
adhattak be ajánlatot, amelyek a részvéte-
li szakaszban megfeleltek. Ennek során két 
alkalommal volt tárgyalás az ajánlattevőkkel, 

majd ezután került sor a végső ajánlattételre – 
tette hozzá. A beszerzés keretében 5+1 darab 
Urbino 12 electric típusú, 63 fő szállítására al-
kalmas és 3+1 darab Urbino 8,9 electric típu-
sú midi, 44 fő szállítására alkalmas, kizárólag 
elektromos hajtással rendelkező buszt, vala-
mint valamennyi járműtípus egyidejű tölté-
sére is alkalmas töltőinfrastruktúrát szállít a 
nyertes ajánlattevő Solaris Bus & Coach S.A. 
Paksra. A beszerzés értéke 4.697.700 euró + 
áfa. – Ennek értéke, ha a legfrissebb árfolya-
mot nézzük is 1.625.404.200 forint, a pon-
tos értéket a ki�zetéskor tudjuk meghatá-
rozni, hiszen az aznapi euróárfolyam számít 
– mondta. Hozzáfűzte, hogy részben a pro-
jekt részeként készül el a járműtelep, ahol a 
töltők is lesznek. Ehhez terveznek önkor-
mányzati önerőt, mivel már a buszbeszer-
zés előkészítése során látszott – több lehet-
séges buszgyártótól kértek be indikatív aján-
latot –, hogy a bekerülési költség majdnem 

kimeríti a rendelkezésre álló pályázati forrást. 
A járműtelep részben a járművek elhelyezé-
sére szolgál majd, részben a közösségi köz-
lekedés központi helyszíne is lesz, hiszen itt 
kap helyet a forgalomirányítás, itt lesz a sofő-
rök munkahelye is. – Ez már a Protheus pro-
jekthez is részben kapcsolódó fejlesztés, mi-
vel abban, mint beruházás, beszámítódik az 
IKOP-projekt értéke. Emellett a cég elkezdte 
a közösségi közlekedés átvételének előkészí-
tését, mivel 2021. január 1-től önkormányza-
ti tulajdonú közlekedési társaság biztosítja a 
közösségi közlekedés ellátását Pakson – hív-
ta fel a �gyelmet. 
Szabó Péter polgármester arról is tájékozta-
tott, hogy nyílt közbeszerzési eljárásban ki-
választották a Vácika utca kivitelezőjét, az 
eredményhirdetés megtörtént. – Heteken 
belül megtörténik a szerződéskötés, és in-
dulhat a kivitelezés, amit a télies időjárás be-
folyásolhat.                                       Dallos Szilvia

Rendőrlámpássá vagy körforgal-
múvá alakulhat a Kölesdi út – 
elkerülőút kereszteződése, amely 
jelenleg egy meglehetősen forgal-
mas és balesetveszélyes kereszte-
ződés – erről beszélt a TelePaks 
Híradójának Leber Ferenc al-
polgármester, a hetes számú vá-
lasztókörzet önkormányzati kép-
viselője. Elmondta, hogy egy 
kormányrendelet értelmében a 
Kölesdi út a felújítandók között 
szerepel, a munkálatokba a vá-
ros is bekapcsolódna a kereszte-
ződés átalakításával. A két verzió 
hatás-, illetve megvalósíthatósági 
tanulmánya a közeljövőben elké-
szül, ezek ismeretében dönt majd 

a képviselő-testület, hogy melyik 
mellett teszi le a voksát, melyik 
jelenik majd meg a jövő évi költ-
ségvetésben. Leber Ferenc azt is 
elmondta, hogy az előzetes költ-
ségbecslés alapján a körforgal-
múvá alakítás drágább lenne, 
mint a rendőrlámpássá alakítás. 
Előbbi mellett szól, hogy a kör-
forgalom kialakítása automati-
kus balra kanyarodást engedne a 
Vadász utcába. Leber Ferenc ar-
ról is tájékoztatott, hogy lakossá-
gi kérés egy gyalogátkelőhely ki-
alakítása a Kölesdi út – Tolnai út 
kereszteződésnél, aminek meg-
valósítását szorgalmazza.                                    

-kgy-
Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Képviselők: Mezősi Árpád

Képviselők: Horváth Zoltán
Közélet

– A második önkormányzati ciklusban dol-
gozik képviselőként, előtte 2003-tól telepü-
lésrészi önkormányzati képviselő volt. Miért 
döntött úgy, hogy ismét indul a választáson? 
– Az előző önkormányzati ciklusban megta-
pasztaltam, mi a képviselő munkája, hogyan 
lehet igazán hatékonyan segíteni a lakosság 
komfortérzetének javítását, a város fejlődé-
sét. Ezek összhangba hozása a célom.
– Milyen feladatokat lát az Ön által képvi-
selt hármas választókörzetben? 
– Ez egy családi házas övezet, ezt a jellegét 
megtartva kell fejleszteni, lehetőséget bizto-

– A 2002–2006-os önkormányzati ciklusban 
egyéni képviselő volt, majd listáról jutott a 
testületbe, aztán a jogi, ügyrendi és pénzügyi 
bizottság külső tagja volt. Most ismét a testü-
letben dolgozik, a négyes számú választókör-
zet képviselője. Honnan az indíttatása?
–  Tedd, amit tudsz, azzal, amid van, ott, ahol 
vagy! Osztom �eodore Roosevelt szavait. 
A tenni akarást a közösségért nagyszüleim-
től, szüleimtől láttam. A 2002-es önkormány-
zati ciklusban az akkori körzetemhez tartozó 
nyolc utca fele megújult, sikerült csapadékvíz-

sítani telekkialakításra. Olyan beruházáso-
kat szeretnék megvalósítani, amelyek révén 
komfortosabbá válnak az ott lakók minden-
napjai, ilyen a közösségi közlekedés kialakí-
tása, az út- és járdajavítások. Terveim között 
szerepel a Toldi utcában 20 km/órás sebes-
ségkorlátozó tábla kihelyezése. A körzet ut-
cáinak kétharmada még nem esett át felújí-
táson, szeretném, ha ezek rekonstrukciója 
megvalósulna. Kiemelt projekt a Virág utca 
felújítása, és hatalmas feladat a Péter utcáé, 
hiszen ott a munkálatokat megelőzően át kell 
helyezni a Sentab-vezetéket, amihez viszont 
az elkerülőútnak el kell készülnie. 
– Melyek a legfontosabb kihívások a város 
egészét tekintve?
– A Paks II. projekt kapcsán sokan csak az 
erőműépítésre fókuszálnak. Mivel azon-
ban nem dolgozhat mindenki ott, fontos 
megteremteni a több lábon állás lehetősé-
gét, ugyanakkor kiemelt �gyelmet fordítani 
a női munkaerőre. Így Paks és a régió gaz-
dasági fejlődése is biztosítva lenne, és nem 
csak egy cég jelentene jövőképet a városban 
élőknek.  
– A humán, a jogi, ügyrendi és pénzügyi, 
valamint a külső városrészek településrészi 

önkormányzata bizottságokban dolgozik. 
Van ezek között új terület az Ön számára? 
– Mindhárom területen dolgoztam az elő-
ző önkormányzati ciklusban. A jogi, ügyren-
di és pénzügyi bizottság a költségvetés végre-
hajtását felügyeli. A külső városrészek telepü-
lésrészi önkormányzata bizottság különösen 
kedves számomra, mivel Cseresznyésben élek, 
tapasztalom a mindennapi gondokat. Sze-
retném felzárkóztatni a külső városrészeket 
Pakshoz, hogy az ott lakók is érezzék, fonto-
sak a városnak. A humánpolitikai bizottság te-
vékenysége a város egészét átfogja, hatékony 
megoldásokat kell találnunk a felmerülő prob-
lémákra. Szeretnénk például minél igazságo-
sabbá tenni a szociális hálót. 
– Képviselőként mit szeretne elérni az ötéves 
ciklus végéig?  
– Szeretném, ha a paksiak által elképzelt várost 
valósítanánk meg, a többség akaratának érvé-
nyesítésével. Ezért minél szorosabb kapcsola-
tot szeretnénk tartani a lakossággal.                -dsz-

elvezetési problémákat megoldani, parkosíta-
ni. A 2000-es évek elején látványosan fejlődött 
a város, pedig szerényebb volt a költségvetés. 
Értelmes vitákat folytattunk a testületben, ha-
tékonyan tudtunk együtt dolgozni. Figyelem-
mel kísértem az elmúlt öt évet, és azt gondo-
lom, hogy egy erős ellenzékkel sok minden 
másképp alakult volna.
– Milyennek szeretné látni Paksot öt év múl-
va, melyek a legfontosabb tennivalók?
– Szeretném, ha Paks jobban fejlődne, mint az 
utóbbi években, ha több utca újulna meg, mert 
forrás van rá. Valahogy nem mentek a dolgok 
jól, nem értem, miért. Vannak olyan kereszte-
ződések – például a Tolnai–Dózsa–Kishegyi 
–, amelyeket jó lenne rendőrlámpássá alakí-
tani. A közlekedésbiztonság növelése érdeké-
ben át kell gondolni az utak melletti hulladék-
gyűjtők helyét. A civilszervezeteknek szüksé-
gük lenne közösségi házra. Fontosnak tartom, 
hogy ne csak egyes területek, hanem a város 
egésze fejlődjön.
– A négyes körzetre vonatkozóan mik a pri-
oritások?
– A körzetemben is azok a legnagyobb problé-
mák, amelyek városi szinten: az utak állapota, 

a közlekedés, a csapadékvíz-elvezetés. Szeret-
ném, ha sikerülne elkezdeni a Kishegyi úton is 
a tömbbelső-felújítást. Egy kis oda�gyeléssel, 
jóakarattal kevés pénzből is sok minden meg-
oldható, amitől élhetőbb, szebb lesz a körzet. 
Valódi egyeztetés kell a lakossággal, és gyor-
sabb reagálás a felmerülő problémákra. 
– A humánpolitikai, valamint a külső város-
részek településrészi önkormányzata bizott-
ságok tagja. Milyen munkát kíván végezni 
ezeken a területeken?
– A humán bizottság feladatköre közel áll hoz-
zám. A PDF például szeretné, ha a rendezvé-
nyekre ismét lenne a bizottságnak rálátása, vé-
leményezési joga. A külső településrészeken 
élőknek sok mindenért be kell járniuk a város-
ba, ezen enyhítenünk kell. Vannak hulladék-
szállítási gondok, van ahová közösségi ház kell,  
van ahová tér�gyelő kamera. Szeretném, ha a 
munkám alapján azt éreznék a paksiak, hogy 
van képviselőjük a testületben.                     -kgy-

Horváth Zoltán elérhetőségei: 
telefon: 06/70 613-6198
e-mail: hozozoli69@gmail.com 

Mezősi Árpád elérhetőségei: 
telefon: 06/30 315-6933
e-mail: mezosi.arpad@gmail.com 

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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Megnyitották az adventi udvart
KözéletKözélet

Dunakömlődön is megnyitották az adventi programsorozatot. 
Az első gyertyát D. Nagy Tamás, a paksi pünkösdi gyülekezet 
lelkipásztora gyújtotta meg, közreműködött a Tehetség Művé-
szeti Iskola, és fellépett a Misztrál együttes. Az estek pénteken-
ként 18 órától lesznek, idén a faluháznál. A katolikus plébánia, 
helyi civilszervezetek, a Csengey központ és a Faluház munka-
társai együtt szervezték az adventi programsorozatot. 

– Az advent időszakát változatos programok-
kal szeretnénk gazdagítani, törekedtünk arra, 
hogy minden korosztály találjon kedvére va-
lót – erről is beszélt Szabó Péter polgármester 
az adventi udvar megnyitóján, és arról is,  hogy 
lássuk meg mindazt a jót, ami történik velünk, 
teljen meg a szívünk szeretettel. A köszön-
tő után meggyújtotta az adventi koszorún az 
első gyertyát, majd a Vadrózsa Tánccsoport 
adott műsort, és fellépett Pál Dénes. A de-
cember 22-ig nyitvatartó adventi udvarban 
lesz többek között népi játszótér, jótékonysági 
sütivásár, szaloncukor-készítés, fellép mások 
mellett a Berek Brothers, az USNK, az Iszkiri 
zenekar, a Shisha Café, Caramel, DJ Venom, 
a Kaláka együttes, Radics Gigi, helyi kórusok. 
Az adventi programkínálat a Csengey köz-
pont és a város honlapján megtalálható. 

Fotók: Babai István
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Ebben az évben is közintézmények sora 
vált korszerűbbé a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány támoga-
tásával a paksi atomerőmű környezeté-
ben fekvő településeken. A Miniszterel-
nökség által támogatott térségfejlesz-
tési alapítvány csaknem hárommilliárd 
forinttal segítette idén az önkormány-
zatok átgondolt terveinek megvalósí-
tását.

Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011-ben 
hozta létre a Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványt (JETA), hogy általa mű-
ködtetett pályázati rendszer útján segítse az 
életminőség javítását, a települések felzár-
kóztatását az atomerőművet befogadó tér-
ségben. 2015 óta a Miniszterelnökség biz-
tosít forrást a jogszerűen, átlátható mó-
don, a nyilvánosság teljes körű biztosítása 
mellett működő alapítvány számára. A JETA 
érintettségi területén negyvenhét Tolna, il-
letve Bács-Kiskun megyei település fekszik.
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
vány 2018-ban ismét pályázatot nyújtott be 
térségfejlesztési támogatásra, hárommilli-

munkákhoz biztosított forrást. Orvosi rende-
lők felújítása, kommunális gépek beszerzése, 
megújuló energia hasznosítása, egyházi in-
gatlanok, temetők és ravatalozók felújítása is 
szerepel a nyertes pályázatok között. Paks egy 
kamaramozi kialakítását tűzte célul, Nagydo-
rog a közterületek rendben tartására szolgáló 
gépek beszerzését, Bölcske a körzeti megbí-
zott szolgálati lakásának felújítását, míg Du-
naföldvár egy impozáns belvárosi épület fel-
újítását, könyvtárrá alakítását.
A második pályázati fordulóban a további 
egymilliárd forintos keretből a benyújtott 94 
pályázatból 51 támogatása vált lehetővé. Így 
újabb gyermekintézmények, közösségi léte-
sítmények újulhatnak meg. Megkezdődhet 
a sióagárdi és a bátyai római katolikus temp-
lom felújítása. Elindulhat Gerjenben a tér�-
gyelő kamerarendszer kiépítése, Dunaszent-
györgyön a ravatalozó korszerűsítése, Köles-
den pedig a Kismegyeháza régóta esedékes 
homlokzati renoválása. 
A Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapít-
ványhoz kapcsolódó információk megtalál-
hatók a www.jovonkenergiaja.hu oldalon.

(X)

árd forintra. A pályázat szakmai programjá-
ban bemutatták azokat a fejlesztési célokat, 
amelyek a korábbiaknál szorosabban illesz-
kednek a Paksra tervezett új atomerőmű-
blokkok előkészítési és létesítési programjá-
hoz. Prioritást élveznek a térségi és telepü-
lési szolgáltatási infrastruktúra-fejlesztésre 
irányuló projektek. A Miniszterelnökség po-
zitív döntése után tette közzé önkormány-
zatok számára kiírt pályázatát az alapítvány. 
Az első fordulóban a kuratóriumhoz 155 pá-
lyázat érkezett, amelyből 139 kapott támo-

gatást csaknem kétmilliárd forint értékben.
Ennek köszönhetően tizenhat gyermekintéz-
mény, tizennégy művelődési ház, tájház és 
sportlétesítmény felújítására nyílt lehetőség. 
A szekszárdi és a kalocsai kórház komoly esz-
közbeszerzésekhez nyert támogatást, tizen-
hat település járda- és kerékpárút-felújítási 
programra, hat település új szálláshelyek lé-
tesítésére. Az alapítvány harminckilenc tele-
pülési nagyrendezvény – falunapok, feszti-
válok – megrendezéséhez, továbbá a helyi 
fejlesztések előkészítését szolgáló tervezési 

JETA: Jelentős lépések a térségfejlesztésben

Pakson óvodaudvarok is megújultak a JETA támogatásával

Fotó: Molnár Gyula/archív
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2019. NOVEMBER 21. 

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSSAL LEZÁRULT A TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ, 

PAKS–DUNAKÖMLŐD KÖZÖTTI KERÉKPÁRÚT KIALAKÍTÁSA CÍMŰ PROJEKT KIVITELEZÉSI 

SZAKASZA.

Elkészült az a 2570 méter hosszú kerékpárút, amely Paksot és Dunakömlődöt köti össze. A projektre a

Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Programban  nyert  bruttó  540.000.000  forint  vissza  nem

térítendő pályázati támogatást Paks Város Önkormányzata.  

2019.  január 16-án kezdte meg a Paks és Dunakömlőd közötti  kerékpárút kialakítását a Soltút Útépítő,

Fenntartó és Kereskedelmi Kft. és a Real-Rent Kft. (közös ajánlattevők). A fejlesztés eredményeként a paksi

kompkikötőtől  a  dunakömlődi  halászcsárdáig  2570  méter  hosszú,  kétirányú  közlekedést  biztosító

kerékpárút és kapcsolódó létesítményei épültek meg.  A kivitelezők komoly talajmunkálatokat végeztek,

töltést építettek, szélesítettek, emellett térkőburkolat készült, a vasúti átjáróknál labirintkorlátos gyalogos

vasúti  átjárót  alakítottak  ki,  valamint  a  dunakömlődi  halászcsárda  után  átjáró  épült  a  6-os  úton  való

átkeléshez. 

Paks  Város  Önkormányzata  a  Terület-  és  Településfejlesztési  Operatív  Programban  nyert  bruttó

540.000.000 forint  vissza nem térítendő pályázati  támogatást a TOP-3.1.1-15-TL1-2016-00012 azonosító

számú projekt  megvalósítására.  A kivitelezés  összköltsége bruttó 663.000.000 forint,  a  különbözetet  az

önkormányzat saját forrásból biztosította. 

A kerékpárút megépítése a környezetbarát közlekedés kialakítását célzó önkormányzati program jelentős

mérföldköve.  A  projekt  megvalósításával  egy  újabb  lehetőség  nyílt  meg  a  biztonságos  lakossági

közlekedésre Paks városa és Dunakömlőd településrész között. 

A projekt befejezési dátuma: 2019. 12. 31.

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

További információ kérhető: 

Paks Város Önkormányzata 

7030 Paks, Dózsa György út 55-61.

telefon: 75/500-500    honlap: www.paks.hu



Atomerőmű

Folyamatos a munka a Paks II. 
projektben

Már a daruk és a betonszivattyúk dol-
goznak a Paks II. beruházáson – épül-
nek a két új blokk létesítéséhez szükséges 
kiszolgálóépületek. Gőzerővel zajlik a lé-
tesítési engedély iránti kérelem összeállítá-
sa is, az ehhez szükséges műszaki terveket 
ősszel adta át az orosz fővállalkozó – tájé-
koztatott Lenkei István, a Paks II. Zrt. ve-
zérigazgatója.

Több fontos mérföldkövön van túl a két új 
paksi blokk megépítését koordináló projekt-
társaság. Februárban elkészült az a transz-
formátorház, amely elengedhetetlen az úgy-
nevezett felvonulási épületek áramellátásá-
hoz. Ahogy fél évszázada, az első négy blokk 
építésekor, most is a felvonulási épületekkel 
kezdődik a beruházás. Ezek olyan szerelő-

csarnokok, raktárépületek, betonüzemek és 
irodaházak, amelyek a blokkok megépítésé-
hez szükségesek. Az első felvonulási épületek 
megvalósítása jelenleg is zajlik a KÉSZ Építő 
és Szerelő Zrt. kivitelezésében. 
Lenkei István, a Paks II. Zrt. vezérigazgatója 
arról számolt be, hogy a beruházás már több 
mint 400 engedéllyel rendelkezik, köztük van 
a jogerős környezetvédelmi engedély, vala-
mint a telephelyengedély is. Jelenleg a két új 
paksi blokk létesítési engedélyéhez szükséges 
műszaki tervdokumentáció összeállítása zaj-
lik, ami azt hivatott igazolni, hogy az új blok-
kok tervei maximálisan megfelelnek a legszi-
gorúbb magyar, illetve nemzetközi biztonsá-
gi előírásoknak. A mintegy 300 ezer oldalas 
dokumentumot 2020. június 30-ig nyújtja be 
a projekttársaság az Országos Atomenergia 

Hivatalhoz. Ennek a részét képezi az új blok-
kok műszaki terve, amelyet a fővállalkozó idén 
ősszel átadott a Paks II. Zrt. számára. – Azon 
dolgozunk, hogy már többéves tapasztalat-
tal rendelkezzünk a két új blokk üzemelteté-
séről, mire 2032-ben az első, akkorra ötven-
éves üzemidejét elérő paksi blokk leáll – fogal-
mazott.
Lenkei István emlékeztetett, hogy újabb fon-
tos tendert zárt le a beruházást fővállalkozó-
ként végző Roszatom konszern. A felső szin-
tű irányítástechnikai rendszerre kiírt közbe-
szerzési pályázat győztese a francia-német 
Framatome–Siemens konzorcium lett, az pe-
dig már korábban kiderült, hogy a turbiná-
kat egy amerikai-francia világcég, a General 
Electric–Alstom szállítja majd. A szakem-
ber hozzátette: ez is alátámasztja, hogy a két 
új paksi blokk építése nemzetközi együttmű-
ködésben megvalósuló projekt. Lenkei István 
szerint egyre hatékonyabb az előrehaladás az 
orosz partnerrel. Azt, hogy a Roszatom szá-
mára kiemelkedően fontos a paksi blokkok 
megépítése, az is jelzi, hogy a konszern ve-
zérigazgatója, Alekszej Lihacsov rendszere-
sen találkozik a magyar féllel, legutóbb no-
vemberben tett látogatást a paksi telephelyen.

(X) 

Fotó: Paks II. Zrt.

REGISZTRÁLJ,  
ÉS GARANTÁLT AJÁNDÉKOD 
ÁTVEHETED A MÚZEUMBAN! 
További információ 
a programokról:
75/505-059
atommuzeum@npp.hu
www.muzeum.atomeromu.hu
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Őszinte, nyílt, kedves ember ül 
velem szemben. A neve nem is-
meretlen, de személyesen még 
nem találkoztam Cser Melindá-
val, aki kineziológiával, meditá-
cióval foglalkozik, lélekgyógy-
ász és életvezetési tanácsadó. 
Soha nem gondoltam, hogy 
az élet megfejtéséhez a min-
dennapok értelmes megélésén 
túl másra is szükségem van. 
Vagy legalábbis nem gondol-
tam, hogy a megértéshez szük-
séges értelmezési tartományo-
kat mások tudják felfejteni, fel-
oldani bennem. Ezért is ülök le 
szívesen beszélgetni, mert ér-
dekel egy másik szemlélet. Hi-
szen az életkor előrehaladtával, 
néhány megrázó életélménnyel 
a hátunk mögött mégis kutatni 
kezdjük a nem látható és adott 

pillanatban nem értelmezhető 
okokat és fordulunk a korábban 
elutasított retorikák felé… Szó-
val, adott egy Győr mellett élő 
kislány, aki korán veszíti el sze-
retett édesapját, majd �atal lány-
ként búcsúznia kell a bátyjától is. 
A veszteségeit nehezen dolgozza 
fel, dacol az őt körülvevő világ-
gal, keresi, kutatja a történések 
okait, önvád és bűntudat keve-
redik a szomorúságába. Szaba-
dulni akar a szellemi-�zikai rög-
höz kötöttség állapotától, egy 
dolgot biztosan tud: boldog akar 
lenni mindazok ellenére, amit 
megélt. A kineziológia jelenti 
az első kapaszkodót az emlékei 
értelmezéséhez, a fogantatástól 
a halálig tartó időszak megér-
téséhez. A kineziológia felfede-
zése vezeti aztán más spirituá-

lis módszerek megismeréséhez, 
miközben andragógia szakon 
diplomát, és újságíró végzettsé-
get szerez. Győrt elhagyva Bu-
dapesten próbál új életet kez-
deni – szellemi emelkedettség 
és �zikai-anyagi hányattatás 
mellett. Csoportos meditációra, 
asztrológushoz jár, energiagyó- 
gyászatot, szellemsebészetet ta-
nul, majd spirituális életvezeté-
si tanácsadó lesz. 2011-től Deák 
Nelli néven verseket ír és egy 
weboldalon osztja meg életélmé-
nyeit. Írásaiban arról üzen, hogy 
a megélt mélységek hogyan erő-
sítik benne a boldogsághoz való 
feltétlen ragaszkodást, s hogy a 
pozitív életszemlélet a múlt me-
ditációs feloldása mellett ho-
gyan élhető meg a mindenna-
pokban. 2013-tól aztán vállal-

va a nevét, a személyét, Utazás 
a lelkem körül címmel őszintén 
ír a Facebook-oldalán önmagá-
ról, bízva abban, hogy képes és 
tud segíteni másokon, akik ha-
sonló szellemi-lelki világban él-
nek. A versek mellett módszere-
ket, mások által jegyzett íráso-
kat oszt meg, segítséget próbál 
adni az öngyógyításhoz, a sze-
mélyiség mélyebb megismeré-
séhez. Majd az írást felcseréli az 
élőbeszédre, 2014-től egyéni és 
csoportos konzultációkat szer-
vez. Szenvedélyes, izgalmas idő-
szak következik: Melindára rá-
talál az életfeladata, a hivatása. 
Az „önazonos” emberek társa-
ságát keresi, egyre gazdagodik 
azokkal a meditatív élmények-
kel, melyek megerősítik a sa-
ját életösztönét, átsegítik a szo-
rongásain, melyek az alkudozá-
sok nélküli élethez vezetik. Saját 
módszereiből építi fel a támo-
gatórendszert, melyet alkalmaz, 
miközben több ezer emberhez 
jutnak el tanácsai, üzenetei a kö-
zösségi oldalakon és a YouTube-
csatornán keresztül. Így érkezik 
Cser Melinda Paksra, Nagy Ta-
más tervezőgra�kus társaként, 
és alapítanak együtt családot, 
ami mára a tizenöt hónapos 
kislányukkal háromtagú… Szó-
val ül velem szemben egy bol-
dog, kiegyensúlyozott édesanya, 
aki messziről érkezett meg – el-
sősorban önmagához, s találta 
meg a helyét egy hosszú öngyó-
gyítási folyamat után a világban. 
Aki könyvet ír arról, amit meg-
tanult, de már a saját szűrőjén 
keresztül fejezi ki magát, a saját 
módszereit veti papírra: az ön-
gyógyításhoz szükséges felisme-
rések útjairól ír, lelki és szellemi 
dimenziókról, az értelmes élet-
ösztönről. A minta a saját pél-
dája. Azt vallja, hogy a magunk 
példamutatásán keresztül lehet 
hatni másokra, hogy az élet sö-
tét, mélységes bugyraiba is jut a 
tisztaságból, a léthez való őszin-
te ragaszkodásból, mely erőt ad 
a gyógyuláshoz, az élet értelmes 
megéléséhez. Persze ennek alap-
feltétele, hogy szeressük önma-
gunkat, és tudjunk megbocsáj-
tani...                                       

Tell Edit

Jó napot, mi újság?

Nagy-Cser Melinda 

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg a Ki mit tud? Paks 
elnevezésű tehetségkutatót a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban. A felhívásra összesen 
113 nevezés érkezett, a jelent-
kező egyéni előadók, csoportok 

több kategóriában mutathat-
ták meg tehetségüket, rangos 
szakmai zsűrik előtt. A nagy-
klubban és a kisklubban a vers- és 
prózamondók adtak elő két kor-
csoportban, délelőtt a színház-
teremben a táncprodukciók zaj-

lottak, délután pedig először az 
ének-népdal, majd az ének-köny-
nyűzene kategóriákban nevezet-
tek léptek színpadra. A hagyo-
mányt követve gálával zárták a 
programot, majd kihirdették az 
eredményt. Paks és a környező 
települések mellett érkeztek ne-
vezők többek között Dunaújvá-
rosból, Szekszárdról és Viskről. 
Újdonság volt ebben az eszten-
dőben, hogy elismerő oklevelet 
és ajándékot kaptak azok a fel-
készítők, akik évek óta vissza-
járnak a versenyre tanítványaik-
kal. Tekintettel a 15. alkalomra, 
minden résztvevő kapott Ki mit 
tud? logós tollat, illetve az emb-
léma a díjakon is megjelent, tá-
jékoztatott Kiss-Fodor Melinda 
szervező. A vers- és prózamon-

dás 1–6. osztályosok korosztály-
nál a zsűri tagjai voltak Tell Edit, 
és a Magyar Versmondók Egye-
sületétől Király Erika és Borbély 
Sándor, a 7–13. osztályosoknál 
Hefner Erika, és az egyesülettől 
Wiegmann Alfréd és Turi Bá-
lint értékelték a produkciókat. 
Tánc kategóriában Bozár László, 
Spala Korinna és Szarvas Szilvia 
alkották a zsűrit, az énekes kate-
góriákban pedig Ujházy Krisz-
tina, Kozma Orsi, Zsikó Zoltán 
és Zsikó Zsuzsanna. Az idei se-
regszemlén összesen huszon-
hét arany, huszonnyolc ezüst és 
huszonhárom bronz minősítést 
adtak ki a zsűrik, valamint hat 
kiemelt arany és négy gyémánt 
minősítést, illetve négy különdí-
jat is átadtak.                                   -kgy-

Negyven éve nyitották meg az iskolát

Száz felett volt a produkciók száma

Mozaik

Fotó: Molnár Gyula

A gyermekek évében, 1979-ben adták át az 
immár 15 éve II. Rákóczi Ferenc nevét vise-
lő általános iskolát. A negyven év alatt több 
átszervezés, változás történt, az intézmény 
funkciója azonban megmaradt. A lakótelepi 
általános iskola épületében kezdte el műkö-
dését az egykori 2. számú (1994-től Móra Fe-
renc) Általános Iskola, majd a tanulólétszám 
jelentős emelkedése miatt a fenntartó új isko-
lát alapított, 4. számú (1996-tól Herman Ottó) 
Általános Iskola néven. Aztán, a demog- 
rá�ai helyzet változása azt hozta, hogy a két 
intézményt összevonták, és a dunakömlődi is 
az újonnan alapított része lett, egy évvel ké-
sőbb pedig felvette az iskola II. Rákóczi Fe-
renc nevét.
Az iskola negyven esztendővel ezelőtti meg-
nyitása alkalmából jubileumi gálaműsort tar-
tott az intézmény a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban. 
Szabó Péter, Paks polgármestere 1980-ban az 
elsők között kezdte a lakótelepi iskolában ta-
nulmányait. – Büszke vagyok az iskolára, min-
denhol elmondom, hogy az alapokat itt sajá-
títottam el. Nagyon jó látni, hogy egykori ta-
náraim közül még ma is sokan itt tanítanak. 
Magas színvonalon zajlik az oktatás. Azonban, 
ha az épületben járok, azt tapasztalom, hogy 
nem sok minden változott az elmúlt negyven 
évben. Ennek kapcsán jó hírrel szolgálhatok: 
elkészült az a kormány-előterjesztés, mely-
nek értelmében az iskolaépület kormányza-

ti forrásból, az önkormányzat közreműködé-
sével teljes körűen megújul. Remélem, hogy 
az elkövetkező negyven évben is ugyanilyen 
magas színvonalon, de már sokkal jobb kö-
rülmények között oktatják majd itt a gyer-
mekeinket, unokáinkat – tette hozzá a pol-
gármester. 
Az intézmény igazgatóhelyettese, Dobi Krisz-
tina már végzősként került az intézménybe.
– Nagyon érdekes volt az osztály akkori ösz-
szetétele, mert a gyerekek az ország más-más 
településeiről érkeztek, egy közös volt ben-
nünk, hogy a szüleink az atomerőműben 

dolgoztak. Az iskola abban az időben az or-
szág legjobban felszerelt intézménye volt ter-
mészettudományos, nyelvi, �zika-kémia la-
borjaival.
A gálaesten bemutatkoztak az iskolában ta-
nuló tehetségek, egész osztályok, csoportok 
is színpadra léptek. Nem maradhatott el a pe-
dagógusok meglepetésműsora sem: közös ko-
reográ�át tanultak meg az alkalomra. A gála 
másnapján az iskola volt és jelenlegi pedagó-
gusainak tartottak ünnepi találkozót az intéz-
ményben.

Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula
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Mozaik

„Rengeteg jóindulat van az emberekben, segíteni vágyás, s ha valami rendkívüli esemény történik, 
rögtön felszínre tör. Az emberek jók.” Szabó Magda

Egy paksi hadikórházról
Városi olvasmányok

…legutóbb ezzel a mondat-
tal zártam az olvasmányomat, 
hogy bejárom a régi Paksot. 
Most több mint száz évre né-
zek vissza, egészen az I. világ-
háború kitöréséig. Kísérőtár-
sam Kernné Magda Irén, a kö-
vetkező sorok lejegyzője. „Az 
1914 őszén kirobbant világhá-
ború első érzelmi megrendü-
lését a frontról érkező sebesült 
katonák százai jelentették az or-
szág népének. Paks lakossága is 
kötelességének tartotta, hogy a 
háború áldozatainak segítségé-
re siessen, és kórházat létesít-
sen számukra. A felkészülést a 
sebesültek fogadására részben a 
nagyközség elöljárósága, más-
részt az 1914 májusában Pak-
son megalakult József Királyi 
Herceg Szanatóriumi Egyesü-
let �ókszervezetének vezetője, 
Mihalik Gézáné Bertalan Mar-
git, a paksi magán leánypolgári 
alapító igazgatónője szervezte. 
A kialakítandó kórház számá-
ra az önkormányzat hatósági 
�nanszírozással ötvenágyas el-
helyezést tervezett, a szanató-

mölccsel, hűsítő italokkal való 
folyamatos ellátásáról, még a 
cigarettáról, szivarfélékről is 
gondoskodtak. Mire a sebe-
sültek szeptember 12-én Paks-
ra érkeztek a Vöröskereszt kór-
házhajóján, már berendezett 
kórtermek, s a hajóállomáson 
több száz helybéli fogadta őket. 
Ekkor még nem volt köztük 
paksi katona.
Rassovszky Julián főszolgabíró 
jelentése szerint a sebesültek 
első csoportjában könnyebben 
sérült, főként cseh és horvát 
anyanyelvű katonák érkeztek. 
A betegápolást a vöröskeresz-
tes tanfolyamokon kiképzett 
helybeli önkéntesek, ápolónők 
végezték, akik a Szanatóriumi 
Egylet tagjai voltak. 1915 júli-
usában a katolikus apácák zár-
dai kórházának ápoltjai is be-
költöztek a polgári iskola be-
tegszobáiba.
A paksi hadikórház 1916. feb-
ruár 15-ig működött, ezután a 
katonai parancsnokság a szé-
kesfehérvári kórházba költöz-
tette át az ápoltakat. A kul-
tuszminisztérium a további 
beteggondozási feladatok alól 
mentesítette az iskolát, s a tan-
termekben március 15-től újra 
folytatódott a tanítás.
»Édes hazánkért harcoló hőse-
ink kedves, szép otthonra ta-
láltak iskolánkban, ahová távo-
li vidékről is eljárnak a szere-
tő családtagok, hogy enyhületet 
szerezzenek az értünk vérrel ál-
dozó hon�társainknak, akiknek 
emlékét iskolatörténetünk e lap-
ján is szeretettel őrizzük« – írta 
Balassa Sándor, a polgári �úis-
kola igazgatója az 1914–1915. 
tanévről szóló beszámolójában. 
»Fájó sajnálkozással vált meg 
Paks közönsége a harctéri hő-
sök szeretett csapatától, akiknek 
emlékét haza�úi hálával őriz-
zük« – búcsúzott tőlük egy év-
vel később.”                   

Tell Edit

riumi egyesület pedig a lakos-
ság körében szervezkedett egy 
százfős intézmény bútorzatá-
nak kölcsönzésére és az ápolás-
ellátás megszervezésére.
Mindkét szervezet kérvényez-
te a kultuszminisztériumban, 
hogy engedélyezze a kórház be-
rendezését a polgári �úiskola 
épületében. 1914 nyarán a ka-
szinó nagytermében tartott ér-
tekezleten tárgyalták meg az 
elhelyezés és az ellátás módo-
zatait s azt, hogyan osszák el a 
sebesülteket az iskola tanter-
meiben. Majd Popovics Gyu-
la paksi főjegyző az augusztus 
4-i iskolagondnoksági ülésen 
ismertette a képviselő-testület 
határozatát: a minisztérium a 
Vöröskereszt irányításával en-
gedélyezte a községnek az öt-
venágyas hadikórház létesíté-
sét, amelyet a polgári �úiskola 
épületében helyeznek el, mert 
ez a legnagyobb és legalkalma-
sabb a községi tulajdonban lévő 
épületek között. Villanyvilágí-
tással is rendelkezik, s mert a 
községháza közvetlen közelében 

található, az intézmény műkö-
désének folyamatos ellenőrzé-
se is egyszerű. Augusztus 12-re 
a tornatermet és két tantermet 
már kiürítettek a kórházi be-
rendezés fogadására (a teljes 
iskolaépület átadása, az osztá-
lyok szükségtantermekbe köl-
töztetése 1914 novemberére 
fejeződött be).
Bár Mihalikné felajánlotta ma-
gániskolája tantermeit a �úpol-
gári számára a délutáni tanítás-
hoz, ezek a nagyobb létszámú 
osztályok számára szűkösnek 
bizonyultak, más megoldást kel-
lett találni. Az egyes osztályter-
meket, a tanári és az igazgatói 
szobát, a slöjd (a gyakorlati ok-
tatás) munkatermét az egyhá-
zi elemi iskolák tantermeiben, a 
járásbíróság épületében és Vági 
István magánházában (mely az 
iskola tőszomszédságában volt) 
helyezték el.
A kórházi betegszobák bú-
torzatát, ágyneműjét a pak-
si lakosság adományaiból te-
remtették elő, és az adakozók 
a katonák élelmiszerrel, gyü-

Fotó: magánarchívum
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Tárgy/
történet

A Kommunista I�úsági Szövetség (KISZ) 
IX. kongresszusa (1976. május 8–11.) a paksi 
atomerőmű építését KISZ-építkezéssé nyilvá-
nította. A Magyar Népköztársaság kormánya 
és a KISZ Központi Bizottság együttműködé-
si megállapodását 1977. január 27-én írták alá 
a Nehézipari Minisztériumban. Az aláírási ün-
nepségen megjelenteket dr. Simon Pál nehéz-
ipari miniszter köszöntötte, majd dr. Maróthy 
László, a KISZ KB első titkára és Havasi Fe-
renc, a Minisztertanács elnökhelyettese írták 
alá a dokumentumot.
A megállapodás értelmében az i�úsági szö-
vetség a munkában élenjáró, politikailag és 
szakmailag felkészült i�ú szakembereket küld 
KISZ-megbízólevéllel az építkezésre. A KISZ 
KB felhívást tett közzé: „Fiatalok, jelentkezze-
tek a paksi építőbrigádba!” A felhívásra 1977. 
december 12-én érkezett meg az első száz fős 
csoport, megbízólevéllel a zsebükben, amely 
általában egy évre szólt. Az ország minden 
megyéjéből verbuválódtak, átlagos életkoruk 
26 év volt. Az erőmű lakótelepén a 17. szálló 
II. lépcsőházának szobáiban helyezték el őket. 
A nagy létszámú brigádnak olyan volt az ösz-

szetétele, hogy önállóan el tudta készíteni az 
erőmű segédépületét és speciális öltöző-fürdő-
jét. Két építésvezető irányította a munkájukat. 
Az első turnus brigádvezetője Gulyás György 
volt, a 22. ÁÉV 33-as építésvezetőségének épí-
tésvezető-helyettese.
Mészáros Árpád brigádtag újságírói kérdésre a 
következő választ adta: „Van valami csodálatos 
abban, hogy mi, �atalok itt önállóan ilyen szép 
épületeket építünk, hogy a kevesebb tapaszta-
latot lelkesedéssel pótoljuk, hogy részesei va-

gyunk valaminek, amiről száz év múlva is be-
szélnek. Nem hagyhattam ki.”
Az első száz fős turnusból ötvennégyen újabb 
egy évet vállaltak, és az öt év alatt közel hat-
száz fő dolgozott a brigádban, akik az építke-
zés mellett komoly lendületet adtak a város 
sport- és kulturális életének is. A rendezvénye-
ken egyenpólót és egyensapkát viseltek.
Az együttműködési megállapodás szerint a 
KISZ-építőbrigád az atomerőmű 1. blokk-
jának felépítéséig volt jelen az építkezé-
sen, és 1982. szeptember 25-én búcsúztat-
ták őket ünnepélyesen. Az ünnepségre azok 
a volt brigádtagok kaptak meghívást, akik 
legalább két évet vagy annál többet töltöt-
tek Pakson. A programban szerepelt üzemlá-
togatás is, ahol több csoportba osztva végig-
járták az üzem területét, mint a ballagó diá-
kok az iskolájukat. A művelődési központban 
volt az ötéves munka értékelése, a kitünteté-
sek és jutalmak átadása, végül pedig a „Lep-
ke étteremben” állófogadáson búcsúztak egy-
mástól és Pakstól a „Lékai János” KISZ Építő-
brigád tagjai.                                              

  Beregnyei Miklós

Mozaik

Fotó: Atomenergetikai Múzeum
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Paks az én városom

Az eltűnt városkép nyomában
Pakson 1883 őszén alapítot-
tak leányiskolát a grazi gyö-
kerű, vincés irgalmas nővérek 
(Páli Szent Vince Szeretet Leá-
nyai). A Templom téri épületü-
ket 1891-ben kezdték átépíteni 
Hirschinger István építőmester 
tervei szerint emeletes zárdá-
vá, és hivatalosan az 1901-ben 
elkészült Jézus Szíve templom-
mal egy időben adták át. A nő-
vérek – akik között még a sza-
kács is apáca volt – magyar nyel-
ven, szigorú rendre tanították a 
lányokat, akik közül néhányan 
az udvarban működő óvodából 
kerültek ki. „Itt Pakson már nem 
uralja a kedélyeket az elfogultság, 
mely különösen az apáczák mű-
ködését az alaptalan vádak és rá-
galmak özönével halmozza el. Itt 
nálunk meggyőződtek a szülők 
arról, hogy az apáczákkal szem-
ben oly sűrűn hangoztatott ger-
manizálás vádja teljesen alap-
talan és légből kapott ráfogás. 
(…) Különösen pedig kiemelen-
dő (…) Trappel Vincentia irgal-
mas nővér, kinek áldásdús mű-
ködése nagy befolyással leend vá-

rosunk jövendő intelligentiájának 
vallás-erkölcsi és tudományos fej-
lődésére.” (Tolnamegyei Közlöny, 
1890.05.24.) A zárdában levő ká-
polnában esküvőket is tartot-
tak, sőt 1901-ben a miséket is, 
míg az új templom építése zaj-
lott. Oellers Firmina, a helybeli 
apácafőnöknő a következő eset-
tel is kivívta a helyiek tisztele-
tét. Történt, hogy Gyümölcsoltó 
Boldogasszony napján a kápol-
nai mise után be akarta csukni 
a zárda nehéz kapuját, ez azon-
ban sehogy sem sikerült, erre 
„két éppen arra haladó suhancot 

kért meg, hogy segítsenek. Ezek 
azonban oly hevesen rántották a 
kaput, hogy az kiugrott a helyé-
ből és dűlni kezdett. Az apácák 
rémült sikoltással kaptak a dűlő 
kapuhoz... Sikerült is egy pilla-
natra fönntartani, mely idő ép-
pen elég volt arra, hogy a két �ú 
félreugorhassék”, az apácák azon-
ban súlyosan megsérültek. (Pécsi 
Figyelő, 1901.03.29.) 1929-ben a 
Duna-korzón rendezett jótékony 
ünnepélyen az irgalmas nővérek 
óvodásainak műsorát állítólag az 
itt tartózkodó norvég turisták �l-
men is megörökítették. A korabe-

li magyar �lmhíradóban viszont 
fennmaradt a Stefánia Szövetség 
által rendezett gyermekszépség-
verseny, ahol a �lmkockákon fel-
tűnnek a gyermekeket kísérő, ke-
ményített fehér �tyulát viselő apá-
cák. A Szent Vince Szeretetegylet 
paksi csoportjának 1939 február-
jában megtartott éves közgyűlé-
sén nemcsak az elvégzett segélye-
zési és betegápolási munkát mél-
tatták, de a gyűlés után a vendég 
országos igazgató, Köhler Ferenc 
atya felejthetetlen élményben ré-
szesítette a jelenlevőket: a magá-
val hozott �lmvetítő készüléken 
lepergette a budapesti eucharisz-
tikus kongresszusról felvett �lmet. 
(Tolnamegyei Újság, 1939.02.18.) 
A leányiskolát 1948-ban államo-
sították, a rendeket feloszlatták, az 
épület az államkincstár birtokába 
került, de továbbra is oktatási cé-
lokat szolgált. Az egykori zárda 
később (mai nevén) a Paksi Be-
zerédj Általános Iskola alsó tago-
zatának adott helyet, ma pedig a 
Balogh Antal Katolikus Általános 
Iskola és Gimnázium központi 
épülete.                         dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Mozaik

Aranyosné Joó Gabriella és nő-
vére az utolsók között voltak, 
akik a paksi szülőotthonban 
jöttek világra. A Bezerédj általá-
nos iskolába, majd a Vak Boty-
tyán gimnáziumba járt, utób-
bi – ahogy mondja – a legszebb 
négy éve volt. – Nagyon jó osz-
tályunk, osztályfőnökünk volt, a 
mai napig összetartunk. A gim-
náziumban kinyílt a világ, ko-
rábban minden lent volt, mozi, 
szórakozóhely, de miután meg-

– Rengeteg időt töltünk a csalá-
dommal a Dunán. Sokat sáto-
rozunk a túlsó félen, ahol min-
denkinek helye van. Jól érezzük 
magunkat egymás társaságában 
– mondta Benedeczkyné Kónya 
Györgyi. Arról is mesélt, hogy 
a Kossuth utcai szülőotthonban 
született. – Péntek volt, kosaras 
ünnep, boldog-boldogtalan ment 
be édesanyámhoz, hogy megszü-
lettem-e már... A Tolnai úti óvo-
dába jártam, majd a Deák is-

épült az erőmű, rájöttünk, hogy 
létezik a „hegy” is. A Prelátus ut-
cájában gyerekeskedtem, a Du-
nánál nőttünk fel, még megvolt a 
túloldalon a strand, a lángosozó. 
A mai napig Dunázunk, a nyara-
lás a sátorozásról szól. Már érett-
ségi idején tudtam, hogy virág-
boltos szeretnék lenni, az álmom 
egy saját üzlet volt, amihez kellett 
a szülői háttér, megbíztak ben-
nem. Szerencsére még most is 
itt vagyok, ezt a vásárlóknak kö-
szönhetem. Mindig próbálok vi-
dám lenni, mindenhez pozitívan 
hozzáállni. A mai napig ugyan-
abban a házban élek, huszon-
öt éve ugyanabban a virágbolt-
ban dolgozom. Ha elutazunk, 
mindenhonnan haza akarok 
jönni. Itt vannak a gyökereim. 
Paks szerintem egy csoda – ösz-
szegzett.

kolában kezdtem a tanulmá-
nyaimat, aztán Dunakömlődre 
költöztünk. Másodikban Babus 
néni tanított, tüneményes volt, 
nagyon szerette mindenki, na-
gyon sok szeretetet kaptunk tőle. 
Példaértékű volt a munkássá-
ga, csak szép emlékeket tudunk 
idézni vele kapcsolatban. Közép-
iskolába Szekszárdra jártam, jó 
volt a hangulat, barátságok, sze-
relmek alakultak ki köztünk. Je-
lenleg a Malomhegyen lakom, 
nagyon örülök, hogy látom az ab-
lakunkból a Dunát. Amikor vidé-
ki ismerősöknek mesélem, hogy 
van tanuszodánk, gyógyászati 
központunk, sportcentrumaink, 
vagy hogy milyen jó színdarabot 
láttunk a Csengeyben, megle-
pődnek, hogy bár pici ez a város, 
mégis mennyi lehetőség van – 
zárta gondolatait.       Sólya Emma

Fotók: TelePaks
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Negyvenéves az Atomerőmű SE

Alapításának negyvenedik évfor-
dulóját ünnepelte az Atomerő-
mű Sportegyesület a Gesztenyés 
úti sportcsarnokban. Az esemé-
nyen mások mellett régi és ak-
tív sportolók, edzők, sportve-
zetők vettek részt. Az ünnepség 
előtt sajtótájékoztató is volt. A pi-
ros-kék klub az elmúlt négy év-
tized alatt a város meghatározó 
szereplője lett a tömegsport, az 
utánpótlás-nevelés és a verseny-
sport terén. Ezres nagyságrendű 
a hazai bajnoki címek és dobo-
gós helyek száma, de a világver-
senyeken elért arany-, ezüst- és 
bronzérmek felsorolása is több 
mint nyolc A4-es oldalt tesz ki. 
Dr. Kovács Antal, olimpiai és vi-
lágbajnok dzsúdós, az egyesü-
let elnök-ügyvezető igazgatója 
a mintegy négyszáz meghívott 
előtt azt mondta köszöntőjé-
ben: Nagyon fontos munkát vé-
geztek az alapítók, amikor a sza-
badidő hasznos eltöltése érdeké-
ben letették a még ma is működő 
szakosztályok alapját, és megtöl-
tötték tartalommal. Most is meg-
vannak azok az emberek, akik a 
napi munkát elvégezve fenntart-
ják azt a rendet, minőséget, ami-
nek eredményeként az ASE im-
máron 40 éve állandó és magas 
színvonalon tud működni. Az 
egyesület közel 1400 tagot szám-
lálva működik, meg tudja tartani 

sportolói bázisát, ami visszajel-
zés arról, hogy jó úton haladunk. 
Világversenyeken hosszú távon 
voltak és vannak eredmények, 
1992 óta az egyesületnek min-
den olimpián volt saját nevelésű 
résztvevője, és most is megvan rá 
a remény, hogy Tokióban is le-
gyen. Ma az Egyesületért díjakat 
azok kapják, akik között nincs él-
sportoló, de nagyon sokat tettek 
a klub fejlődése, fennmaradása 
érdekében – fogalmazott. 
Bedecs Ferenc szakmai igazga-
tó a sajtótájékoztatón Hajba An-
tal kenu világbajnokot, mester-

edzőt méltatta: Tónió már két 
éve nincs köztünk, most úgy 
döntöttünk, hogy tiszteletére 
emléktáblát helyezünk el a csó-
nakházban. Eleinte ódzkodott 
tőle, hogy Budapestről vidékre 
költözzön, végül 1982-ben tet-
te át a székhelyét Paksra. Az első 
időkben egyedül foglalkozott a 
gyerekekkel, 1987-ben Ho�man 
Ervin három i�úsági világbaj-
noki címe meghozta a sok mun-
ka eredményét. A hitvallása az 
volt, hogy „nem baj, ha az em-
ber nevel egy-két olimpiai baj-
nokot, de sokkal nagyobb érték, 
ha több száz gyerekkel megsze-
rettetjük a sportot, és az felnőtt-
korukban is a mindennapjaik 
részévé válik.” Az emléktábla-
avatáson Hajba Antal özvegye, 
Román Gyöngyi és Ho�man 
Ervin négyszeres felnőtt világ-
bajnok kenus, valamint a kajak-
kenu szakosztály képviseletében 
Kollár Kristóf, Hodován Dávid, 
Pupp Noémi, Koleszár Zoltán és 
Vajda Bence vettek részt.
A negyvenedik évforduló al-
kalmából Süli János miniszter 
és dr. Kovács Antal adták át az 
ASE Egyesületért elismerő okle-
veleit. A díjazottak: Fenes László 
teke szakcsoport, Gergely Lász-
ló természetjáró szakcsoport, 
Hangyási Eszter női kosárlabda, 

Hermann János fér� kosárlab-
da, Jakab Albert természetjáró 
szakcsoport, Jégh Lajos és Lász-
ló Zoltán vitorlás szakcsoport, 
Orosz József utánpótlás labda-
rúgó szakosztály, Sipos György 
Attila öreg�ú labdarúgás, Szabó 
Sándor asztalitenisz szakcsoport, 
Szijártó László sakk szakosztály, 
Varga Szabolcs kyokushin kara-
te szakcsoport. 
Süli János miniszter, az ASE 
korábbi elnöke a város „spor-
tos” fejlesztéseiről beszélt: Több 
sportlétesítményt is tervezünk 
Paksra. Egy 3500 fős sportcsar-
nokot, versenysportra is alkal-
mas fedett uszodát, valamint 
jégkorongpályát. A Testnevelé-
si Egyetem rektorát kértük fel a 
koncepció kidolgozására. Ha-
marosan befejeződik a Fehérvá-
ri úti stadion építése, és a kato-
likus egyház is épít egy új nagy-
méretű tornatermet. Kellenek is 
ezek az új helyek, mert a jelen-
legi létesítmények maximális ki-
használtsággal működnek – tet-
te hozzá.
Ho�man Ervin négyszeres fel-
nőtt és háromszoros i�úsági vi-
lágbajnok kenus kérdésünkre el-
mondta: A barátaim hívtak le a 
telepre 1980-ban, hogy megle-
gyen a négyes hajó az úttörő-baj-
nokságra.                                       Ü

Fotók: Molnár Gyula
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., 
a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka, 
Noszkóné Sz. Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

З А Х О Р О Н Е Н И Е
Демонстрационный зал: г. Пакш, ул. 
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.), 
площадь “Сентхаромшаг” (Szenthá-
romság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса: 
Аранка Вагнер (Wágner Aranka), 
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)

Ü Megnyertük a vidékbajnok-
ságot, utána már el sem lehetett 
onnan kergetni. Nagyon jó volt 
a társaság, a hangulat, a régi ASE 
étterem földszintjén is edzettünk, 
volt ott egy konditerem, és a fris-
sen átadott sportcsarnokba jár-
tunk focizni. Aztán 1987-ben, az 
i�úsági világbajnokságon Zág-
rábban három számban indul-
tam, és mind a három aranyérem 
lett. Még most is szoktam evez-
getni, de mire a hajógyári sziget-
ről a sok hajó között átverekszem 
magam az újpesti öbölbe, min-
dentől elmegy a kedvem. Leg-
utóbb Szegedre, az öreg�úk ver-

senyére hívott egykori verseny-
zőtársam, barátom, Szabó Attila 
„Torony”, hogy induljunk.
Juhász Sándor, a fér� kosárlab-
dacsapat egykori edzője, sok 
éven keresztül a klub ügyveze-
tője így nyilatkozott: Több száz 
szép emlékem van. Sokat ünne-
peltünk, az olimpiai címtől, a fér-
� kosárlabdabajnoki címekig. 
Sosem felejtem el, amikor Ko-
vács Anti Hamiltonból világbaj-
nokként jött haza, a repülőtéren 
nemcsak őt és Hangyási Lacit, 
hanem engem is a levegőbe do-
báltak. Szeretem az önkormány-
zat lépcsőjét, mert mindig ott kö-

szöntötték a bajnokokat. Visz-
szatérve a kosárlabdára, volt egy 
komoly sorozat, négy bajnoki cí-
met, négy kupagyőzelmet sze-
reztünk, akkor összejöttek a jó 
játékosok és a jó edzők. Nem 
mondom, hogy felér egy egyéni 
világbajnoki címmel, de itthon 
komoly eredménynek számított.
Hermann János „Dongó” az ASE 
fér� kosárlabdacsapata és a ma-
gyar fér� kosárlabda-válogatott 
masszőre így emlékezett: A Pak-
si SE-től, a focistáktól csalt ide 
Csűrös Dénes és Juhász Sándor. 
Nem ismertem a kosárlabdát, 
furcsa volt, hogy teremben játsz-

szanak, ilyen magas emberekkel 
még nem dolgoztam, de pro�bb 
körülmények voltak, mint a foci-
ban, így maradtam. Sokat utaz-
tunk, bejártuk a fél világot. Sok 
élménnyel lettem gazdagabb, de 
hamar elmúlt ez a 28 év. Ez idő 
alatt 15-16 edzővel, több száz já-
tékossal dolgoztam együtt. Kiket 
emelnék ki? A teljesség igénye 
nélkül: Mészáros Zalán, Sitku 
Ernő, Czigler Laci, a Madison–
Davis páros, aztán Pavlik Jancsi. 
Megfordult itt sok magyar válo-
gatott, sok jó külföldi játékos. Jól 
érzem itt magam.             

Kovács J.
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Új magasember érkezett az ASE-hoz

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Gépek gyártásához 
keresünk esztergá-

lási, marási és 
szerelési feladatok-
ra paksi vagy Paks 

környéki kollégákat. 
e-mail: 

allas@robolution.eu

A csapat szerkezeti problémái mi-
att játékoscserét hajtott végre az 
ASE NB I/A-as fér� kosárlabda-
csapata. Jeremy Harris távozott, 
és ötödik külföldinek megérkezett 
Raphiael Rashad Putney. Az or-
vosi vizsgálatok után arról kérdez-
tük, mit tud az új csapatáról, mi-
ben lehet hasznára, és mit vár et-
től a bajnoki idénytől. – Az összes 
amerikai játékost ismerem, aki itt 
van. Beszéltem velük, tisztában 
vagyok vele, hogy mire számítha-
tok, mi lesz a szerepem, miért iga-
zoltak le. Már játszottam európai 
bajnokságban, ismerem ezt a stí-
lust, bízom benne, hogy a hozzá-
állásommal, a védekezésemmel a 

csapat hasznára leszek. Nincse-
nek nagy elvárásaim, szeretném, 
ha minél több meccset megnyer-
nénk, és a bajnokságot is – ösz-
szegzett. Raphiael Rashad Putney 
1990. április 21-én született a 
West Wirginia-i Fairmontban, 
208 cm magas, 84 kg, négyes 
poszton játszik. Az NBA G ligá-
jában játszott a Rio Grande Val-
ley Vipers, az Erie BayHawks és a 
Sioux Falls Skyforce csapataiban, 
játszott Venezuelában és Puerto 
Ricóban. Európában a francia „A” 
ligás Élan Chalon, az olasz Serie 
A-s JuveCaserta Basket és a Serie 
A2-s Givova Scafati Basket alkal-
mazásában állt.                              -kj-
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Fotó: Molnár Gyula
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