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Mindenből a legjobbat kell kihozni, minden helyzetben pozitívan gondolkodni – 

mondja Vasadi Andrásné. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?
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A  játszótér-felújítási program-
ban idén négy játszóteret kor-
szerűsíttet az önkormányzat 
közel 14 millió forintból. A Ko-
dály Zoltán utcai játszótérre 
egy köteles mászógúlát és egy 
csúszdás mászókát telepítenek, 
a tervezett fejlesztésről hely-
színi bejáráson tájékozódott 
Leber Ferenc alpolgármester, a 
körzet képviselője.

Paks közigazgatási területén har-
mincegy játszótér van, amelyek 
karbantartása folyamatos, illetve 
minden esztendőben végeznek 
felújítási munkákat. Emellett a 
tömbbelső-rekonstrukciók kere-
tében az adott területen találha-
tó játszótereket teljes egészében 
új köntösbe öltöztetik, legutóbb 
a Kurcsatov utcai munkálatok 
második ütemében korszerűsö-
dött egy játéktér. A harmincegy 
játszótérből egy-egy van Csám-

pán, Cseresznyésben és Gyapán, 
kettő Dunakömlődön, a többi 
Pakson.
– Az idei felújítások sorában a 
Deák iskola felső tagozatának 
épülete előtt lévő játszótér homo-

kozójába új ügyességi játék kerül, 
az Árnyas utcai játszótér homo-
kozójába csúszdát telepítenek, a 
KRESZ-parkban lévő játszótéren 
felújítják a homokozót és egy új 
rugós játékot tesznek ki, a Kodály 

Zoltán utcai játszótérre pedig egy 
köteles mászógúlát és egy csúsz-
dás mászókát helyeznek ki – tá-
jékoztatott Klézl Terézia, Paks fő-
kertésze. – Minderre összesen 
közel 14 millió forintot fordít 
az önkormányzat, a hetes kör-
zetben lévő Kodály utcai fej-
lesztés értéke ebből 4,7 millió 
forint – tudtuk meg Leber Fe-
renc alpolgármestertől. A  he-
tes körzet képviselője azt is el-
mondta a helyszíni bejáráson, 
hogy két fekvőrendőr cseréje 
és a Kodály Zoltán utcai par-
kolókban a fákat védő kiemelt 
szegélyek javítása is szerepel 
a tervei között, emellett ahol 
szükséges, kijavítják a járda- és 
útfelületi hibákat.
A 2020-as játszótéri fejlesztése-
ket most fogják pályáztatni, a 
játszóeszközöket várhatóan az 
ősz elején helyezik ki.

-dsz-

Közélet

Új játékok kerülnek négy játszótérre

Gyermekorvosi rendelők újultak meg
A  három gyermekorvosi rendelőnek he-
lyet biztosító épületrész korszerűsítésé-
vel folytatódott idén a Paksi Gyógyászati 
Központ Barátság úti rendelőintézetének 
teljes körű felújítása. A beruházás befeje-
ződött, július közepétől már a megszépült 
rendelőkben fogadják a pácienseket.

A  Barátság úti rendelőintézet komplex fel-
újításáról két éve döntött a városvezetés, 
együtt gondolkodva az intézményt működ-
tető Paksi Gyógyászati Központtal. Az épü-
let teljes körű felújítását több ütemre bont-
va valósítják meg. – A 43 éves épületen az 
átadása óta nem zajlott nagyobb volumenű 
felújítás, a rekonstrukció szükségessé vált. 
Tavaly megújultak az emeleti rendelők és a 
váró, valamint a lépcsőház, idén a földszin-
ten lévő gyermekorvosi rendelők és váró-
termük korszerűsítésére adtunk megbízást. 
A  beruházás eredményeképpen a város-
hoz méltó, 21. századi környezetben gyó-
gyíthatják a gyermekeket – mondta Sza-
bó Péter. Paks polgármestere arról is tájé-
koztatott az átadáson, hogy a kivitelezést a 
Ba-Tu K�. végezte, a saját forrásból megva-
lósított felújítás mintegy 40 millió forintba 
került. A szakemberek kicserélték a nyílás-

zárókat és a padlóburkolatot, korszerűsítet-
ték a fűtőberendezéseket és a mosdókat, tel-
jes körű elektromoshálózat-kiváltás történt, 
valamint a bútorzat is vadonatúj. Az épület 
rekonstrukciója a közeljövőben tovább foly-
tatódik. – Szeretnénk felújítani a földszint 
még nem korszerűsített részét, vizesblokk-
jait is, terveink szerint a munka jövő év ele-
jén kezdődhet el. Előtte van még egy feladat: 

korszerűsíteni az épület hőközpontját, ami 
szintén 43 éves, és állandó javításra szorul. 
A  beruházáshoz szükséges forrásról a na-
pokban döntött a gazdasági bizottság, már 
készülnek a tervek. A korszerűsítést nyáron 
hajtjuk végre, hogy a fűtési szezonra befeje-
ződjön a munka – tájékoztatott dr. Bodnár 
Imre, a Paksi Gyógyászati Központ főigaz-
gatója.                                               Dallos Szilvia
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Újabb utcák rekonstrukciója történik meg
Megújul a Búzavirág utca és a Pákolitz 
utca egy szakasza. Szabó Péter polgármes-
ter és Szűcs Zoltán, az Amal� Hungária 
K�. ügyvezetője július 6-án írták alá a ki-
vitelezésről szóló szerződéseket. A munka 
megkezdése előtt a Búzavirág utca lakosa-
it fórumra várták, azóta a kivitelezés meg-
kezdődött, és hamarosan a Pákolitz utcá-
ban is elkezdi a munkát a cég.

A  Búzavirág utcai rekonstrukcióról szó-
ló szerződés aláírása után helyszíni bejárást 
tartottak. Ezután a városházán tartott fóru-
mon tájékoztatta az érintett lakosságot a be-
ruházás műszaki tartalmáról a kivitelező, a 
műszaki ellenőr, valamint a műszaki osztály-
tól a beruházás képviselője, illetve válaszol-
tak a felmerült kérdésekre. – Ez egy 838 mé-
ter hosszú utca, amit kettészel az Újtemplom 
utca, de mindegyik oldalon annyira elhasz-
nálódott az útfelület, hogy jócskán megérett 
a felújításra. A választási programom egyik 
prioritása volt ennek az utcának a felújítá-
sa, ezért nagyon örülök, hogy megtörténik 
– hangsúlyozta az eseményen Leber Ferenc 
alpolgármester, a körzet képviselője. Hoz-
zátette, hogy a beruházás első lépéseként a 
szükséges közműbeavatkozásokat végzik el. 
– A  Mezőföldvíz K�. ivóvízbekötés-cseré-
ket végez, valamint a csapadékvíz-elvezető 
rendszert kiegészítik egy 119 méteres csapa-
dékcsatornával és négy víznyelővel, hogy az 
Alkotók útjáról, illetve a lakótelep felső ré-
széről lefolyó csapadékvíz ne álljon meg a 
Búzavirág utcán. A felújítás során térkő bur-
kolatot kapnak a járdák, amelyeket igyekez-
nek akadálymentesre kialakítani, a kapube-
járókat pedig részben átépítik. Két rétegben, 
összesen kilenc centiméter aszfaltburkolatot 
épít a kivitelező – tájékoztatták az esemé-
nyen a lakosokat a szakemberek. A munká-

latokat a bontással megkezdte a kivitelező, a 
megvalósításra százötven napja van, a beru-
házás értéke 192 millió forint. 
Az önkormányzat 23 millió forintot biz-
tosít a Pákolitz utcai munkálatokra. Szabó 
Péter polgármester és Pálmai Klára, a kör-
zet képviselője július 13-án a helyszínen tá-
jékoztatták a sajtó képviselőit a rekonstruk-
ció részleteiről. Szabó Péter polgármester 
azt mondta, hogy most a régi aszfaltos és 
betonutat újítják fel, ezeket aszfaltburkolat-
tal látják el. Az utca zúzott köves részének 
rekonstrukciója a hatályos jogszabályok 
szerint engedélyköteles, ezért azon a sza-
kaszon az engedélyeztetést követően, egy 
második ütemben épülhet új út. – A  ter-
vek szerint július 13-án elkezdhette volna 
a munkát a kivitelező, de időközben kide-
rült, hogy gyurgyalagok fészkeltek az utca 
végén lévő löszoldalban. Mivel ez a ma-
dárfaj fokozottan védett, és a �ókák még 

kicsik, a beruházást csak augusztus elején 
kezdheti el az Amal� Hungária K�. – tud-
tuk meg Pálmai Klárától. A körzet képvi-
selője arról is tájékoztatott, hogy elkezdő-
dik a Pákolitz utca közvilágítási hálózatá-
nak tervezése is, erre képviselői keretéből 
biztosít forrást. 
Szabó Péter polgármester a kivitelezé-
si szerződés aláírásán azt mondta, hogy a 
hétéves gazdasági tervben jó néhány utca 
felújítási terve szerepel, a rangsor a műsza-
ki osztály felmérése alapján készült. Azt is 
elmondta, hogy az önkormányzat ebben az 
évben még két-három utca felújítását ter-
vezi, ezek között van faltól falig rekonst-
rukció, és van, ahol a közművek cseréjé-
re nincs szükség, így csak a burkolatokat 
újítják fel. Hozzátette, hogy a megkezdett 
Kömlődi utcai teljes körű rekonstrukció és 
a Vácika utcai útépítés is az ütemezésnek 
megfelelően halad.                           Kohl Gy.

Lussonium kiemelt megyei érték, Tol-
naikum lett, a Paksi Települési Értéktár Bi-
zottság Érték-díjban részesült. Az elisme-
réseket a Vár a megye – Tolna megyei érté-
kek napja elnevezésű rendezvényen adták 
át Medinán.

Színpadi program, zene, tánc, koncert, ve-
télkedő, főzőverseny mind része volt az im-
már hatodik alkalommal megrendezett Vár a 
megye – Tolna Megyei Értékek Napja rendez-
vénynek, ahol közel ötven település képvisel-

tette magát. Medinán, a Sió partján szebb-
nél szebb standokkal várták az érdeklődőket, 
a paksi az egyik legnagyobb és leglátványo-
sabb volt. A  délelőtti könnyedebb hangvé-
tel, majd az ízletes ebédek elfogyasztása után 
megtörtént a kiemelt megyei értékek bejelen-
tése. Tolnaikum lett a Dunakömlődön talál-
ható Lussonium, valamint a tamási gyógy-
víz, a nagyszékelyi református templom épü-
letegyüttese és a szekszárdi márc (mézből és 
cukorból készített szörp). Érték-díjat adomá-
nyozott a Paksi Települési Értéktár Bizott-

ságnak a Tolna Megyei Értéktár Bizottság ki-
magasló hagyományőrző, értékfeltáró, érték-
mentő és népszerűsítő tevékenységéért. Az 
okleveleket Szabó Péter, Paks polgármeste-
re, Takács Gyula, a Paksi Települési Érték-
tár Bizottság elnöke, valamint dr. Váradyné 
Péter� Zsuzsanna, a Paksi Települési Érték-
tár Bizottság tagja vették át. A programon a 
Paks II. Zrt. standja is megtalálható volt, a cég 
tájékoztató plakátokkal és kiadványokkal ké-
szült, a gyermekeknek pedig játéksarokkal 
kedveskedett.                                                      -fg-

Fotó: Babai István

KözéletKözélet

Kiemelt megyei érték lett Lussonium 
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A HÉSZ módosítása kezdeményezhető
Paks Város Önkormányzata több alkalom-
mal módosította a helyi építési szabályza-
tot (HÉSZ) az elmúlt években az atomerő-
mű-építés megvalósíthatósága, illetve az új 
blokkok építésével kapcsolatos városfejlesz-
tési feladatok miatt, egy, a közelmúltban le-
zárult módosítás pedig a lakossági és egyéb 
önkormányzati igények vizsgálatát tartal-
mazta. Most ismét lehetőséget szeretne biz-
tosítani az önkormányzat a lakosság, illetve 
a képviselők számára, hogy a saját, illetve az 

általuk képviselt lakosok kéréseinek teljesí-
téséhez – amennyiben szükséges – HÉSZ-
módosítást kezdeményezzenek. Szabó Péter 
polgármester tájékoztatása szerint a módo-
sítás a kérelmek alapján a településfejlesztési 
koncepcióról, az integrált településfejleszté-
si stratégiáról és a településrendezési eszkö-
zökről, valamint az egyes településrendezési 
sajátos jogintézményekről szóló kormány-
rendelet szerint teljes eljárásban folytatha-
tó le, melynek átfutási ideje körülbelül egy 

év. A módosítási kérelmeket 2020. augusz-
tus 10-én éjfélig lehet benyújtani a Pak-
si Polgármesteri Hivatal (7030 Paks, Dózsa 
Gy. út 55–61.) városfejlesztési és városterve-
zési csoportjához. A kérelmek elektronikus 
úton is benyújthatók a pm.titkarsag@paks.
hu emailcímen. A polgármesteri tájékoztató 
és a kérelemnyomtatvány a paks.hu honla-
pon a hirdetmények, közzétételek rovatban 
elérhetők.

-kgy-

Sipos Istvánnét köszöntötte 95. 
születésnapja alkalmából Szabó 
Péter polgármester. Sipos István-
né, született Bencze Erzsébet Pak-
son látta meg a napvilágot 1925. 
július 15-én, iparos édesapja és 
háztartásbeli édesanyja negyedik, 
egyben legkisebb gyermekeként. 
A  szintén paksi születésű Sipos 
Istvánnal 1947 májusában mond-
ták ki egymásnak a boldogító 
igent. Férje 1992-ben hunyt el. 
Két lánygyermekük született, az 
idősebbik Stadler Ferencné Éva, 
húga Ujhelyi Zoltánné Ági. Ami-
kor lányai már elég nagyok voltak, 
Erzsi néni a halászcsárdában vál-
lalt állást, és nyugállományba vo-
nulásáig ott dolgozott. Mindkét 
gyermeke két-két �úgyermeknek 
adott életet, akik ma már mind-
annyian családos emberek, hét 

dédunoka, öt �ú és két kislány van 
a családban. Éva és Ágnes felvált-
va gondoskodnak édesanyjuk-
ról. Erzsi néni naponta többször 
kisétál az udvarra és a teraszra, 

megcsodálja az éppen nyíló virá-
gokat. Sokat pihen, amikor olyan 
műsor megy a televízióban, amit 
bejelölt magának a műsorújság-
ban, azt megnézi, szeret olvasni, 

énekelni. Erzsi néninek határta-
lan örömöt jelent, hogy szeretett 
unokái, dédunokái is megláto-
gatják, telefonálnak neki. Nem 
most először kopogtattak be vá-
rosvezetők a Dunaföldvári úti 
házba, 2011-ben az ünnepelt nő-
vérét, Juliannát köszöntötték ki-
lencvenedik születésnapja alkal-
mából. Nene – ahogy a család-
ban nevezték – 94 éves korában 
hunyt el. Öt évvel ezelőtt pe-
dig Erzsi néni 90. születésnap-
ján Süli János polgármester vit-
te el hozzá az önkormányzat és a 
miniszterelnök jókívánságait. Er-
zsi néni akkor úgy nyilatkozott, 
hogy számára a család a legfon-
tosabb, gazdag ember, mert ren-
geteg szeretetet kap tőlük, szerin-
te ez a hosszú élet titka.

-gyöngy-
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NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A járvány miatt egyik napról a másikra kellett  
átállni a digitális tanrendre. Ez az intézkedés azt  
a célt szolgálta, hogy a tanulók biztonságban legye-
nek, de ne kelljen megszakítani a tanévet. Mindez nagy 
erőfeszítést igényelt a tanároktól, a diákoktól és a szü-
lőktől is. A sikeres átállásért mindenkit köszönet illet.

Ön egyetért-e azzal, hogy a járvány idején az isko-
lás gyermeket nevelő családok és a tanárok számára  
legyen ingyenes az internet?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

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

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 5. KÉRDÉSE
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Aktív párbeszéd a közös feladatokról
Összevont taggyűlést tartottak a Fidesz–
KDNP pártszövetség paksi alapszervezetei a 
Barátság utcai új országgyűlési képviselői iro-
dában. Az eseményen Süli János miniszter tá-
jékoztatott a Paks II. projekthez kapcsolódó, 
a várost és a régiót érintő fejlesztésekről. Ki-
emelte, hogy elsődleges feladat a Paks térsé-
gét érintő útfelújítási program, amit a Paks–
Németkér összekötő út rekonstrukciójával 
kezdenek. Cecétől a megyehatárig már elké-
szült a felújítás. A  beruházásokat folytatják, 
év végéig jól látható fejlődés várható a többi 
útszakaszon is, húzta alá. – Szeretnénk min-
den beruházásra anyagi forrást biztosítani, de 
számítani kell arra is, hogy a pandémia után 
priorizálni kell a fejlesztéseket a gazdaság-
élénkítő program miatt – hangsúlyozta a Paks 
II. beruházásért felelős miniszter. Süli János, 
aki a KDNP helyi szervezetének elnökségi 
tagja, arról is tájékoztatott, hogy lezárult az új 
Duna-híd közbeszerzési pályázata. A két ré-
giót összekötő hidat várhatóan 2024-ben ad-
ják át, ezt követően Kalocsa és térsége is be-
kapcsolódhat a Paks II. projekttel összefüggő 
aktuális feladatokba. A  létesítésiengedély-

kérelmet benyújtották a hatósághoz, 47 kör-
nyező települést érintő lakossági fórumsoro-
zat indul ősszel, hogy az ott élők első kézből 
kaphassanak tájékoztatást a Paks II. projekt-
ről – tette hozzá.
Szabó Péter polgármester, a Fidesz helyi szer-
vezetének elnöke az elmúlt időszak munká-
ját értékelte, és a város előtt álló feladatokról 
tájékoztatta a két szervezet tagságát. Hangsú-
lyozta az eseményen, hogy a Fidesz–KDNP 
pártszövetség közötti hatékony együttműkö-
dést szeretnék a jövőben is folytatni. – Fon-
tos az aktív párbeszéd a közös feladatainkról, 
valamint a Paks II. beruházáshoz kapcsoló-
dó városfejlesztési tervekről, hiszen ez a kö-
zös munka sikerének záloga – húzta alá. Ar-
ról is tájékoztatott, hogy a posztjáról koráb-
ban lemondott Bordács József helyére nem 
terveznek új elnökségi tagot választani, az 
alapszervezet négytagú elnökséggel is szabá-
lyosan működik.
Orbán Attila, a Tolna Megyei Közgyűlés alel-
nöke, a KDNP megyei elnöke kiemelte a tá-
jékoztatón, hogy az összevont taggyűlés rep-
rezentálja, milyen szoros, emberi és kézzel-

fogható szövetségben dolgoznak együtt a 
Fidesz–KDNP pártszövetség paksi alapszer-
vezetei. Az integratív vezetés, az együttmű-
ködés hívei, amitől jó reménységgel várnak 
sikereket az elkövetkező időszakban. Hoz-
zátette, hogy együttműködésük megyei és or-
szágos szinten is példaértékű.
Ulbert Sándor, a KDNP helyi szervezetének 
elnöke arról számolt be, hogy a pártszövetsé-
gen belül tervezik egy zöld civilszervezet ki-
alakítását. A csoport a tervek szerint „Ültess 
fát” programot koordinálna iskolák és közép-
iskolák bevonásával. 
A  Fidesz–KDNP pártszövetség paksi alap-
szervezeteinek vezetői egyaránt arról számol-
tak be, hogy folyamatos a tagfelvétel. Szán-
tó Zoltán alpolgármester, a Fidesz helyi szer-
vezetének elnökségi tagja elmondta, hogy 
hamarosan elindítják a KDNP i�úsági ta-
gozatát, a Fidelitas paksi alapszervezete pe-
dig nyolc fővel újjáalakult áprilisban. A  ve-
szélyhelyzet idején volt alkalmuk belekóstol-
ni a közös munkába, tette hozzá, segítettek a 
maszkok csomagolásában, az idősek segíté-
sében.                                             Weller P. Hanna

Közélet6 n Paksi Hírnök, 2020. július 24.



A TE ORSZÁGOD.
A TE HANGOD.

A TE ORSZÁGOD.SZÁGOD.

NEMZETI KONZULTÁCIÓ  
A KORONAVÍRUSRÓL
ÉS A GAZDASÁG ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

u A koronavírus-járványt követő gazdasá-
gi válság kezelésére Soros György új terv-
vel állt elő. Ebben azt javasolja, hogy az Euró-
pai Unió tagországai vegyenek fel hatalmas 
kölcsönöket (örökkötvények), amelyek után gene-
rációkon keresztül, örökre kamatot kellene fizetni.  
A szakértők szerint ez adósrabszolgaságba taszíta-
ná a nemzeteket. 

Ön elutasítja Soros György tervét, mely beláthatatla-
nul hosszú időre eladósítaná hazánkat?

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

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

A NEMZETI KONZULTÁCIÓ 10. KÉRDÉSE
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AZ ÚJ ATOMERŐMŰVI BLOKKOK 
LÉTESÍTÉSI ENGEDÉLYEZÉSE Tudtad

 hogy...?
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A megalapozó és kiegészítő, 
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283000
OLDALT TESZNEK KI.

Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
férnének el két futballpályán.*

A lapokkal befedhetnénk 
42 kosárlabdapályát.*

Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
férnének el két futballpályán.*férnének el két futballpályán.*férnének el két futballpályán.*férnének el két futballpályán.*
őket, az A4-es oldalak nem 
Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
Ha egymás mellett leterítenénk Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
Ha egymás mellett leterítenénk Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
férnének el két futballpályán.*

Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
férnének el két futballpályán.*férnének el két futballpályán.*férnének el két futballpályán.*
őket, az A4-es oldalak nem 
Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
Ha egymás mellett leterítenénk Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 
Ha egymás mellett leterítenénk Ha egymás mellett leterítenénk 
őket, az A4-es oldalak nem 

2,47
FUTBALLPÁLYA

* A dokumentációt a Paks II. Zrt. elektronikus úton nyújtja be a hatósághoz.

Atomerőmű

Példaértékű intézkedések az erőműben
– Fontos csatát nyertünk meg, 
kimondhatjuk, hogy az atom-
erőmű első körben legyőzte a 
pandémiát – mondta dr. Kovács 
Antal a veszélyhelyzet idején 
végzett munkát, tapasztalatokat 
összegző sajtótájékoztatón. Az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
kommunikációs igazgatója ki-
emelte, hogy időben vezettek be 
minden szükséges intézkedést, 
így többek között a beléptetés 
korlátozását, a kontaktusok szá-
mának csökkentését, a fertőt-
lenítés intenzitásának növelé-
sét és a blokkok üzemeltetésé-
hez kulcsfontosságú üzemviteli 
személyzet védelmét. Hozzátet-
te, hogy az európai atomszerve-
zetek is példaértékűnek találták 
a paksi atomerőmű intézkedé-
seit. – Nemzetgazdasági szem-
pontból fontos, hogy az atom-
erőmű minden helyzetben meg-
felelően működjön, és biztosítsa 

a villamosenergia-ellátást az or-
szág számára. Ennek maradék-
talanul eleget tudtunk tenni. Ki-
hívást jelentett számunkra, hogy 
a pandémiás követelményeknek 
eleget téve bonyolítsuk le a főja-
vítást, vagy akár az üzem közbe-
ni karbantartást, de ezt is meg 
tudtuk oldani – húzta alá. A vál-
lalat kommunikációs igazgató-

ja azt is kiemelte, hogy minden 
munkahelyet meg tudtak tarta-
ni. A sajtótájékoztatón Pálosiné 
Ormai Rita, Juhász Nóra, Baka 
Zoltán, Menyhei Dávid, Pirgi 
Valér, Juhász Gábor, Feil Ro-
land, Balogh Ferenc és Pálo-
si Attila, a Paksi Atomerőmű 
munkavállalói is beszéltek szak-
mai tapasztalataikról. Pozitív él-

ményként többen kiemelték a 
vállalati Skype nyújtotta lehe-
tőségeket, az atomerőmű által 
biztosított napi étkezést, és ar-
ról is beszámoltak, hogy néhány 
munkaterületen fellendülést ho-
zott a home o�ce. Nehézség-
ként élték meg a munkavállalók 
a tizenkét órás munkarendre 
való hirtelen átállást, illetve töb-
ben a személyes kontaktusok hi-
ányáról vagy a védőtávolság be-
tartásának nehézségéről tettek 
említést. – Minden olyan szer-
vezet, amely tud tanulni a kihí-
vásokból, erősebb lesz. Értékel-
jük a tapasztalatokat, és a jó pél-
dákat továbbvisszük, beépítjük a 
normál működésbe, �gyelem-
mel a megfelelő egyensúlyok ki-
alakítására. Hiszem, hogy ezál-
tal még jobban tud majd teljesí-
teni az atomerőmű – összegzett 
dr. Kovács Antal.                  

-wph-

Fotó: Molnár Gyula
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Modern, biztonságos blokkok 
épülnek Pakson

Atomerőmű

Elkezdődött a Paksra tervezett atome-
rőművi blokkok létesítésének engedélye-
zése. A  létesítésiengedély-kérelem alap-
dokumentuma az Előzetes Biztonsági Je-
lentés, amely tételesen igazolja, hogy az 
atomerőmű biztonságosan megépíthető 
és üzemeltethető. A VVER-1200 blokktí-
pus fejlesztése során a biztonságnövelés 
hangsúlyos szerepet kapott. 

A VVER-1200 blokktípus a VVER család leg-
újabb, legmodernebb tagja, amelynek konst-
rukciója a Roszatom több évtizedes fejleszté-
si és üzemeltetési tapasztalatán alapul. Az első 
VVER-1200 blokkokat Oroszországban he-
lyezték üzembe: két blokk Novovoronyezsben, 
egy pedig Szosznovij Borban jelenleg is ter-
mel, utóbbi telephelyen egy további egység 
áll üzembe jövőre. Ezen felül további tizen-
egy ilyen típusú blokk épül világszerte Finn-
országtól Fehéroroszországon át Törökorszá-

gig. VVER-1200 blokkok épülnek Pakson is, a 
működő erőmű egységeitől északra.
– A Paks II. Zrt. célja, hogy a kor legszigorúbb 
elvárásainak megfelelő, kiváló műszaki szín-
vonalú, biztonságosan működő erőmű épül-
jön fel – hangsúlyozta Mittler István kommu-
nikációs igazgató. – A június 30-án elektroni-
kus úton benyújtott létesítésiengedély-kérelem 
alapdokumentuma az Előzetes Biztonsági Je-
lentés (EBJ). – Ebben kell igazolnunk, hogy 
a létesíteni tervezett atomerőmű a tervekben 
bemutatott műszaki kialakítással, technológiai 
megoldásokkal és üzemeltetési módszerekkel 
teljesíti a nukleáris biztonsági követelménye-
ket, biztonságosan megépíthető és üzemeltet-
hető – vázolta.
A Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója el-
mondta, hogy a jelentés többéves összetett 
munka eredménye. Az első lépésben a terve-
zési alapot kellett kidolgozni, amely az atom-
erőműre és annak rendszereire, rendszerele-

meire meghatározta a nukleáris biztonsági 
és egyéb előírásokat, tervezési szemponto-
kat. Az előkészítő munka a műszaki tervek 
kidolgozásával folytatódott. Az atomerőmű 
építményeinek, rendszereinek és rendszer-
elemeinek műszaki tervei mellett elkészültek 
azok az elemzések, értékelések, amelyek alá-
támasztják a tervekben bemutatott műszaki 
kialakítások megfelelőségét. Az EBJ a műsza-
ki terv és a kapcsolódó értékelések alapján is-
merteti a tervezett atomerőmű nukleáris biz-
tonsági jellemzőit, és tételesen igazolja a re-
leváns nukleáris biztonsági követelmények 
teljesülését.
A VVER-1200 blokktípus fejlesztése során a 
biztonságnövelés hangsúlyos szerepet kapott. 
A Roszatom messzemenően �gyelembe vette 
a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség nuk-
leáris biztonsági előírásait, és az elmúlt évti-
zedek témában szerzett globális tapasztala-
tait. A  blokktípusnál alkalmazott biztonsági 
�lozó�a a mélységben tagolt védelem elvén 
alapul. Ez azt jelenti, hogy egymástól füg-
getlen védelmi szinteket építenek ki, aktív és 
passzív – vagyis funkciójukat energiabetáplá-
lás és emberi közreműködés nélkül ellátni ké-
pes – biztonsági rendszerek garantálják a biz-
tonságot.
A kérelem bírálatára az Országos Atomener-
gia Hivatalnak egy éve van, amit három hó-
nappal meghosszabbíthat.                                 (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Jó napot, mi újság?

Vasadi Andrásné
– A  munkám arról szól, hogy 
a nehéz élethelyzettel küsz-
ködő embereknek a számuk-
ra legelfogadhatóbb és a legha-
tékonyabb segítséget, támoga-
tást nyújtsam – mondja Vasadi 
Andrásné Gabi, a szociális cso-
port vezetője, akit Deák Fe-
renc-díjjal tüntetett ki az ön-
kormányzat. Az elismerést a 
polgármesteri hivatalban dol-
gozó, kimagasló teljesítményt 
nyújtó köztisztviselők munká-
jának elismerésére alapították, 
és 2004 óta kétévente adják át a 
köztisztviselői nap alkalmából 
tartott ünnepségen. – Mi még 
abban a szerencsés helyzetben 
voltunk, hogy az egészségügyi 
szakközépiskola után több le-
hetőség közül választhattunk. 
Mivel kórházban, rendelőin-
tézetben nem szerettem volna 
dolgozni, hanem inkább gyer-
mekekkel foglalkozni, az akkor 
induló módszertani bölcsődé-

ben álltam munkába – kezdte 
a múltidézést Vasadi Andrásné. 
Elmondta, hogy miután 1980-
ban férjhez ment, áthelyezését 
kérte a Kápolna utcai bölcsődé-
be, mert az közelebb volt az ott-
honukhoz. Három évvel később 
megszületett a �uk, a GYES 
alatt szerezte meg a csecsemő- 
és gyermekgondozó képesítést. 
A  bölcsődei munkarend prob-
lémát okozott abban, hogy reg-
gelente oviba vigye a kis�át, így 
amikor a Városi Tanácsnál meg-
üresedett a cigánycsalád-gondo-
zói státusz, élt a lehetőséggel, és 
ezen a számára teljesen új terü-
leten folytatta a szakmai pálya-
futását. – 1987-1988-ban 355 
roma származású ember lakott 
Pakson. Az volt a feladatom, 
hogy segítsem őket hivatalos 
ügyeik intézésében. A  szociális 
segélyeket akkoriban természet-
ben folyósítottuk, a segélyezet-
tel együtt vásároltam be a kapott 

összegből, és a részletes szám-
lával számoltam el. A  cigányok 
múltjának, életének, szokásai-
nak megismeréséhez hozzásegí-
tett, hogy dr. Gémes Balázs szek-
szárdi muzeológus szervezésé-
ben cigány néprajzi kutatáshoz 
kérdőíveket töltöttem ki a város-
ban élő családok közreműködé-
sével. Abban az időben kísérle-
ti jelleggel több munkacsoport 
jött létre az akkori hivatali egy-
ségekre szerveződve, természe-
tesen hozzám tartozott a cigány 
munkacsoport, melynek kereté-
ben videóklubot szerveztünk, a 
védőnőkkel együtt Siklósra vit-
tük a gyermekeket kirándulni, 
illetve csapatot szerveztünk a 
városi labdarúgó-bajnokságra. 
Amikor az első családsegítő köz-
pont megalakult, oda integráltak, 
a megszűnése után, 1991 nyarán 
kerültem a polgármesteri hiva-
talba, ahol először családgon-
dozóként dolgoztam, majd mi-

után 1998-ban általános szociá-
lis munkás diplomát szereztem, 
szociális ügyintézőként folytat-
tam, 2018. május 1-jétől pedig a 
humán osztály szociális csoport-
jának vezetője vagyok – összeg-
zett Vasadi Andrásné. – A segítő 
foglalkozás alapköve a nagyfo-
kú empátia, ami szükséges ah-
hoz, hogy az ügyfelek problé-
máit és igényeit megértsük, és 
hatékony segítséget nyújtsunk. 
De szükséges hozzá tisztelet, 
bizalom, �gyelem és egyfajta 
alázat. Arra törekszünk, hogy 
komplexen nézzük az ügyfe-
lek helyzetét, mert nem biztos, 
hogy az a legnagyobb problé-
ma, amivel hozzánk fordulnak. 
Ha segítő beszélgetéssel sikerül 
rávilágítani a gondjának gyöke-
rére, akkor a segítségnyújtás is 
hatékonyabb – hangsúlyozta, 
hozzátéve, hogy a paksi önkor-
mányzatnál a családok számos, 
szociális rászorultságtól füg-
gő ellátást igényelhetnek, me-
lyek értékállóságának megőr-
zésére folyamatosan �gyelmet 
fordítanak. – Évente 2200-2500 
ügyiratunk van, tehát a négyfős 
csoportomnak bőven van fel-
adata, amit emberileg és szak-
mailag is kiválóan végeznek, 
hálás vagyok, hogy egy ilyen 
összetartó közösség tagja le-
hetek – húzta alá. Arról is be-
szélt, hogy a humán segítés fo-
kozott pszichés megterheléssel 
jár együtt, gyakorta találkoz-
nak nagyon nehéz élethelyze-
tekkel, komoly problémákkal. 
– Valószínűleg ezért van érté-
ke számomra a legkisebb po-
zitív eredménynek, egy köszö-
nő szónak is – emelte ki. – Az 
év végén a közszférában töltött 
negyvenegy és fél év szolgála-
ti idővel nyugállományba vo-
nulok. Az élet terelt erre a pá-
lyára, de ha újra kezdhetném, 
ismét ezt szeretném. Az élet 
másik ajándéka számomra a �-
unk és családja, két csodálatos 
unokánk van, akik bearanyoz-
zák az életünket – mesélte Va-
sadi Andrásné, hozzátéve: hi-
szem, hogy mindenből a lehető 
legjobbat kell kihozni, minden 
helyzetben pozitívan kell gon-
dolkodni.                  Kohl Gyöngyi
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Civil szféra: Paksi Városi Vegyeskar

Civil szféra: Paksi Városi Nyugdíjasklub

Mozaik

– Különböző korú, foglalkozá-
sú, hátterű tagjaink vannak, lel-
kes, ambiciózus a csapat. Úgy 
működünk, mint egy nagy csa-
lád, nemcsak a közös éneklés köt 
össze bennünket, hanem meg-
osztjuk egymással örömeinket, 
gondjainkat, és ha kell, igyek-
szünk segíteni egymásnak – 
mondja Nikl Márta, a Paksi Vá-
rosi Vegyeskar tagja, egyben 
egyesületi elnöke. A  fesztivál-
kórus minősítéssel rendelkező, 
Pro Urbe díjas kórus 1977. feb-
ruár 18-án alakult. Az eltelt év-
tizedek alatt sokat változott, fej-
lődött a kórus, és sokfelé jártak 
országhatárainkon belül és kí-
vül egyaránt. A  repertoárjuk-
ba eddig felvett művek kotta-
gyűjteménye igen vaskos, a mű- 
faji paletta széles. Most nagy 
változás történt az életükben. 
Mivel Ujházy Krisztina külföl-
dön folytatja szakmai pályafu-
tását, új karnaggyal folytatják a 

munkát Babenyecz László sze-
mélyében, aki a dunavecsei ka-
tolikus egyházközség kántora 
és pedagógus. – A koronavírus-
járvány miatt ugyan próbát még 
nem tudtunk tartani, de már ta-
lálkoztunk, egyeztettünk és vár-
juk a közös munkát. Babenyecz 
László komoly karnagyi tapasz-

talattal rendelkezik, és abszo-
lút nyitott ránk – mondta Nikl 
Márta, aki arról is beszélt, hogy 
kórusuk hobbikórus, nem tör-
nek tehát babérokra, de mindig 
vannak új szakmai céljaik, ame-
lyek mögé egy emberként áll be 
a tagság. Úgy kétévente talál-
nak alkalmat a megméretésre, 

hogy szakmai visszajelzést kap-
janak a munkájukról, részt vesz-
nek különböző kórustalálko-
zókon, hagyomány a paksi ad-
venti hangversenyük, tartanak 
a próbákon kívül is találkozó-
kat, és nem hiányoznak a kö-
zönség soraiból, ha társaik közül 
valaki – Bese Dóra, Gyulai Ist-
ván, Magyar Zoltán – a saját ze-
nekarával koncertezik. A  jelen-
leg negyvennégy tagot számláló 
kórus nyitott, szívesen fogadnak 
mindenkit, aki csatlakozni sze-
retne hozzájuk. Azt tervezik, 
hogy ha összeismerkedtek az új 
karnagyukkal, nyílt próbára invi-
tálják majd a közönséget. – A kó-
rus programjairól, eredményei-
ről, munkájáról folyamatosan 
beszámolunk a honlapunkon és 
a közösségi oldalunkon, és arra is 
nagy hangsúlyt fektetünk, hogy 
a kórus múltjáról is meséljünk – 
emelte ki Nikl Márta.                                             

-kgy-

Becker Jánosné, a Paksi Városi 
Nyugdíjasklub vezetője egyet-
ért azzal a másoktól hallott böl-
csességgel, miszerint aki beül a 
fotelba, az ott is marad, ezért jó 
szívvel ajánlja klubjukat, ahol a 
nyugdíjasok igazi közösségre ta-
lálnak, kedvük szerint tevékeny-
kedhetnek, és számos progra-
mon vehetnek részt, mindezzel 
pedig megszínesíthetik a pihe-
nés éveit. A több évtizedes múlt-
ra visszatekintő szervezet szék-
helye a Jámbor Pál utca 13. szám 
alatt van, ahol hetente egyszer 
klubdélutánt tartanak. Régi ha-
gyományuk, hogy minden esz-
tendőben szerveznek népfőis-
kolai előadássorozatot, aminek 
keretében a legkülönbözőbb té-
mákkal érkeznek hozzájuk elő-
adók. Rendszeresen járnak ki-
rándulni, legkedveltebb úti célja-
ik a magyarországi fürdőhelyek. 
Az éves programpalettájukon 
szerepelnek kölcsönös láto-
gatások más helyi, illetve kör-

nyékbeli nyugdíjasklubokkal, 
rendszeres résztvevők a hu-
szonhárom szervezetet tömö-
rítő „Életet az éveknek” Nyug-
díjas Klubok és Idősek Orszá-
gos Szövetsége Tolna megyei 
szervezete éves állandó prog-
ramjain, amelyekből négy kul-

turális jellegű, egy pedig sport-
nap. A  klub égisze alatt kórus 
működik, minden esztendő-
ben mennek találkozóra Igal-
ba, Cserkeszőlőre, Kiskunmaj-
sára és Tamásiba, illetve éven-
te legalább kétszer, tavasszal és 
karácsony közeledtével, versek-

kel, vidám jelenetekkel kibőví-
tett műsort adnak a Paksi Élet-
fa Idősek Otthonában. Nem 
hagyható ki a felsorolásból a 
paksi Szépkorúak hete prog-
ramsorozat sem, amelynek le-
bonyolításában aktív szerepet 
vállal a társaság, és a Város nap-
ja rendezvényen is képviseltetik 
magukat. Becker Jánosné be-
számolt arról, hogy az önkor-
mányzat jóvoltából immár van 
a székhelyükön internet, va-
lamint kaptak új nyomtatót és 
laptopot. Arról is beszélt, hogy 
a koronavírus-járvány miatt hó-
napok óta nem tartottak össze-
jövetelt, és a betervezett prog-
ramjaik is elmaradtak. Bár most 
már tarthatnának klubdélutá-
nokat, úgy határoztak, hogy 
egyelőre nem teszik, óvatosság-
ból megvárják, amíg teljesen 
normalizálódik a helyzet, az-
tán folytatják, haladnak tovább 
a megkezdett úton.       

-kgy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: Babai István/archív
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– Miért a pedagógus pályát vá-
lasztotta?
– Soha nem volt számomra kér-
dés, hogy iskolában szeretném 
tölteni az életemet. A  szüleim is 
pedagógusok voltak: édesapám 
iskolaigazgató, édesanyám tör-
ténelmet és földrajzot tanított. 
A matematika édesapám révén – 
aki matematika-�zika szakos ta-
nár volt – elvarázsolt. Filozo�-
kus alkat volt, és rengeteget mesélt 
nekem a matematika különbö-
ző megközelítéséről. A  kémiata-
nárom pedig egy fantasztikus nő 
volt, aki állandóan Marie Curie-
ről mesélt nekünk. Példaképem 
lett, és szerettem volna továbbad-
ni azt, amit tőle kaptam. Kitűnő 
tanuló voltam, hegedültem, né-
metből korán nyelvvizsgát tettem. 
Számtalan versenyre jártam, és 
hiába mondták, hogy legyek ve-
gyész, orvos, csak tanár szerettem 
volna lenni.
– A  Bezerédj általános iskolá-
ból vonul idén nyugállomány-
ba. Hogy alakult a paksi pálya-
futása?
– A  férjem bíró, egyik városból 
a másikba helyezték – vele jöt-
tem Dombóvárról Paksra. Ami-
kor lejárt a harmadik gyerme-
künk után is a gyes, a Hermann 
Ottó Általános Iskolába (barakk-
iskola) kerültem, ahol az akko-
ri igazgató azzal a feltétellel vett 
fel, ha egy problémás gyerekek-
kel teli negyedik osztály osztály-
főnöke és matematika tanára le-
szek, és még technikát is taní-
tok. Elvállaltam. Azóta is tartom 
az osztállyal a kapcsolatot, pedig 
már régen felnőttek.
– Hogyan sikerült őket megzabo-
lázni?
– Ha bemegyek egy osztályba – 
legyen bármilyen életkorú és ösz-
szetételű –, elkezdődik a varázslat. 
Talán azért, mert tisztelem, szere-
tem őket, és nagyon kíváncsi va-
gyok rá, hogy mit gondolnak, mit 
éreznek. Soha nem volt problé-

mám a fegyelmezéssel, bármelyik 
osztályból közösséget tudtam ko-
vácsolni. Egyszer egy volt diákom 
azt mondta, hogy még mindig 
emlékszik a matekóráinkra, ezért 
lett mérnök, és élvezi a szakmáját.
– Mikor kezdett a Bezerédj isko-
lában tanítani?
– Idővel annyira lecsökkent a 
gyermekek száma, hogy a két la-
kótelepi iskolát összevonták, és 
így megszűnt a barakkiskola. 
Ezért jöttem 2003 augusztusában 
a Paksi Bezerédj Általános Iskolá-
ba Németh Lászlóné, akkori igaz-
gató invitálására. Ismét nagyon jó 
közösségbe kerültem. 

– Aki nem annyira fogékony a 
matematikára, kémiára, azzal 
hogyan tudta megszerettetni eze-
ket a tantárgyakat?
– Ha nem úgy tanítjuk a matema-
tikát és kémiát, mint félelmetes, 
érthetetlen tantárgyakat, hanem 
a gyakorlatban jól alkalmazható 
szemléletmódként, akkor bárki-
vel meg lehet szerettetni. Nálam 
mások által gyenge képességű-
nek tartott tanulók is sziporkáz-
tak, hiszen arra voltam kíváncsi, 
hogy mit tudnak. Sajnos bizo-
nyos tantárgyakhoz rosszul kö-
zelítünk. Sokan úgy vélik, hogy 
a matematika és a kémia nehéz 

tantárgy, ám ha gondolkodni ta-
nítjuk a gyerekeket, és kíváncsiak 
vagyunk a véleményükre, élvezni 
fogják a tanulást, és ez a lényeg.
– Kiknek ajánlaná ezt a hivatást?
– Úgy gondolom, hogy a „tanár-
ságra” egyrészt születni kell, más-
részt rendkívül sokat kell tanul-
ni ahhoz, hogy valaki tanítson. 
Nemcsak könyvekből, hanem 
az emberektől is. A  legfontosab-
bak talán a nyitottság, a megér-
tés, a rugalmasság, a kitartás és a 
jó kedély. Az én hitvallásom: min-
den körülmények között fárad-
hatatlan lelkesedéssel és szeretet-
tel azon munkálkodni, hogy meg 
tudjam teremteni a támogató bi-
zalom légkörét és képes legyek fel-
fedezni és felszínre hozni a gyer-
mekben megbúvó kincset.
– Egész eddigi életét tanítással 
töltötte. Hogyan tovább?
– Nagy a család, sokat utazom 
majd velük, kertészkedek és to-
vább foglalkozom a matematiká-
val: vannak diákjaim, akiket fel-
készítek érettségire, egyetemi fel-
vételire. Az utódom az iskolában 
Bárdosné Rohn Edina, aki most 
diplomázott. A  személyisége, ki-
sugárzása alapján úgy érzem, 
hogy kiváló tanár lesz.         Sólya E.

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Az eltűnt városkép nyomában

Paks mellett északról délre ha-
ladva a Zádori, a Süveges, a Piaci 
és a Biskói rév voltak a legismer-
tebb dunai folyami átkelőhelyek. 
A Süveges rév a Duna-parti Er-
zsébet-sétány északi végében, az 
Anna utca torkolatában, mint-
egy annak folytatásaként vezet 
le a Dunához. Nem klasszikus 
átkelőhely, sokkal inkább a ha-
jómalmok és a csónakok révki-
kötője volt régen. Innen lehetett 
a Felső malomrév malmait meg-
közelíteni, és a kis utcaközön, 
vagy inkább csak lovaskocsi szé-
lességű lejárón a hajdani Ma-
lom utcáról (Deák Ferenc utca) 
közvetlenül lehetett a folyópart-
ra jutni. Itt vették fel csónakok-
kal a hajómalmokra az őrletni 
való gabonát. Nevét onnan kap-
ta, hogy az itt várakozó molnár-
legények megsüvegelték az őr-
letésre érkezőket annak remé-
nyében, hogy náluk hagyják a 
gabonájukat. Szegényt és módo-
sat egyaránt kalaplevéve köszön-
töttek, hogy aztán a megbízatást 
elnyerve a gabonás zsákokat de-
reglyéikkel a malmokra szállít-
sák. (Paks monográ�ája, 258. o.) 
1888. március 26-án itt kísértett 
az előző évi komptragédia réme, 
midőn a délelőtti órákban a fel-

sőrév bérlője megtelt kompjával 
a túlsó oldalról igyekezett Paks-
ra átjutni. A nagy szél miatt csak 
közel kétórás erőfeszítés után 
tudtak az emberekkel a Süve-
ges révnél partot érni, így csak 
a véletlennek köszönhető, hogy 
az egy évvel korábbi katasztró-
fa nem ismétlődött meg. (Paks 
monográ�ája, 393. o.) A Gazda-
sági Mérnök lap 1901-ben adta 
hírül, hogy a budapesti m. kir. 
folyammérnöki hivatal árlejtése 
eredményeként a paksi Süveges 
rév és Piaci rév közötti Duna-
part-szakasz kőburkolati mun-
káját a Magyar Építő Rt., vala-
mint a város saját költségén a 
part feltöltési munkálatait befe-
jezte. A  közlekedő hajók a Du-
na-kanyarhoz érve lelassították 
a tempót, hogy ne veszélyeztes-
sék a malmokat és az ott dolgo-
zó molnárok életét, de olykor így 
is forgalmi akadályt képeztek: 
„Vontatógőzös és vízimalom. Va-
sárnap hajnalban Dunaföldvár 
és Paks között egy holland vonta-
tógőzös összeütközött egy vízima-
lommal. A  vízimalomban dolgo-
zó molnárok közül kettő még ide-
jekorán elmenekült, a harmadik, 
Gyarmati János azonban az el-
merülő malom alá került. A hajó-

sok csak nagy küzdelem árán tud-
ták kimenteni. A  szerencsétlenül 
járt embert haldokolva szállítot-
ták a bajai közkórházba. A Du-
nán történt összeütközés ügyé-
ben a felelősség megállapításá-
ra vizsgálat indult.” (Népszava, 
1936.04.28., 8. o.) Gyakran a du-
nai molnárok siettek a vízbe-
merülők segítségére: „Életmen-
tő molnárok. Nagy szerencsét-
lenség történt Pakson vasárnap 
délután. A  Dunán vigyázat-
lanságból felborult egy csónak, 
amelyben nyolczan ültek. A de-
rék dunai molnárok azonnal hoz-
záláttak a mentési munkálatok-
hoz és hét embert sikerült kimen-
teni a csónak nyolcz utasából, egy 
a Dunában lelte halálát.” (Molná-
rok Lapja, 1908.05.30.,  541. o.) 
A  munka mellett ünnepélyek-
nek is színtere volt a folyósza-
kasz: „A  paksi dunai molnárok 
minden évben védőszentjüknek, 
Nepomuki Szent Jánosnak előes- 
téjén fényes ünnepélyt rendeznek. 
Az idén folyó hó 15-én vasár-
nap este, ½ 9 órakor kezdődött 
az ünnepély. Lombokkal ékesí-
tett kompra helyezték Szent Já-
nosnak transparenttal megvilá-
gított képét, úgyszintén egy oltárt 
és szószéket. Vasárnap este lévén 

óriási közönség helyezkedett el a 
parton, hogy az ünnepélyen részt 
vegyen, s meghallgassa Streicher 
József apátplébánosnak magas 
röptű ünnepi beszédét. Az isteni 
tisztelet végével a molnárok üdv-
lövéseket tettek, rákétákat eresz-
lettek fel szépen kivilágított mal-
maikról, úszó csillagokat szórtak 
a Dunába. Az ünnepély végez-
tével zeneszóval vonultak nagy 
sokaságtól kísérve, Schönweitz 
Miklós paksi előkelő molnár há-
zába, hol szeretetlakoma volt. 
Megdicsérjük a paksi molnáro-
kat, kik hitbuzgóságuknak szép 
jelét adják évenkint azáltal, hogy 
védőszentjüknek ily ünnepélyes 
módon hódolnak.” (Pécsi Köz-
löny, 1904.05.19., 6. o.) 
A  két világháború között a rév 
előtti folyószakaszon üzemelt 
a kétmedencés kosaras uszo-
da, telente pedig a rév lejáratá-
ban helyezték el a fürdő szétsze-
dett ponton- és deszkaeleme-
it. Az egykor forgalmas lejáró a 
dunai őrletés megszűnése miatt 
az 1950-es évekre elveszítette je-
lentőségét, és a 6-os főút meg-
építése után az utcakép is meg-
változott. Napjainkra a Süveges 
rév lejáróját Hirt közként is em-
lítik, a hajdani jónevű kereske-
dőcsalád után, akiknek üzlete 
az Anna utca sarkán állt, túlol-
dali, államosított házukban pe-
dig az ötvenes években a pak-
si vízirendőrség állomásozott. 
A vízparton nyaranta az idősebb 
asszonyok egy ideig még mos-
tak, a �atalok strandoltak, bár 
úszni tilos volt. Az utóbbi évti-
zedek eredménye, hogy a lejáró 
betonozott, ami a Bezerédj isko-
la úttörő vízi raja tagjai és szü-
leik társadalmi munkájával ké-
szült el, hogy az Anna utcai tá-
rolóból a hajókat vízre szállító 
kézikocsikat könnyebben lehes-
sen húzni-tolni. Mára a vízpar-
tot a sétány végén épített lép-
csőn is meg lehet közelíteni, ám 
ez a partrész főként kutyasétál-
tatásra és -fürdetésre használa-
tos. (A régi Paks, 93. o.)

dr. Hanol János

Paks – Süveges rév (vitéz Kiss Kálmán kiadása, Tumpek felvétele, kb. 1933.)
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Tárgy/
történet

Ajándékozás révén, 2009-ben került a Pak-
si Városi Múzeum gyűjteményébe több más 
pártállami emlékkel együtt egy Munkás-
őr Emlékérem. A kitüntetést 1964. novem-
ber 10-én alapították olyan leszerelt, illetve 
tartalékállományba került munkásőröknek, 
akik legalább öt éven át láttak el szolgála-
tot a testületben. Az emlékérmet a Munkás-
őrség országos parancsnoka adományozta. 
A  Munkásőrséget 1957 januárjában alapí-
tották a szovjet beavatkozással levert 1956-
os forradalom után. Elsődleges feladata a 
rend fenntartása és a hatalom megszilár-
dítása volt. Előzményének tekinthető az 
1919-es Vörös Őrség, és a háború után a 
Magyar Dolgozók Pártjának (MDP) járá-
si szintig megszervezett ún. Rendező Gár-
dája. Ezek feladata elvileg a pártházak őr-
zése és a párt rendezvényeinek „biztosítása” 
volt. 1948-ban az MDP és a Magyar Szo-
ciáldemokrata Párt egyesítése után a gár-
dát elsorvasztották, vezetői jellemzően az 
Államvédelmi Hatósághoz kerültek. Ez-
után 1957-ig külön pártmilícia nem mű-
ködött az országban. Az 1956-os forrada-
lom leverése után azonnal megkezdődött 
az új karhatalom kiépítése. A januári dön-
tés után év végéig a tervek szerint 30 ezer 
fegyverest akartak toborozni, elsősorban 
volt 1919-es vöröskatonákból, téesztagok-
ból és párttagsággal rendelkező rendszer-
hű munkásokból. 1963-ban komoly átala-
kításokat eszközöltek a testületben,  elhatá-
rozták, hogy �atalítják a szervezetet, évente 
az állomány 8-10 százalékát cserélték. A te-
rületi széttagoltság csökkentése érdekében 
igyekeztek az alakulatokat a nagyobb ipari 
központokhoz csoportosítani. A  Munkás-
őrség általános elfogadásának érdekében 

igyekeztek társadalmi bázisát is szélesíte-
ni a rendszer konszolidációjának részeként. 
Az újonnan jelentkező önkéntesek eseté-
ben adott arányban vettek fel értelmiségi, 
paraszt vagy munkás származásúakat. Sza-
bályozták, hogy hány százalék legyen párt-
tag, párton kívüli, illetve KISZ-tag. A nem 
párttagok felvétele komoly vitákhoz veze-
tett a szervezetben, ugyanakkor ha valakit 
felvettek a Munkásőrségbe, az társadalmi 
érvényesülésének egyik útja lehetett a kom-
munista diktatúrában, gyakran a párttagság 
előszobája is volt. Az 1960-as évek végére a 
létszám elérte a kb. 60 ezer főt. A szervezet 
feladata elsősorban – együttműködésben a 
társszervekkel (rendőrség, határőrség) – a 
közbiztonság és a rendszer „ellenségeinek” 
féken tartása volt, így pl. kivezényelték „il-
legális” tüntetésekhez is. A  polgári véde-
lem megszervezése után részt vett a Mun-
kásőrség az árvízvédelemben is. A  testület 
„fénykora” az 1970-es években volt, ekkor 
jelentősen korszerűsítették fegyverzetét is. 
A  rendszer egyre súlyosabb gazdasági ne-
hézségei az 1980-as években a Munkásőr-

ségben is jelentkeztek, 1987 után kezdődtek 
a leépítések a költségvetési problémák mi-
att. Az önkéntes jelentkezők létszáma egyre 
apadt, az évtized végére minimálisra csök-
kent. A rendszer 1989-es gyors összeomlá-
sa és a demokratikus átmenet a Munkás-
őrséget is maga alá temette. Május 8-án az 
MSZMP Központi Bizottsága indítványoz-
ta, hogy a testület kerüljön a párt irányítá-
sa alól a kormány hatáskörébe. Az Ellen-
zéki Kerekasztal a Munkásőrség – mint a 
bukott rendszer egyik szimbóluma – azon-
nali feloszlatását követelte. A különböző át-
mentési kísérleteket megakadályozta az ún. 
„négyigenes” népszavazás, melynek során a 
szavazó állampolgárok közel 95 százaléka 
a jogutód nélküli feloszlatás mellett foglalt 
állást, egyben ítéletet is alkotva a szervezet 
társadalmi szerepéről. Hivatalosan az utol-
só rendszerváltás előtti parlament szüntet-
te meg a szervezetet egy 1989. novemberi 
törvényben.
A kitüntetés 3,8 centiméter átmérőjű, pa-
tinázott, öntött bronzérem. Egyik olda-
lán dombormű látható, mely egy fegyve-
res munkásőrt ábrázol, alatta az érem ter-
vezőjének neve olvasható. (A fegyver egy 
PPS-41 dobtáras géppisztoly, a Munkásőr-
ség jellegzetes korai fegyvere.) Alul szocia- 
lista csillag van MŐ (Munkásőrség) fel-
irattal, a csillagból két irányban babér-
koszorú indul. Az emlékérem körfelira-
ta: „A haza, a nép hűséges szolgálatáért”. 
Az érmet háromszög alakú, kék és vörös, 
négy centiméter széles szalaggal és a jel-
vény kicsinyített másával adományozták, 
belül fehér műbársony borítású vörös mű-
anyag dobozban.

Szabó Tibor

Mozaik

Fotó: Paksi Városi Múzeum
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Sport

Újra mozgásban: kajak-kenu
A  koronavírus-járvány miatt hónapokig 
új szabályok mentén zajlott az élet. Nem 
volt kivétel ez alól a sport sem, csak na-
gyon behatárolt körülmények között tud-
tak dolgozni a sportolók. Sorozatunkban 
az Atomerőmű SE szakosztályainak ve-
zetői foglalják össze, hogyan tudtak dol-
gozni, készülni a versenyekre ebben az 
időszakban. Bedecs Ferenc, a kajak-kenu 
szakosztály vezetője az elmaradt evezések-
ről, az online edzésekről és a közelmúlt-
ban lezajlott versenyekről beszélt a Paksi 
Hírnöknek.
 
– Március elején már vízen voltak a verseny-
zőink, amikor le kellett állni. A napi táv kor-
osztálytól függően 15-20 km volt fel Orda-
sig, de volt, amikor 30 km-t is eveztünk. 
A leállás miatt 500-600 kilométernyi evezés 
maradt ki a kicsiknek, csak futni és kondiz-
ni tudtak otthon, amihez az edzők küldték 
a programot. Egy felnőttnek sem könnyű 
egyedül edzeni, hát még egy gyereknek. Ha 
együtt edzenek, az húzóerő, lényegesen egy-
szerűbb tréningezni, jól teljesíteni. Május 
közepén a picik heti egy, a nagyobbak heti 
két-három edzéssel kezdtek a csónakház-
ban, majd fokozatosan emeltük ezt a számot. 
Június elejére a legkisebbek is visszaálltak a 
rendes kerékvágásba, ezután tartottunk egy 
háromhetes napközis tábort. Már verseny-
re is vittük őket, Sióagárdtól a Palánki hí-
dig 4 km-t tettek meg a Sión. Az i�k lemen-
tek a zsilipig és vissza, ez 7 km volt. A Duna 
visszaduzzasztotta a Siót, nagy volt a víz, 
jól sikerült „évadnyitót” rendeztek Jámbor 
Attiláék. Július elején Tolnán tettük vízre a 
hajókat, mindenkinek 2000 méter volt a táv. 
Mindkét versenyen 45 sportolónk indult – 
összegzett Bedecs Ferenc. A felnőtt verseny-
zőkkel kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy 

együtt készült a három kajakos, Kiszli Van-
da, Pupp Noémi és Vajda Bence, valamint a 
három kenus, Koleszár Zoltán, Kollár Kris-
tóf és Hodován Dávid. – Kicsit átalakítottuk 
az edzéseket, hogy ne legyen annyira mono-
ton, de nem volt egyszerű motiválni őket, 
hiszen nem láttuk, hogy mire is készülünk, 
csak április vége felé kezdett körvonalazódni 
az új versenyműsor. Sokszor elmentünk ke-
rékpározni, három-négy héten keresztül fel-
tekertünk Dunaföldvárig, és kijártunk futni 
a dunakömlődi sípályához. Alapozó jellegű 
munka volt, amit igyekeztünk változatossá 
tenni, és naponta kétszer azért eveztünk is – 
mondta a szakosztályvezető. Arról is beszélt, 
hogy a női kajak kivételével a többi szakág-
nak bevezették az edzésversenyt, egyik hó-
napban egyes, másik hónapban páros verse-
nyek voltak, Koleszár Zoltán a szegedi Zom-

bori Dominikkal ment párost. A  Kollár, 
Hodován, Vajda trió most érettségizett, rá-
adásul a koronavírus-járvány ezt még meg 
is cifrázta. Május közepén nem is edzettek, 
majd visszaálltak napi két tréningre. Szolno-
kon két 1000 m-es távot kellett kenuzniuk 
két óra eltéréssel, Kollár Kristóf a „B” dön-
tőt megnyerte, Hodován Dávid a „C” döntő-
ben a harmadik helyen végzett. A kajakosok 
között Vajda Bence edzésversenyen az „A” 
döntőben hetedik helyen ért célba, mind a 
három �ún látszik, hogy fejlődnek.  – A kö-
vetkező nagyobb verseny augusztus 7. és 9. 
között a vidékbajnokság lesz Fadd-Dombo-
riban, majd a felnőtt ob-t augusztus végén 
rendezik Szolnokon. A  maraton Európa-
bajnokság Csepelen lesz, ha nem jön közbe 
semmi – tájékoztatott.                                               

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Újra mozgásban: karate

Új vezetővel folytatják a női kosarasok

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

Szakács- és felszolgálótanulók 
jelentkezését várjuk 
gyakorlati képzésre.
Telefon: 06-75/311-272, 06-30/936-0696
E-mail: dunakomlod.halaszcsarda@t-online.hu

Sport

Sorozatunkat, melyben a Paksi Sport-
egyesület szakosztályvezetői, edzői me-
sélnek a koronavírus-járvány okozta ne-
hézségeikről, a karatésokkal folytatjuk. 

– A veszélyhelyzet ideje alatt otthon dolgoz-
tak a sportolók, mindenki kéthetes ciklu-
sokra lebontva kapta edzéstervét, ami erőn-
léti, illetve általános, lazítási gyakorlatokat 
tartalmazott. A feladatok előnye volt, hogy 
nem igényeltek nagy helyet. Sajnos egy-
re nehezebb tartani a lelket a sportolóink-
ban – nyilatkozta a paksi zöld-fehér egye-
sület honlapjának még májusban Záborszki 
Zoltán. Akkor elmondta, hogy hiába a ki-
adott edzéstervek, illetve a Facebookon el-
érhető edzésanyagok, ezek nem pótolják a 
személyes kapcsolatokat, illetve borzasztó-
an hiányoznak a páros gyakorlatok is. Ar-
ról is beszélt, hogy próbálnak lehetőséget 
keresni a közös edzések megkezdésére, de 
mivel a karate teremsportág, nehéz lesz he-
lyet találni, hiszen az iskolák nem nyitnak 
ki. Azt tervezték, hogy az újrainduló edzé-
seket általános felmérővel kezdik, hogy 
megtudják, milyen �zikai és mentális álla-
potban vannak sportolóik. Hozzátette, re-

mélik, ha ismét együtt tréningeznek, az új-
rakezdés meghozza a srácok lendületét, és 
kellően felpörögnek az év további részére. 
– Egészen biztosan nehéz dolgunk lesz, mi-
vel nem tudni, hogy mennyi felejtődött, fő-
leg a forma-, illetve a páros gyakorlatoknál. 
Kérdés továbbá, hogy a taktika és a techni-
kai kombinációk mennyire halványultak – 
összegzett a szakosztályvezető, aki egyben 
a vezetőedzői feladatokat is ellátja. A  kö-
zös tréningek napokkal később kezdőd-

tek, az edzéseket az iskolai időszak végéig 
a Paksi Deák Ferenc Általános Iskolában, 
heti két alkalommal tartották. – Június 24-
től 27-ig edzőtáboroztunk, majd részt vet-
tünk Pakson, a Tradicionális Shotokan Ka-
rate Szövetség által rendezett versenyen, 
ahol sportolóink kiváló eredményeket ér-
tek el. Parkó Tamás a tizennégy évesek kor-
osztályában első helyezést ért el, Parkó Dé-
nes pedig a tízévesek között lett győztes. 
Ugyanebben a kategóriában Krausz Ádám 
második, míg Mácsik Bende harmadik lett. 
A felnőttek között Baksai József diadalmas-
kodott, a senioroknál Wéber Tamás arany-, 
Benke Boglárka ezüstérmet szerzett. Most 
egy rövid szünet következik, de augusztus 
közepétől újult erővel indítjuk az edzése-
ket – mondta a tréner. A versenyek több-
sége a koronavírus-járvány miatt őszre to-
lódott. A jelenlegi programnaptár szerint 
szeptember 26-án Salgótarjánban lesz a 
következő megmérettetés, akkor a VI. Pa-
lóc Kupán vesznek részt a paksi karatékák. 
Október 9. és 11. között Szlovéniában 
rendezik a világbajnokságot, majd 19-én 
Keszthelyen Európa Kupát. 

Faller Gábor

Pupp Zsuzsanna vette át Hangyási Esz-
tertől az Atomerőmű SE-ben a női kosár-
labdázók irányítását. Az új szakvezető az 
ASE-ban, majd egyetemistaként is kosár-
labdázott, de sérülés miatt abbahagyta a 
játékot.

– Milyen feladatokat vett át elődjétől?
– Nagyjából mindent, de Eszti néni még 
besegít. A  különböző korosztályok edzése-
it vezetem, a leállás alatt online tartottam a 
kapcsolatot a lányokkal, napközis táborokat 
szervezek július végéig. 
– Milyen szinten játszanak?
– Junior, kadett, U14. Felnőttcsapatunk nincs. 
A  juniorok ősztől a Baranya megyei felnőtt 
bajnokságban lépnek pályára. Ha nem jön 

közbe semmi, akkor augusztus 17-én egyhe-
tes edzőtáborozáson veszünk részt Baján, ott 
kezdjük a felkészülést a bajnokságra.

– Hol tartják az edzéseket?
– Nyáron a Rákóczi iskola tornatermé-
ben, ősztől pedig az ESZI sportcsarnok-
ban edzünk. A legkisebbektől a legnagyob-
bakig mintegy negyvenen járnak kosárlab-
dázni.
– Hogy állnak az utánpótlással?
– Tavaly szeptemberben már jártam az is-
kolákba alsó tagozatos testnevelésórák-
ra gyerekeket toborozni. Ebben a korban 
nagyon sokan táncolnak, amire sok lehe-
tőség van Pakson, így nehezebb őket hoz-
zánk csábítani. Sokan azért nem szívesen 
választják a kosárlabdát, mert sokat kell 
futni, dolgozni, de miután beilleszkedtek a 
csapatba, már szívesen jönnek.                                 

-joko-

Fotó: magánarchívum

Fotó: Szaffenauer Ferenc

 Paksi Hírnök, 2020. július 24. n 19



Az Energetikai Technikum és Kollégium

FELVÉTELT HIRDET

kétéves nappali
Gépgyártás-technológiai technikus 

képzésre.

Jelentkezési feltétel: Középszintű érettségi vizsga

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 7.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 

Szakképzési és Felnőttképzési Nyílt Nap
Helyszín: Energetikai Technikum és Kollégium

Időpont: 2020. augusztus 3. 15.00-17.00 óra

Cím: Paks, Dózsa György út 95. 

Telefon: 75/519-300 • E-mail: eszi@eszi.hu  

kocsmar.istvan@eszi.hu
http://www.eszi.hu/nappali
http://www.eszi.hu/static/szakkepzes/Jelentkezesi lap nappali 2020.dox 

facebook.com/eszi.hu 
instagram.com/eszigram

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

1/1 extra oldal (205×282 mm) – 99.000 Ft + áfa (125.730 Ft)
1/1 oldal (188×260 mm)  –  88.000 Ft + áfa (111.760 Ft)

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com


