
Hálás azért az életútért, amit eddig megtehetett, mondja Faller Dezső, aki-

nek Pro Urbe emlékérmet adományozott Paks vezetőtestülete. Ez alkalom-

mal tőle kérdeztük: jó napot, mi újság? 
9. oldal

Rendkívül alacsony volt 
a Duna vízállása

7. oldal
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Közélet

Elkezdődik a városháza épületének felújítása

Pakson tartották a partnertalálkozót

Zajlik a közbeszerzési eljárás, a tervek sze-
rint az év végéig aláírják a kivitelezésről 
szóló szerződést a városháza felújítására. 
Az épület rekonstrukciójára 209 millió fo-
rintot nyert az önkormányzat a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív Program 
(TOP) pályázatán. 

Több mint harminc éve készült el a paksi pol-
gármesteri hivatal épülete, azóta nagyobb fel-
újítást nem végeztek rajta, az állaga leromlott, 
nem felel már meg a kor követelményeinek. 
A városháza energetikai célú rekonstrukci-
ójára ezért még 2016-ban pályázott és nyert 
forrást az önkormányzat a Terület- és Tele-
pülésfejlesztési Operatív Programban (TOP). 
Azóta több alkalommal módosították a ter-
veket, a végleges műszaki-szakmai tartalom 
elfogadását követően a támogatási szerződést 
is módosították, eszerint a beruházás befeje-
zési határideje 2019. május 30. 
A végleges kiviteli terv az épület teljes körű 
energetikai felújításáról szól. Kicserélik a kül-
ső nyílászárókat, homlokzat- és tetőszigetelés 
készül, árnyékolók kerülnek az épületre, ter-
mosztatikus szelepeket szerelnek fel a radiá-
torokra, valamint új napelemeket is elhelyez-
nek az épületen.
A beruházás becsült költsége bruttó 375 
millió forint. A Magyar Államkincstár által 

folyósított 209 millió forint vissza nem térí-
tendő pályázati támogatáson felüli összeget 
az önkormányzat saját költségvetéséből biz-
tosítja. 
– Olyan projektek élveztek prioritást az idei 
beruházások tervezésekor, melyekkel amel-
lett, hogy húsz éves adósságot törleszt a vá-
rosvezetés, hozzájárulunk az itt élők, dolgo-
zók komfortérzetének javításához. Az egyik 

ilyen a városháza felújítása – mondta Sza-
bó Péter. Ahogy azt Paks polgármesteré-
től megtudtuk, hamarosan lezárul a közbe-
szerzési eljárás, és még idén megtörténhet a 
szerződéskötés. – Jövőre már egy Pakshoz 
méltó hivatali épületben intézhetjük a vá-
ros dolgait. Az ügyfélfogadás a felújítás ideje 
alatt is biztosított lesz – tette hozzá a város-
vezető.                                                             -dsz-

Paks volt a házigazdája az Interreg Central Eu-
rope Together projekt soron következő part-
nertalálkozójának, melynek keretében a pro-
jektben résztvevő kilenc nemzetközi partner 
huszonöt fős csapata energiamegtakarítási 
lehetőségekről, azok gyakorlati megvaló-
sulásáról  értekezett. A háromnapos prog-
ram az Erzsébet Nagy Szállodában zajlott 
workshopokkal, szekcióülésekkel, illetve ta-
nulmányúton jártak az Atomerőmű Látoga-
tóközpontjában, valamint megtekintették a 
projektben beszerzett okosmérőket az Ener-
getikai Szakgimnáziumban és megismerték a 
diákok mindennapi környezetvédelmi, ener-
giatakarékos tevékenységeit. Antonio Zonta, 
a projekt olasz vezetője elmondta: a prog-
ram lényege rávezetni az embereket arra, 
hogy technológiai és viselkedésbeli válto-
zásokkal együtt takarítsanak meg energi-
át. – Ahhoz vagyunk hozzászokva, hogy 
az energiamegtakarítás eléréséhez izzó-
kat, bojlert, fűtőtestet cserélünk ki, ugyan-
akkor a technológiai mellett a viselkedés-

beli változás is jó eredményekhez vezet – 
magyarázta. Paks Város Önkormányzata a 
Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügy-
nökség 2016 év végi megszűnésével kap-
ta meg ezt a projektet, amelyben koráb-
ban megvalósítási helyszínként szerepelt, 
most azonban saját költségvetéssel, önálló 
partnerként, 11 bevont épülettel – amelyek 
mintegy fele önkormányzati – vesz részt a 
programban. Az érintett intézményekben 
okosmérőket telepítettek, melyekkel a bá-
zisállapotból kiindulva meg tudják állapí-
tani, hogyan változik az épületek távhő-, 
gáz- és áramfogyasztása. Neiner András, a 
paksi polgármesteri hivatal pályázati refe-
rense megerősítette: szemléletformálással 
komoly megtakarításokat lehet elérni. Tu-
datosítani kell az épületek használóiban, 
hogy kapcsolják le maguk után a villanyt, 
zárják el a csapot, és a fűtést-szellőztetést 
is lehet okosan csinálni – minél mélyebben 
rögzül ez a viselkedésmód az emberekben, 
annál komolyabban veszik, és akár 10-20 

százalékos energiamegtakarítás is elérhető 
nagyobb beruházások, például nyílászáró-
csere vagy hőszigetelés nélkül. Vizuális ak-
ciókkal igyekeznek felhívni a �gyelmet a 
fogyasztáscsökkenés fontosságára, például 
a bevont épületekben lévő villanykapcso-
lók és vízcsapok felett elhelyezett �gyelem-
felkeltő matricákkal. – Lehet például olyan 
játékos vetélkedőt szervezni, aminek ke-
retében mondjuk egy épület osztályainak, 
vagy épületrészeknek a fogyasztását hason-
lítják össze, és amelyik nagyobb megtaka-
rítást ért el a kitűzött határnapig, ajándé-
kot kap. Ezzel is ösztönözhetők az emberek 
arra, hogy oda�gyeljenek a takarékosság-
ra – mondta Neiner András. Hozzátette, az 
óvodákban, iskolákban könnyebb a szem-
léletformálás, mert a gyerekek még fogé-
konyabbak a témakör iránt, felnőtt korban 
nehezebb rávenni az embereket a változás-
ra. A hároméves nemzetközi projekt 2019 
májusában zárul.                        

Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula
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Fel van állványozva a paksi katolikus plé-
bánia, felújítási munkálatokat végeznek 
az épületen. – A plébánia 1972-ben épült, 
ezért takarékossági és esztétikai szempont-

ból is eljött a fűtéskorszerűsítés, valamint 
a külső hőszigetelés ideje – mondta Kutas 
Attila. A paksi katolikus egyházközség plé-
bánosától azt is megtudtuk, hogy a felújítás 

körülbelül egy hónappal ezelőtt kezdődött. 
A munkálatok során a régi kazánt korsze-
rűbbre cserélték, elkészültek az épület hő-
szigetelésével, vakolásával és festésével, 
valamint felkerültek a könyöklők is. Leg-
végül felfestik a homlokzatra a Paksi Kato-
likus Plébánia feliratot. A felújítás várható 
költsége tizenötmillió forint. – Több mint 
egy éve kerültem Paksra, azóta nagyon sok 
esetben tapasztaltam jó szándékot és se-
gítőkészséget. Ez jelen esetben is így van, 
hiszen a felújítás teljes egészében kül-
ső forrásból készül el. Egyrészt Szabó Pé-
ter polgármester jóvoltából a paksi önkor-
mányzat, másrészt Hamvas István nyugal-
mazott vezérigazgató segítségével az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. támogatásával tud-
juk megvalósítani – tájékoztatott Kutas At-
tila. A felújított plébániát december 14-én, 
ünnepélyes keretek között adják át. – Sze-
retnénk megköszönni a támogatóknak, 
vállalkozóknak és mindazoknak, akiknek 
a segítségével megvalósulhat ez a rekonst-
rukció – tette hozzá.

Weller P. Hanna

KözéletKözélet

Bérlakás fel-
újítás zajlik

Megújul a katolikus plébánia

Családbarát Önkormányzat díjat kapott harminc település a Nagycsaládosok Országos Egyesü-
lete (NOE) pályázatán, közöttük az ötezer fő feletti települések kategóriájában Paks. Az elisme-
rést Kardosné Gyurkó Katalintól, a szervezet elnökétől Szabó Péter polgármester vette át a Par-
lament Vadásztermében rendezett ünepségen. Paks polgármestere az oklevél átvétele után azt 
mondta újságíróknak, hogy azokat az intézkedéseket mutatta be Paks a pályázatában, amelyek 
családbarát célokat szolgálnak, mint például a �atalok letelepedési támogatása, az étkeztetési tá-
mogatások, a humánpolitikai bizottság pályázatai, a kedvezményes diákbérlet. Kiemelte, hogy a 
városvezetés és a képviselő-testület számára mindenkor fontos a családok támogatása, és hogy 
jól érezzék magukat Pakson. Ezek a célok az idei költségvetésben is megmutatkoznak, tette hoz-
zá. – Ez a díj kötelezi az önkormányzatot arra, hogy hasonló színvonalon folytassa tevékenysé-
gét – húzta alá a polgármester.                                                

Lakhatási körülmények javítása Paks váro-
sában – így nevezik azt a projektet, amely-
nek részeként megújul kilenc paksi bérlakás 
a Síp és a Dankó utcában. Az önkormányzat 
májusban nyújtott be pályázatot az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma operatív prog-
ramján keresztül meghirdetett felhívásra, 
melyben több mint 44 millió forintot nyert 
úgynevezett „Jelenlét-pontok” létrehozásá-
ra és az épületek energiatakarékos felújítá-
sára. A százszázalékos támogatási intenzitású 
projektnek köszönhetően új tető kerül a há-
zakra, melyeket külsőleg is szigetelnek, a bel-
ső tereket tisztasági festéssel frissítik. A mun-
kálatokra a DC Dunakom Zrt. kapott meg-
bízást, a cég alvállalkozók bevonásával végzi 
el a feladatot. A munkaterületet október kö-
zepén adták át. Mocanasu Boglárka projekt-
menedzser tájékoztatása szerint a Dankó 
Pista utcában öt, a Síp utcában pedig négy 
bérlakást újítanak fel, a munkák elkezdőd-
tek és a tervek szerint november végére be 
is fejeződnek. A projektet az Európai Unió 
támogatja.

Dallos Sz.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A Duna-part felülvizsgálatával, 
új városközpont kialakításával, 
a gesztenyesorral és inerthulla-
dék-lerakó tervezésével kapcso-
latosan tartott lakossági fóru-
mot az önkormányzat, az építé-
si szabályozási terv módosítását 
készítve elő ezzel. Egy koráb-
bi fórumon már bemutatták a 
terveket, a lakosság, a civilszer-
vezetek, az egyházak pedig el-
mondhatták véleményüket, ész-
revételeket tehettek. A mostani 
tájékoztatón Szabó Árpád, a ter-
vek elkészítésével megbízott épí-
tésziroda képviselője összefog-
lalta az elképzeléseket a tervezé-
si folyamat újabb állomásaként.
A lakossági fórumon a módo-
sítási javaslat új elemeként em-
lítette a gesztenyesor, valamint 
a Duna-parthoz közeli vasúti 
megálló átalakítását, rendbeté-
telét.
Ahogy a rendezvényen elhang-
zott, egy új inerthulladék-le-
rakó kialakítása Paks határá-
ban elsősorban az erőművi be-
ruházások miatt szükséges. 
Több lakossági kérdés hangzott 
el a fórumon. Felvetődött példá-
ul, hogy a Duna-parti nyárfák 
virágzáskor sokaknak kellemet-
lenséget okoznak. A főépítész 
azt mondta, hogy a rehabilitá-
ció részeként ezek helyett más 
fajtákat ültetnek majd. Felme-
rült az a kérdés is, hogy a Duna-

parton kialakítható-e futópálya. 
Ez az adott terület méretéből és 
tervezett szabadidős jellegéből 
adódóan vélhetően megvalósul-
hat – érkezett a válasz. Tolmá-
csolták az atomerőmű munka-
vállalóinak ötletét is, mely sze-
rint hajó járhatna a paksi kikötő 
és az atomerőmű között a dol-
gozók munkába járásához. Hor-
váth András szerint sok kiváló 
gondolat születik az átalakítási 
tervek kapcsán, de ezek megva-
lósíthatóságára is gondolni kell. 
Bagdy László tanácsnok többek 
között az egykori konzervgyár 
területére korábban elképzelt 
médiaközpont kialakításáról ér-
deklődött. A főépítész elmond-
ta: a szabályozási tervben csak 
intézményi funkciókat nevez-
tek meg, a terv a kereteket szab-
ja meg, amelybe ez is beleférhet.
Horváth András elmondta: a fó-
rumot követően elkészül a he-
lyi építési szabályozási terv mó-
dosításának egyeztetési anyaga, 
amit államigazgatási eljárás ke-
retében az állami főépítész vé-
leményez. Ezután a képviselő-
testület elé terjeszthető a téma. 
A főépítész hozzátette: várható-
an három hónap alatt jutnak el 
a végső egyeztetésig, és megszü-
letik az önkormányzati döntés a 
Helyi Építési Szabályzat és a Te-
lepülésszerkezeti Terv módosí-
tásáról.                                      Sólya E.

Már a 2013-tól megjelenő költ-
ségelemek, illetve az ezekhez 
társuló rezsicsökkentés is olyan 
plusz terhet jelentett a víziköz-
mű-szolgáltatásban, ami eléri a 
szolgáltató éves árbevételének 
30 százalékát, tájékoztatta a mé-
dia munkatársait kötetlen sajtó-
beszélgetésen Csapó Sándor, a 
Mezőföldi Regionális Víziközmű 
K�. ügyvezető igazgatója. Az el-
múlt években másodlagos bevé-
telekből tudták ezt a hiányt pó-
tolni, 2018-ban azonban meg-
jelentek újabb extra költségek, 
mint például a minimálbér emel-
kedéséhez kapcsolódó kötelező 
béremelések, a villamosenergia-
díjemelés, amely mintegy 100-
120 millió forint plusz kiadást 
jelent. Ezt a cég már nem tud-
ja kigazdálkodni, ezért fordult 
a tulajdonos önkormányzatok-
hoz, hogy tőkeemeléssel járul-
janak hozzá a víziközmű-szol-
gáltatás működőképességének 
fenntartásához.
Csapó Sándor a sajtóbeszélgeté-
sen arra is kitért: több téves in-
formáció kering a településeken 
arra vonatkozóan, hogy a víz-
szolgáltatással kapcsolatban mi a 
feladata az önkormányzatoknak 
és mi a víziközmű társaságnak. 
Valójában a víziközmű-szolgál-
tatók az üzemeltetésért és a kar-
bantartásért felelnek, ezek költ-
ségeit állják, míg a tulajdonos 

önkormányzatoknak kell biztosí-
taniuk a forrást a meglévő veze-
tékek pótlására, illetve az új be-
ruházásokra.
A Mezőföldvíz K�. november 
5-re hívta össze azt a taggyű-
lést, ahol a tulajdonos települé-
sek önkormányzatainak képvi-
selői megszavazták a 110 millió 
forintos törzstőke-emelést. 
– Paks viseli a legnagyobb ter-
het, az elmúlt két évben 100-100 
millió forinttal segítette a cég 
munkáját, most pedig közel 29 
millió forinttal – mondta Szabó 
Péter, Paks polgármestere. Hor-
váth Zsolt, a cég felügyelőbizott-
ságának tagja szerint nagyon 
fontos, hogy ebben a helyzet-
ben a települések vezetői szoli-
daritást vállaljanak egymással. 
– Tudjuk, hogy vannak nagyon 
nehéz helyzetben lévő önkor-
mányzatok, akik nem biztos, 
hogy idén vállalni tudják a rá-
juk eső összeg be�zetését, ezért 
azt kértük a településektől, hogy 
legkésőbb 2019 első negyedévé-
nek végéig biztosítsák a forrást – 
hangsúlyozta.
A taggyűlésen két kollégától kö-
szöntek el: Éreth Attila főmér-
nök nyugállományba vonul, dr. 
Hanol János szervezési és kom-
munikációs osztályvezető pe-
dig az önkormányzatnál folytat-
ja szakmai pályafutását.

-se- -wph-
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Közélet

1956 hősei utat mutattak nekünk
– Emlékezzünk mindenkire, akik 
saját akaratukból, és azokra is, 
akik az eseményekkel sodródva, 
de részeseivé váltak ennek a nagy-
szerű és erkölcsileg felemelő harc-
nak, a szabadságért vívott küz-
delemnek – mondta Bana János 
alpolgármester az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc 62. évfor-
dulójára szervezett városi ünnep-
ségen tartott beszédében. 
Feltette a kérdést, hogy mit üzen 
1956 forradalma és szabadság-
harca nekünk ma Pakson. Egy 
olyan városban, mely évtizedek 
óta az átlagostól eltérő lehető-
ségekkel rendelkezik, ahol év-
tizedek óta megszoktunk egy 
életformát, napi városi ritmust, 
és amely egy hatalmas, a város 
minden polgárát megpróbáló 
változás küszöbén áll. 
– Először is azt, hogy minden 
élethelyzetben szükség van az 
összefogásra, közös akaratra, 
mely minden korosztályt érint. 
Hogy a változás sokszor elemi 
érdeke egy országnak vagy egy 
város közösségének is. Céljain-
kat csak közösen tervezve, a vá-
ros érdekeit szem előtt tartva, ha 
szükséges, egyéni érdekeinket 
feladva érhetjük el – húzta alá az 
alpolgármester. 
– A mai ünnep arra is rámutat, 
hogy mindezt nem idegenektől, 
más népek történelméből, ha-
nem saját múltunkból tanulhat-
juk meg, amire emlékezni, belő-
le mindennapjainkhoz erőt me-
ríteni nemcsak kötelességünk, 
de elemi érdekünk is – zárta 
gondolatait Bana János.
A megemlékezésen közremű-
ködött Szabó Dávid előadó és 
a Pro Artis Alapfokú Művészeti 
Iskola fúvószenekara, vezényelt 
Tóth János. Az ünnepség zárá-
saként koszorúztak a Városháza 
előtt álló 1956-os emlékműnél. 
Az október 23-i program a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban folytatódott, ahol Sza-
bó Péter polgármester mondott 
beszédet. Azt mondta, hogy 
1956 értékei, szellemisége, lel-
külete és a mindezekért harcoló 
mártírok jelentik újkori nemze-

tünk számára azt a biztos erköl-
csi pontot, melyhez szabnunk 
kell akaratunkat, jövőképün-
ket, azt az értékrendet, melyben 
méltók leszünk a forradalom 
és szabadságharc örök értékei-
hez és hőseihez. A forradalmá-
rok kijelölték nekünk az utat, és 
vérükkel mindörökre szívünkbe 
írták az igazság, a szabadság és 
az önfeláldozás bátor tetteit.
– Az erősebb, a nagyobb ma 
sem szereti, ha a kisebb a maga 
útját járja. Ha meg akarja véde-
ni önmagát, kultúráját, határait. 
Ha van saját értékrendje, önbe-
csülése, akarata, maga érdekei-
nek megfelelő jövőképe. A sza-
badság nevében az unió maga 
is a csendes diktatúra határán 
jár. Igen, egyre inkább úgy tű-
nik, hogy Európa nyugati fele 
az elmúlt évtizedekben bele-
kényelmesedett saját maga jó-
létébe, elfelejtve olyan alapve-
tő törvényszerűségeket, mint 
hogy megszülető gyermekek 
nélkül nincs biztonságos idős-
kor, nincs semmilyen típusú 
fejlődés egyetlen ország számá-
ra sem.  Ennek megoldására az 
elmúlt években rengeteg önfel-
adás és hibás döntés született, 
mely zavart és félelmet hozott 
Európára. Ebben a helyzetben 
úgy tűnik, elfelejtődnek Európa 
évezredes értékei. Az a távolba 
feszített cél és értékrend, mely 
felemelte a kontinenst, amelyért 

oly sokan harcoltak és adták éle-
tüket a történelem folyamán. 
Úgy tűnik, ma újra nekünk kell 
példát adni Európának józan-
ságból, bátorságból, összefogás-
ból, az alapvető emberi értékek 
melletti kiállásról – emelte ki 
Szabó Péter.
– 1956 októberében nem volt 
másikra mutogatás. Az idősek 
és �atalok, egyetemisták, gyári 
munkások, nők és fér�ak szemé-
lyesen vállalták a változás felelős-
ségét, minden áldozatát, kudar-
cát, és a jövőnek, vagyis nekünk 
megszerzett örömét és gyümöl-
cseit. Ha ők akkor nem teszik, 
ma mi is egy másik világban 
élünk. Mert egy nagyobb jóért 
időnként vállalnunk kell a le-

mondást, a változást, a megszo-
kottak elengedését. Mindazt, ami 
itt Pakson ránk is vár a következő 
évtizedben. Ami megfelelő hoz-
záállással fejlődést és biztos jö-
vőt hoz mindannyiunk, de külö-
nösen is gyermekeink számára – 
húzta alá.
– Azt kívánom mindannyi-
unknak, hogy újra és újra mer-
jük elmondani nekik ’56 hőstet-
teit, emlékeztessük a szabadság 
és béke idején is magunkat, hogy 
mindez ajándék, melyet sokak 
vére és szenvedése árán nyertünk 
el, és merjük mindennap egymás 
javára megélni az 1956-os forra-
dalom és szabadságharc lelküle-
tét, tiszta értékrendjét szolidari-
tásban, bátorságban, önfeláldo-
zásban, az igazság és a szabadság 
szeretetében – zárta beszédét a 
polgármester.
Az esten átadták a Pro Urbe em-
lékérmet, a kitüntetést Faller De-
zső vehette át, és köszöntötték a 
Tehetséges Paksi Fiatalokért Ala-
pítvány idei díjazottjait is. 
A Paksi Balogh Antal Katoli-
kus Általános Iskola és Gimná-
zium felső tagozatos és gimnázi-
umi tagozatos diákjai adtak ün-
nepi műsort Ne tűrd! címmel, a 
felkészítő tanárok Fodor Gab-
riella, Kalmár Nóra és Tóth Eri-
ka. Az esten Barnabás István al-
polgármester mondott pohárkö-
szöntőt.                                      

Kohl Gy.

Fotók: Babai István
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Közélet

A tehetséget díjazza az alapítvány
Az anyanyelvi kultúra, a művészet, a tanul-
mányi munka és a sport területén kimagas-
ló eredményt elérő diákok és a felkészítők te-
vékenységének elismerése, ösztönzésük a to-
vábbi sikerekre, eredményekre – ez a célja 
az önkormányzat és a Paksi Atomerőmű ál-
tal létrehozott Tehetséges Paksi Fiatalokért 
Alapítványnak. A szervezet idei pályázatá-
nak keretében nyolc díjat adtak át a diákok 
körében, valamint egy felkészítő pedagógus 
is elismerést vehetett át az október 23-i vá-
rosi ünnepi est keretében.

Nagy Dominika Ágnes a Paksi Sportegyesü-
let ritmikus gimnasztika szakosztályában tor-
názik. Falusi Líviánál kezdett a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskolában. Legjobb ered-
ményét a diákolimpiai versenysorozatban 
tavaly érte el: társaival csoportos gimnasztika 
kategóriában országos másodikak lettek. Ké-
sőbb Hermesz Anita segítségével először trió, 
majd egyéni versenyeken szerepelt. Csapattár-
saival szabadidő kategóriában a Berczik Sára 
emlékverseny országos döntőjében 2015-ben 
elsők lettek. Az egyéni versenyeken először 
szabadidő kategóriában, majd versenykategó-
riában is országos döntőbe jutott, idén buzo-
gánygyakorlatával bronzérmet szerzett. 
Prókai Boglárka a Paksi II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola diákja, aki a vizes sportokban 
jeleskedik. A versenyszerű kajakozás mellett a 
vitorlázás alapjait is elsajátította. A Heraklész 
Fizikai Felmérő Magyar Bajnokságon harma-
dik, a Diákolimpia MK-1 2000 m-en első he-
lyezést ért el. 
A Deák Lányok �oorballcsapat, azaz Fritz 
Dorka, Pritz Eszter, Tell Réka, Rauth Hanna, 
Pruzsenszki Éva, Feczer Kitti és Bodajki Zor-
ka az alsó tagozatban kezdtek �oorballozni, de 
igazán komoly sikereket felső tagozatosként 
értek el. Nagy izgalmak között nyerték a kis-
pályás diákolimpiát többször is vesztett hely-
zetből. Nagypályán harmadik helyezést értek 

el. Az V. korcsoport unihokiban visszaszerez-
ték az első helyet veretlenül. A korosztályos or-
szágos U15-ös bajnokságban az elmúlt tanév-
ben bajnokok lettek. 
Prantner Zoltán az Energetikai Szakgimná-
zium és Kollégium tanulója. Több sportág-
ban is sikeresen szerepelt országos és nem-
zetközi versenyeken. A fő sportága a labdarú-
gás, a PFC U19-es csapatának meghatározó 
tagja, az országos bajnokságban negyedikek 
lettek. Az atlétika különböző ágaiban ért még 
el kiemelkedő eredményeket: a diákolimpi-
án az országos döntőben 3000 m-es síkfutás-
ban ötödik lett. Terepfutó diákbajnokságon 
harmadikként ért célba. Atlétika I�úsági Ma-
gyar Liga döntőben 2000 m-es akadályfutás-
ban harmadik, 3000 m-es síkfutásban 8. lett. 
A hegyifutó világbajnokságon országunkat 
képviselve 36. lett. 
Röhnberg Melinda az Energetikai Szakgim-
názium és Kollégiumba jár, környezetvédelem 
ágazaton. Legutóbbi kiemelkedő eredményei a 
Pécsi Tudományegyetem Nagy István Orszá-
gos Földtudományi Pályázatára készített dol-
gozatával elért első helyezése, valamint a Mis-
kolci Egyetem által szervezett XI. Országos 
Középiskolai Földtudományi Diákkonferenci-
án elért harmadik helyezése. Különböző csa-
patversenyeknek is aktív résztvevője. 
Prantner József az Energetikai Szakgimnázi-
um és Kollégium 12. évfolyamos diákja. Első-
sorban a szakmai és reál tantárgyakból volt ki-
emelkedő a középiskolában eltöltött négy év 
alatt. Az I�úsági Tudományos és Innovációs 
Tehetségkutató Versenyen különdíjat kapott. 
Első helyezést ért el az ágazati és ágazaton kí-
vüli szakmai érettségi vizsgatárgyak versenyé-
nek országos döntőjében villamos és elekt-
ronika ágazaton. Az iskola és az atomerőmű 
szervezésében részt vett a �zika, valamint a vil-
lamos szakmák népszerűsítésében. 
Salamon Tamás a Paksi Vak Bottyán Gimná-
zium tanulója. Négy éve jár a Paksi Képzőmű-

vészeti Iskolába. Tamás esetében a rajz a vonal, 
mint elemi kifejezőeszköz tudatos használatát 
jelenti. Rajzai részletgazdag, pontosan átgon-
dol munkák, amelyeknek minden egyes mo-
mentuma az ábrázolt jelenet/szituáció és ka-
rakter világát élesítik, kristályosítják. Ilyen for-
mán Tamás – elsőre a képregények vizuális 
nyelvét idéző – alkotásai meglepően koncent-
rált alkotói attitűdöt feltételeznek, amelyek ta-
lán éppen létrehozójuk különleges lényeglátá-
sa révén tudnak sokkal többet mondani arról 
a világról, amely tűnhet bár elképzeltnek, vala-
hogyan mégis a valóság egy különös rétegére 
utalnak. Munkáit számos iskolai és városi kiál-
lításon láthatta a közönség. 
Kolki Hanna a Paksi Vak Bottyán Gimnázi-
umba jár. A Pro Artis Alapfokú Művészeti Is-
kolában klarinétozott és furulyázott, majd a 
gimnáziumi rajzkörben és a Paksi Képzőmű-
vészeti Iskolában a színek harmóniáját kezdte 
kutatni. Kedvenc témája az ember. Legyen szó 
valós személyről vagy elképzelt karakterről, a 
rajzain keresztül mindig megtudunk valami 
igazán fontosat a képtérben ábrázoltról. Ennek 
oka talán az alkotó bátor, kísérletező �gyelmé-
ben rejlik, ami mögött egy re�ektív, érzékeny, 
a világra nyitott személyiség rejtőzik. 
Győr�né Körhegyi Mária tizennégy éve tanít 
angol nyelvet az Energetikai Szakgimnázium 
és Kollégiumban. Tanítványa, Nagy Leven-
te az elmúlt években a Tolna megyei középis-
kolai angol műfordító versenyen többször má-
sodik lett, az országos középiskolai angol nyel-
vi versenyen harmadik, illetve ötödik helyen 
végzett. Ezen a versenyen együtt mérik össze 
tudásukat szakgimnáziumban tanulók, vala-
mint gimnáziumban és kéttannyelvű gimná-
ziumban tanulók, akik nagyobb óraszámban 
tanulják a nyelvet, ezért is dicséretes a felkészí-
tő tanár és tanítványa teljesítménye. A tanár-
nő többször szervezett diákjainak angliai ta-
nulmányutat, a 2015/2016-os tanévtől pedig 
orosznyelv-szakkört vezet.                         Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula
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Alacsony vízállás: biztonságosan működ-
tek az atomerőművi blokkok

Atomerőmű

Alkotó energiákat mozgat meg a pályázat
Az év végéig várják a pályamunkákat az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. által meg-
hirdetett országos Alkotó Energia pályá-
zatra, amely Magyarország legnagyobb 
DIY (Do it Yourself – Csináld magad!) 
megmérettetése. A szervezők – a korábbi 
évekhez hasonlóan – több ezer pályamű-
vet várnak négy kategóriában.

Újjáéledő bútorok, kidobásra szánt tár-
gyakból készülő design-kiegészítők – a 
kreatív alkotóképességüket a környezet-
tudatosság és a hulladékmennyiség csök-
kentése jegyében is felhasználó alkotók je-
lentkezését várják az Alkotó Energia pályá-
zatban. A paksi atomerőmű szervezésében 
megvalósuló kezdeményezés célja a meg-
lévő értékek megőrzésének elősegítése és 
népszerűsítése, illetve a �gyelem felhívása 
a környezetet terhelő anyagok újrafelhasz-
nálásának lehetőségeire. A szervezők idén 
is négy kategóriában, két életkori csoport-
ban várják a nevezéseket, a 14–18 évesek a 

junior, az idősebbek a felnőtt kategóriában 
indulhatnak el. Az érdeklődők bútorfel-
újítással, bútorfestéssel, bútorátalakítással, 
valamint bútor- és használatitárgy-készí-
téssel, funkcióváltással, illetve hulladék- és 
maradék anyagok újrahasznosításával ké-

szült lakberendezési, használati tárgyak-
kal és gyermekjátékokkal, továbbá DIY de-
korációkkal, ajándéktárgyakkal nevezhet-
nek a versenyre. A pályamunkákat idén is 
a Csináld magad! mozgalom meghatározó 
alakjaiból álló zsűri értékeli. –  Az Alkotó 
Energia mára széles körű programmá, iga-
zi közösséggé bővült. A program legfőbb 
célja a társadalmi tudatosság fejlesztése, 
hogy példát adjon az egyébként kidobásra 
szánt tárgyak új életre keltésére, a környe-
zettudatosság és értékőrzés e hétköznapi 
megoldásaira – emelte ki az Alkotó Energia 
program életre hívója, Iványi Krisztina, az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommuni-
kációs főszakértője. Egy pályamű csak egy 
kategóriában nevezhető, legalább három 
fotóval és technikai leírással. További rész-
letek, illetve a jelentkezés pontos feltételei 
az Alkotó Energia pályázat hivatalos olda-
lán olvashatók (www.alkotoenergia.hu), ír-
ják az atomerőmű sajtóközleményében.                                    

Kohl Gy.

Nem befolyásolta az atomerő-
mű működésének biztonságossá-
gát és az ellátásbiztonságot sem a 
Duna októberi rekordalacsony 
vízszintje. Az MVM Paksi Atom-
erőmű Zrt. a szabályzatainak 
megfelelően, pontosan meghatá-
rozott rend szerint készült a szo-
katlan vízállásra. Október elején 
rendelték el a kisvizes, 2. fokoza-
tot, amikor gyakoribbak voltak az 

ellenőrzések és folyamatosan zaj-
lott a meder�gyelés. A Duna ala-
csony vízszintje miatt október 17-
én életbe léptették az intézkedési 
terv hármas fokozatát, amikor az 
úgynevezett Pajtás szivattyúk be-
üzemelésével biztosították a szük-
séges hűtővízmennyiséget. A víz-
szint enyhe emelkedése miatt ok-
tóber 21-től újra a 2. (kisvizes) 
fokozat volt érvényben.

Az alacsony dunai vízállás miatt 
az atomerőmű hűtővízrendsze-
réhez tartozó szivattyúk szűrői 
nagyobb szennyezőanyag-ter-
helésnek voltak kitéve. Emiatt 
a 3. és 4. blokkhoz tartozó 2-2 
turbinát egyenként 62,5 mega-
wattal leterhelték október 24-
én, a szakemberek pedig hoz-
záfogtak a szűrők tisztításához. 
Ennek végeztével a két reaktor-
blokk ismét névleges teljesít-
ményen üzemelt. A műveletnek 
nukleáris biztonságra gyako-
rolt hatása nem volt, azt a sza-
bályok betartásával, a Magyar 
Villamosenergia-ipari Átvite-
li Rendszerirányító (MAVIR) 
Zrt.-vel egyeztetve végezték – 
számoltak be az atomerőmű 
honlapján.
Az Országos Vízügyi Főigazga-
tóság (OVF) tájékoztatása sze-
rint október 16-án a Dunán Bu-
dapestnél 71 éves rekord dőlt 
meg. Az 1947. november 6-án 
rögzített értéknél két centimé-

terrel mértek alacsonyabb víz-
szintet. Egy héttel később a fo-
lyó vízszintje a Komáromtól 
kezdődő szakaszon egészen a 
déli határig alulmúlta a vala-
ha mért legalacsonyabb érté-
ket. Dr. Kovács Antal, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. kom-
munikációs igazgatója úgy tájé-
koztatott, hogy az atomerőmű 
szempontjából fontos leszögez-
ni, hogy még a rekordalacsony 
vízállás esetén is hozzávetőleg 
900 köbméter vízhozam jelle-
mezte a Dunát, tehát az üzeme-
léshez szükséges 100 köbméter 
sokszorosan rendelkezésre állt. 
– Az előrejelzések szerint no-
vember közepére a folyó víz-
szintje újra megközelítheti az 
alacsonyvizes intézkedési szint 
2. fokozatát. Az atomerőmű 
szakemberei – ahogy eddig is 
– természetesen felkészültek az 
esetleges újabb alacsonyvizes 
helyzet kezelésére – tette hozzá.

Dallos Szilvia

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt./Vincze Bálint

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt.
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Atomerőmű

A Paks II. projektről kapott tájékoztatást 
a Magyarországi nemzetiségek bizottsága

Dolgoznak a képzések megszervezésén
Sok szakipari munka lesz, amiben számíta-
nak a megye roma lakosságára is. Ugyanak-
kor lesznek olyan feladatok – például a ta-
karítás és a hulladékkezelés –, ahol a kép-
zettség nélküliek is munkához, a családjuk 
fenntartásához szükséges jövedelemhez jut-
nak – mondta Süli János azon a képzésen, 
melyet a Tolna megyei roma önkormány-
zatok vezetőinek, képviselőinek rendeztek 
Faddon. A paksi atomerőmű két új blokk-

ja tervezéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter 
hozzátette, a terv az, hogy létrehoznak egy 
integrátor szervezetet – céget, esetleg szö-
vetkezetet – hátrányos helyzetűek, köztük 
romák foglalkoztatására.
Beszélt arról, hogy a Becskeházi Attila ál-
tal vezetett államtitkárság az oktatási intéz-
ményekkel együttműködve dolgozik a szak-
emberképzés megszervezésén. Ennek fon-

tos szegmense lesz az átképzés. Az igények, 
lehetőségek felmérése és a kapcsolatfelvétel 
a képzési központokkal már zajlik. Elsősor-
ban a régióban lévő kapacitásokra kívánnak 
építeni, így a pécsi, dunaújvárosi, szekszár-
di, illetve bajai, kaposvári felsőfokú intéz-
ményekre. Az egyetemi szintű képzés tekin-
tetében is vannak már partnerintézmények, 
illetve a szakképzőkkel is kapcsolatban van 
az államtitkárság – vázolta Süli János, aki 
arra is kitért, hogy a vállalkozók felkészítése 
is ugyanilyen kiemelt �gyelmet kap, hiszen 
a négyes blokk üzembe helyezése, azaz 1987 
óta ilyen kaliberű beruházásra nem volt pél-
da a régióban, így tapasztalat híján vannak.
A blokkok létesítéséről Süli János azt mond-
ta, amint a megfelelő tervek, engedélyek a 
birtokukban lesznek, haladéktalanul kezdő-
dik az építkezés.                                         

-dsz-

A Magyarországi nemzetisé-
gek bizottsága 2018. november 
6-án kihelyezett ülést tartott 
Pakson, amelynek keretében 
Süli János, a Paks II. beruhá-
zásért felelős miniszter, Len-
kei István, a Paks II. Zrt. vezér-
igazgatója és Mittler István, a 
társaság kommunikációs igaz-
gatója tájékoztatást adtak az új 
atomerőművi blokkok létesíté-
séről.

A Nukleáris Biztonsági Sza-
bályzatban szereplő elvárások-
nak mindenben eleget tevő, 
„Fukusima-álló”, ún. 3+ gene-
rációs, modern blokkok épül-
nek Pakson – mondta el Süli 
János miniszter a Magyaror-
szági nemzetiségek bizottsága 
Pakson tartott kihelyezett ülé-
sén, kedden. A bizottság tagjai 
az ülést megelőzően látogatást 
tettek a paksi atomerőműben, 
így annak tevékenységéről és az 
atomerőművi kapacitást hosz-
szú távon fenntartó beruházás 
részleteiről is első kézből kap-
tak tájékoztatást.

Süli János beszélt arról, hogy 
több mint háromszáz engedély-
lyel rendelkezik a Paks II. pro-
jekt. A jogerős környezetvédel-
mi és telephelyengedély kiadását 
minden körülményre kiterjedő 
elemzések alapozták meg. Az ak-
tuális feladat a műszaki megfele-
lőséget igazoló létesítésiengedély-
kérelem elkészítése. Ennek kap-
csán a paksi atomerőmű két új 
blokkja tervezéséért, megépíté-
séért és üzembe helyezéséért fe-

lelős tárca nélküli miniszter azt 
mondta, a világszerte 47 blokkot 
építő orosz féllel abban állapod-
tak meg, hogy uniós gyakorlattal 
rendelkező szakemberek bevo-
násával biztosítja a terv honosí-
tásához szükséges tervezői erő-
forrást és jogosultságot. 
A szerződésben foglalt hazai 
beszállítói arány teljesítését ki-
emelt célnak nevezte a minisz-
ter. Hangsúlyozta, hogy az át-
képzés és szakképzés mellett a 

hazai vállalkozások felkészítését 
is segítik. 
Süli János kitért az elmúlt hetek 
időjárásának európai árampiac-
ra gyakorolt hatására is. Rámu-
tatott, hogy hazánk villamos-
energia-fogyasztása évről évre 
nő, kielégítésére nincs elegen-
dő hazai kapacitás. Véleménye 
szerint az importarány idén el-
érheti a 35%-ot, ami jelentős 
ellátásbiztonsági kockázatot rejt. 
Ezért is fontos, hogy a Paks II. 
projekt révén a hazai atomerő-
műben megtermelt villamos 
energia mennyisége hosszú tá-
von biztosított legyen.
Kérdésre válaszolva Lenkei Ist-
ván, a Paks II. Atomerőmű Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, hogy 
a projekt műszaki és pénzügyi 
feltételei biztosítottak. 
Ritter Imre elnök zárszavában 
leszögezte, mivel minden taka-
rékosságra való törekvés ellené-
re az ország áramigénye nőni 
fog, az ellátást a Paks II. beru-
házás nélkül nem lehet megol-
dani.                                             

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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A város vezetőtestülete Pro Urbe emlékér-
met adományozott Faller Dezsőnek, az egy-
kori, 2014-ben nyugdíjba vonult önkor-
mányzati képviselőnek, aki egy ideig a vá-
ros alpolgármestere is volt. Az ünnepélyes 
átadást október 23-án, az 1956-os forrada-
lom emlékestjén tartották. A színpadon álló, 
a kitüntető címet elfogódottan megköszönő 
ember meghatódottan említette nagyma-
máját, édesanyját, tragikusan korán elhunyt 
feleségét, három gyermekét. Először láttam 
a határozott, mindig harcos fér� mögé. Az-
tán néhány nap múlva a végtelennek tűnő 
őszi nyárutóban találkoztunk.  
Faller Dezső egyéves korában volt együtt 
utoljára a szüleivel, akkor történt válásuk 
után csupán egyszer találkozott az édesap-
jával. Félárvaként nőtt fel – így fogalmaz. 
A gyermekkorát az Ipoly menti Vámosmi-
kolán töltötte, édesanyja és nagymamája ne-
velte, tanította, taníttatta. Az általános isko-
lát is ott végezte, gyógyszertárban dolgozó 
édesanyja a nagymamával együtt mindent 
megtett a boldogulásáért. Túlmunkát vállalt 
és szorgalomra nevelte kis�át, így a kamasz 
�ú nyaranta epret, málnát, ribizlit szedett – 
a közelben előállított Szobi szörp alapanya-

gait. Válogatta, osztályozta a gyümölcsöket, 
ebből telt aztán a télirevalóra.  A középisko-
lát – gépipari technikumot – Vácon végez-
te el, havonta egyszer járt haza. Úgy mesé-
li, nagyon megbecsülte, amit az élet adott. 
Már gyerekként tudta, mekkora erőfeszíté-
sébe került az édesanyjának az ő felnevelé-
se, soha nem élt volna vissza a törődéssel. Az 
első öltönyét Budapesten vásárolta, az egye-
temi éveket Mezőtúron töltötte, mezőgaz-
dasági üzemmérnök lett. Először a Monori 
Állami Gazdaságban, majd Polgárdiban né-
zett állás után, és végül kis kerülővel érkezett 
meg Paksra, Biritóra. A Paksi Állami Gaz-
dasághoz szegődött, majd rövid időn belül 
Gyapára került. 1974-ben megnősült, szol-
gálati lakásba költözött feleségével, és a mű-
helyvezetőből kerületi mérnökké előlépő �-
atalember rövid időn belül háromcsaládos 
apa lett. 1981-ig dolgozott Gyapán, amikor 
munkát és munkahelyet váltott, rövid idő-
re az atomerőműbe került. A következő né-
hány évben (minden időben vállalta) az 
egyetemi évei alatt is harcos diák, aki ek-
kor párttag volt az MSZMP-ben, dolgozott 
a pártbizottságon, Moszkvába került a tár-
sadalomtudományi akadémiára. Ezt köve-

tően ő volt az utolsó elsőtitkár a pártbizott-
ságon, majd 1989-ben, a rendszerváltást kö-
vetően, az újjászerveződő, reformszemléletű 
MSZP alapító tagja lett. 1990. január elsején 
került a Városi Tanács költségvetési üzemé-
be szállításvezetőként – közel kilencven em-
ber tartozott hozzá –, majd rövid időn be-
lül a saját cégét vezette – autók forgalmazá-
sával kezdett foglalkozni. Az önkormányzati 
munkába 1994-ben kapcsolódott be. 2014-
ig hol egyéni képviselőként, hol listáról be-
kerülve foglalt helyet a várost irányító tes-
tületben, közben dolgozott az atomerőmű 
igazgató tanácsában és felügyelő bizottságá-
ban is. Az eseménydús, aktív élet után 2014-
ben vonult nyugdíjba, akkorra a cégvezetést 
is befejezte. 
Ahogy Faller Dezső fogalmaz: hálás azért 
az életútért, amit eddig megtehetett. Hálás 
a befogadó városnak, Paksnak, mely lehe-
tőséget adott neki a közösségben, közös-
ségért való munkálkodásra. Ahogy visz-
szaemlékezik, az általa képviselt baloldali 
politizálás nem kerekedhetett felül a vá-
rospolitikán. A közösségi érdek irányítot-
ta politikusi tevékenységét, de ahogy fogal-
maz, az adott kapcsolati rendszerek mindig, 
minden oldalon működtek. Az 1994 és 1998 
közötti időszakot a „kemény”, nem öncé-
lú gondolkodás és tervezés időszakának ne-
vezi az önkormányzatban. A testületi ülé-
sek után hajnalig vitatkoztak a képviselők az 
Újhullámban a kihűlő zúzapörkölt mellett, 
majd ellenérzés, utálat nélkül indultak haza. 
Őszintén mondja: karakteres, szókimondó 
embernek tartja magát, aki vállalja az éle-
tét, annak minden cselekményét, de belátja, 
követett el hibákat. Köpönyegforgató nem 
volt soha, megfelelő kritikával látta, kezel-
te a helyzeteket a maga sajátságos igazság-
kereső jelleme szerint, elvszerűen igazodott 
a legjobban elfogadható, a leghelyesebbnek 
vélt döntésekhez, történésekhez. Sok barátja 
van, maradt – így meséli. Érdekli a közélet, 
de már nem annyira szókimondó, mint ko-
rábban. Tévét ritkán néz, inkább könyveket, 
hírportálokat olvas, rejtvényt fejt. Hatvan-
hat évesen – immár a szeretett édesanya nél-
kül – genetikailag szerencsés alkatnak tart-
ja magát. Ritkán beteg, tele van vitalitással. 
Egyetlen emlék érzékenyíti el: amikor korán 
elhunyt feleségéről, a veszteségről, az egye-
düllétről beszél. A három gyerek, az uno-
kák nagy segítség, mondja, de az ember tár-
sas lény, szüksége van valakire, aki a párja, 
a társa. Hosszú ideig ültünk még egymás-
sal szemben, beszélgettünk. Láttam, rendkí-
vül érzékeny ember. Őriz mindent: múltat, 
jelent. Vigyáz mindenkire maga körül. Ő is 
örül a hosszú ősznek.                             

Tell Edit

Portré

Jó napot, mi újság?

Faller Dezső

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Három paksi vállalkozót szólítottak szín-
padra a Vállalkozók és Munkáltatók Or-
szágos Szövetsége Tolna megyei Prima 
díjátadó gáláján Szekszárdon, a Babits 
Mihály Kulturális Központban. Az Or-
szágos Év Vállalkozója Díj Tolna me-
gyei díjazottjai között köszöntötték Feil 
Józsefet, és Év Tolna Megyei Vállalkozó-
ja díjat vehetett át Horváth Sándor, vala-
mint Zuschlag János. 

Elsőként az Országos Év Vállalkozója Díj 
Tolna megyei díjazottjait mutatták be a 
gálán, közöttük Feil Józsefet, a Beanett 
Bt. tulajdonosát. Ahogy a méltatásban el-
hangzott, a cég elsősorban munka- és vé-
dőruházat gyártásával és értékesítésével 
foglalkozik, de idővel az állattenyésztés és a 
földművelés is bekerült a pro�lba, 2010 óta 
részt vesznek az „Őshonos állatok megőr-
zése” programban is. – A Beanett Bt. hat te-
lephelyen 270 emberrel dolgozik – mond-
ta Feil József. A szürkemarha számára hob-
bi, 1994-ben vett húsz állatot, aztán nagyon 
megtetszett neki az állattartás, és folyama-
tos fejlesztés eredményeként az állomány 
ma 1800 egyedet számlál. – Míg mások-
nak mondjuk a horgászat jelenti a kikap-
csolódást, nekem ez – emelte ki. A tervei-
ről szólva azt mondta: számomra az a leg-
fontosabb, hogy �zetéskor mosolyogjanak 
a munkatársak, ha ezt elérem, mindent el-
értem, ha nem, akkor rossz vezető voltam. 

a polírozáson át az autókozmetikáig. Pro-
�n felszerelt, szakmai és környezetvédel-
mi szempontból is minden igényt kielé-
gítő műhelyük a Tolnai úton található. – 
Dolgozni csak pontosan, szépen, ahogy a 
csillag megy az égen, úgy érdemes – idéz-
te József Attila sorait a díjazott, mert ez 
a mottója, e szerint munkálkodik, és eb-
ben látja a siker kulcsát. Leendő hivatá-
sa már gyermekkorában megmutatkozott. 
Tízéves lehetett, amikor a kerékpárját át-
festette zöld kerítésfestékkel, ami édes-
apjánál nem aratott osztatlan sikert, de 
sok pajtása �gyelmét felkeltette, majd az 
első autófényezésre – igaz még csak hob-
bi szinten – 1992-ben került sor. 1997-ben 
lett egyéni vállalkozó, majd jött a cégala-
pítás, most hárman dolgoznak. Terveiről 
szólva Horváth Sándor azt mondta, hogy 
van egy fullos műhelyük, a jövőben is az-
zal akarnak foglalkozni, amivel most. 

Az Év Tolna Megyei Vállalkozója díj má-
sik paksi kitüntetettje Zuschlag János, a 
Govern-So� Informatikai K�. tulajdonos 
ügyvezetője. Ahogy a méltatásban elhang-
zott, a cég meghatározó szakemberei az ala-

pítás óta működnek együtt rendszerüze-
meltetés és szo�verkészítés területén. Elein-
te a meglévő informatikai rendszerek minél 
jobb és üzembiztosabb üzemeltetésén mun-
kálkodtak, ma már a felmerült problémákra 
nemcsak a piacon található szo�verek segít-
ségével, hanem saját fejlesztéseikkel is meg-
oldást tudnak kínálni. Nemzetközi minősí-
téssel rendelkező cégük mindig fontosnak 

tartotta a társadalmi szerepvállalást, így tá-
mogatói az igen sikeres paksi kajak-kenu 
sportnak is. Zuschlag János az atomerőmű-
ben dolgozott, majd 2008-ban határozta el, 
hogy új területeken is megpróbálja kama-
toztatni és továbbcsiszolni megszerzett tu-
dását. Megalapította a céget, ahol ma már 
húsz alkalmazott dolgozik, és több mint tíz 
alvállalkozó. – Az informatika világára jel-
lemző gyors változásokat naprakészen le 
kell követni úgy, hogy hosszú távon is rentá-
bilis legyen a cég. Meg kell mutatnom, hogy 
érdemes vagyok erre az elismerésre: tovább 
kell fejlődni, újabb utakat keresni. Sok terü-
let van még, ahol újat lehet alkotni – húz-
ta alá.                                             

Kohl Gyöngyi

Az Országos Év Vállalkozója Díj Tolna megyei díjazottja lett Feil József, a Beanett Bt. tu-
lajdonosa mellett Csillag Sándor, a Hostunit K�. tulajdonosa, dr. Túri Árpádné Szalai 
Mária és dr. Túri Árpád, a Túri Szolgáltató K�. tulajdonosai, valamint dr. Beréti Zsolt, 
a Niklós K�. tulajdonosa. Az elismerést az országos gálán vehetik majd át a Művésze-
tek Palotájában. Az Év Tolna Megyei Vállalkozója díjat Zuschlag János, a Govern-So� 
Informatikai K�. tulajdonosa, Horváth Sándor, a Horváth és Társai Autófényező K�. 
ügyvezetője, Horváth Helga, a Dél Takarék megyei vállalkozói centrumának vezetője és 
Horváth Tamás, a Betta K�. tulajdonosa kapták. A VOSZ Kiemelkedő Társadalmi Sze-
repvállalás elismerésére alapított díját Vizdár-Lőczi Gizella, az Esőmanók Tolna Megyei 
Autistákért Egyesület vezetőségi tagja és Korcsmár István, az Alisca Bau Zrt. vezérigaz-
gatója kapták meg. A Tolna megyei Prima-díjasok: Stekly Zsuzsa bonyhádi zománc-
műves, Harsányi Mária egykori szekszárdi és BSE-s kosárlabdázó, az Atomerőmű KSC 
Szekszárd utánpótlásnevelő edzője, valamint a Csurgó zenekar. A Príma közönségdíj 
szavazáson a bonyhádi Kränzlein Néptánc Egyesület kapta a legtöbb voksot.

Három paksit díjaztak a Prima-gálán
Mozaik

Fotók: TelePaks

Az Év Tolna Megyei Vállalkozója díj ki-
tüntetettjei között két paksi vállalkozó 
volt. Egyikük Horváth Sándor,  a Horváth 
és Társai Autófényező K�. ügyvezetője. 
Ahogy a méltatásban elhangzott, 2002-
ben alapított cége nemcsak fényezés-
sel foglalkozik, hanem sérült autók teljes 
körű javításával, a szállítástól a biztosítási 
ügyintézésen a karosszéria munkákon és 
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Mozaik

Első alkalommal rendezték meg 
a Mi városunk Paks vetélkedőt
Hol működött a híres Birka csárda? Mikor 
volt Pakson nagy tűzvész? Ki az Atomener-
getikai Múzeum alapítója? Néhány kérdés, 
amelyekért igazán értékes pontok jártak az 
első alkalommal megrendezett Mi városunk 
Paks elnevezésű vetélkedőn. A megmérette-
tésnek az Erzsébet Nagy Szálloda adott ott-
hont október végén.
Mind a négy paksi középiskola nevezett: az 
Energetikai Szakgimnázium és Kollégium-
ból, a Balogh Antal Katolikus Általános Is-
kola és Gimnáziumból, a Szekszárdi SzC 
I. István Szakképző Iskolájából, valamint a 
Paksi Vak Bottyán Gimnáziumból is két-két 
háromfős csapat küzdött az elsőségért. 
Ám mielőtt nekifogtak volna a munkának, 
Süli János tárca nélküli miniszter, a vetélke-
dő fővédnöke kívánt nekik sok sikert. Be-
szédében kiemelte, hogy a program üde 
színfolt a városban, a résztvevő diákok ne-
mes versenyben mérik össze tudásukat. 
Paks polgármestere is ellátogatott a vetél-
kedőre. Szabó Péter úgy fogalmazott, hogy 
a program kimagasló jelentőségű, ugyanis 
a város történelmére, kultúrájára és sport-
jára épül. – Ahhoz, hogy ismerjük a jele-
nünket, nagyon sok esetben tisztában kell 
lennünk a múltunkkal is. Azt látom, hogy 
ezeket a kérdéssorokat úgy állították össze, 

hogy alapvetően erre koncentrálnak. Na-
gyon örülök, hogy ez a kezdeményezés lét-
rejött – mondta.
A feladatlapok megoldására kicsit több mint 
egy órát kaptak a diákok, egy-egy témakör 
kidolgozására tíz-tíz percet. A teremben 
szinte tapintható volt az izgalom, a �atalok 
elmélyülten dolgoztak, szinte hallani lehe-
tett az agytekervények kattogását. 
Az első felvonás után kulturális félóra követ-
kezett színpadi produkciókkal, fellépett ba-
rátaival Győr� József, valamint Dránovits 
László és a Siller Nótakör is. 
A vetélkedő a csapatok előadásával zárult, 
ezt is pontozták. A megmérettetést a Paksi 
Vak Bottyán Gimnázium kettes számú csa-
pata nyerte. A felkészítő tanár, Hosnyánszki 
Bence pont ilyen fényes diadalra számított. 
Elmondta, hogy az elmúlt napokban na-
gyon sok energiát fektettek a diákok a fel-
készülésbe. Paks történetéről szóló kiadvá-
nyokat tanulmányoztak, felosztották egy-
más között az egyes témaköröket, illetve a 
különböző korszakokat, és mindenki pró-
bált elmélyülni a város történelmében.
A második helyen az Energetikai Szakgim-
názium és Kollégium egyes csapata végzett. 
Frast Roland, az alakulat kapitánya  úgy nyi-
latkozott, hogy bár az első helyet szerették 

volna elérni, elégedettek a dobogó máso-
dik fokával. Rengeteget készültek a vetél-
kedőre, nem teljesen ilyen kérdésekre szá-
mítottak, de ezek sem okoztak nekik nagy 
gondot. Hozzátette, hogy a legnehezebb té-
makör számukra az 1800-as években épült 
kúria történetéhez kapcsolódott.
A képzeletbeli dobogó harmadik fokára a 
Balogh Antal Katolikus Általános Iskola 
és Gimnázium kettes csapata állhatott fel. 
A trió nagyon meglepődött, nem gondol-
ták volna, hogy idáig eljutnak. Borsi Vik-
tória, a csapat tagja elmondta, hogy rend-
szeresen találkoztak a tanórák után, és az 
egyes témakörökön áthámozva magukat 
készültek fel a megmérettetésre. Nekik a 
sport volt a legnehezebb.
Az eredményhirdetésen minden résztve-
vő az oklevél mellett ajándékcsomagokat 
kapott az önkormányzat és az atomerőmű 
felajánlásában, a dobogósok pedig a kupa 
mellett pénzdíjat is átvehettek. A vetélke-
dőt hagyományteremtő szándékkal valósí-
tották meg. Bunkóczi András főszervező, 
a helyi KDNP tagja, beszédében kiemelte, 
hogy már tervezik a folytatást. Minden pá-
ros években szeretnék megtartani a tudás-
próbát, a páratlan években pedig sportvetél-
kedőt.                                        Lovász Krisztián

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A Helló, náci! című színházi nevelési elő-
adással kezdődött a Requiem ’56 ünnepi em-
lékhét a Csengey Dénes Kulturális Központ 
szervezésében. Az emlékhéten számos prog-
ramot tartottak az 1956-os forradalom és 
szabadságharc tiszteletére.

Középiskolások részvételével mutatta be a ka-
posvári Csiky Gergely Színház a Helló, Náci! 
című tantermi drámát a Requiem ’56 ünne-
pi emlékhét első rendezvényeként a Csengey 
Dénes Kulturális Központban. Ezen a napon 
a Filmbarátok Klubja is 1956-ot idézte fel: Pó-
lya Judit középiskolai tanár ajánlotta az Ameri-
kai rapszódia című �lmdrámát az érdeklődők 
�gyelmébe. A programok a kulturális központ 
szervezésében zajlottak, így a Tuba János vers- 
és prózamondó verseny is. Tell Edit, az intéz-
mény ügyvezető igazgatója kiemelte, örven-
detes, hogy Tuba János tanár nevét át tudják 
adni az emlékezetnek azzal, hogy versmon-
dó versenyt rendeznek a tiszteletére. Hozzátet-
te: mindennek örül, ami közlés a mai világban, 
legyen az óvodás, iskolás vagy felnőtt, ha el 
szeretné mondani a gondolatait, annak helyet 
kell adni. Fontos, hogy a versünneppel is em-
léket állítsanak 1956-nak. A versmondó verse-

nyen kilencen léptek színpadra általános isko-
lástól az idős korosztályig, valamennyien 1956 
emlékezetét idéző művel. Az előadásokat két-
tagú zsűri értékelte: Tell Edit, valamint Acsá-
di Rozália, többkötetes író, pedagógus. Az em-
lékhét további programjai között rendhagyó 
történelemóra szerepelt, melyet az Energeti-
kai Szakgimnázium és Kollégiumban tartott 
középiskolásoknak dr. Katona Attila szombat-

helyi egyetemi tanár, intézetigazgató. Ugyan-
csak ő A sokszínűség zavara. Tudomány és 
emlékezet 1956 címmel felnőtteknek is tartott 
előadást a kulturális központban, ahol iskolai 
emlékműsorok és megemlékezések is zajlot-
tak az emlékhéten. Október 23-án az 1956-os 
emlékműhöz, majd a Csengey központba vár-
ták a lakosságot városi ünnepi megemlékezés-
re.                                                                         Sólya E.

Mozaik

Paks az én városom

Requiem ’56 ünnepi emlékhét Pakson

– Paks az életem. Itt születtem, 
csak a főiskola idejére hagy-
tam el a várost, a diplomaszer-
zés után azonnal jöttem vissza – 
mondja Farkasné Gungl Rita. 
– Tanár vagyok, akinek az életé-
ben a legfontosabb helyszín az 
iskola. A Paksi Bezerédj Általá-
nos Iskolában tanítok, egy rö-
vid kitérőt leszámítva mindig itt 
dolgoztam. Kétszakos tanár va-
gyok: műszaki főiskolán infor-
matika szakon diplomáztam, és 
öt évvel ezelőtt elvégeztem az 
etikatanári szakot is. Mindkettőt 
szeretem. Az etikaórákon meg-

Pupp Noémi édesapja Pakson 
született, és édesanyja is �atal-
korában került a városba. Noé-
mi hétévesen kezdett el kajakoz-
ni, ami elég korainak számít, így 
tényleg elmondhatja, hogy ebben 
a közegben nőtt fel. 
– A város nagyon sportcentrikus: 
mindenben támogatják a sporto-
lókat, de az iskoláim, a Paksi Be-
zerédj Általános Iskola és a Paksi 
Vak Bottyán Gimnázium is ilyen 
volt. Kajakozni jobban szerettem, 
mint tanulni, de ez soha nem oko-
zott problémát. Nagyon szerettem 
gyereknek lenni, úgy érzem, még 

mindig az vagyok, és nem is na-
gyon akarok felnőni. Mindig ját-
szottunk, bárhol voltunk, jól érez-
tük magunkat. Azt is élveztem, 
hogy jó kis közösséget alakítot-
tunk ki az utcánkban, sötétedésig 
kint játszottunk, mégsem kellett 
bennünket félteni. A csónakház-
ban töltöttem minden nyaramat, 
később Domboriba jártunk edző-
táborba – idézte fel emlékeit Pupp 
Noémi. 
– Szeretem az edzőtáborokat, a 
versenyeket, azokat az embereket, 
akikkel ott találkozom, de mégis a 
legjobb itthon. Jelenleg nem élek 
Pakson, de a család miatt min-
dig hazavágyom, már akkor, ami-
kor éppenhogy csak eljöttem ott-
honról. Nekem és a testvéremnek 
a szüleink mindig azt tanították, 
hogy amit elkezdünk, azt csinál-
juk a legjobb tudásunk szerint, és 
sose adjuk fel. Ezt tanácsolnám a 
jövő nemzedékének – emelte ki 
Pupp Noémi.              

ismerem a gyerekek jellemét, a 
személyiségüket, amit az infor-
matika tanítása során hasznosí-
tani tudok. 
Farkasné Gungl Rita arról is be-
szélt, hogy nagyon örül az atom-
erőmű-építésnek. Nagy lehe-
tőséget lát a diákok számára a 
beruházásban, mert munkale-
hetőséget jelenthet nekik, illetve 
az új munkahelyek révén újabb 
családok költözhetnek Paksra, 
így pedig több lesz az iskolásko-
rú gyermek. 
– A legszebb emlékem az, ami-
kor a lányaimmal csillagvadá-
szatra mentünk. Gyönyörű nyá-
ri este volt. Az Akác utcában la-
kunk, amitől nincs messze a 
PSE vendégszurkolói parkoló-
ja. Oda állítottuk le az autót, rá-
feküdtünk, és onnan csodáltuk 
a csillagos eget, meg a város fé-
nyeit – mondta Farkasné Gungl 
Rita. 

Sólya Emma

Fotó: Molnár Gyula

Fotók: TelePaks
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A múzeum fogadóterében kialakított Tel-
ler-sarok központi tárgya az a zongora, 
amelyen Teller Ede 27 évvel ezelőtt játszott 
paksi látogatásakor a főiskola nagyelőadó-
jában. 
Teller Ede sokoldalú személyisége művé-
szeti tehetségében is megnyilvánult: verse-
ket írt, zongorán játszott. 
A hangszert a németországi Löbauban, 
August Förster zongoragyárában készítet-
ték 1916 és 1920 között. Ez a kereszthúros, 
körpáncélos, Erhard rendszerű angolme-
chanikás zongora a kor legkiválóbbjai közé 
tartozott. A professzor kérése volt, hogy ha 
lehet, egy Förster zongorán interpretálná 
egyik kedvenc darabját, Mozart II. szoná-
tájának második tételét, mivel zenei tanul-
mányait is ilyenen végezte. 
A hangszer előző gazdája a méltán híres 
pécsi Apagyi–Lantos művészházaspár volt. 
E kiváló hangszert az akkori Paksi Állami 
Zeneiskola 1985-ben vásárolta meg hang-

versenyzongorának. A teljes felújítás után 
sok száz gyermek használhatta, csodálhatta 
hangját a tanszaki és vizsgahangversenye-
ken. A múzeum koncepciójának, struktú-

rájának kialakulásánál is felvetődött a zon-
gora megszerzésének lehetősége. A megva-
lósulás elég sokáig váratott magára. 2016. 

szeptember közepén állapodott meg az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. és a városi 
művészeti iskola a zongora megvételéről. 
A hangszer új helyre kerülését méltó ün-
nepséggel koronázták meg. Méltó emléket 
állítottak a �zikus zseninek a Teller-sarok 
kialakításával, melynek egyik emléktárgya 
a zongora. Az ünnepségen felcsendült Mo-
zart C-dúr szonátájának az a bizonyos má-
sodik, Andante cantabile tétele Újvári Eri-
ka, a Pro Artis Alapfokú Művészeti Isko-
la alapító tanárának előadásában, felidézve 
Teller 1991. október 24-i rögtönzött hang-
versenyhangulatát.
A Teller-sarok kialakítása jó példa arra, 
hogy egy műszaki tematikájú múzeumban 
is helye van a humán tudományok, a zene, 
az irodalom bemutatásának, főleg akkor, 
ha egyazon személyhez több kapcsolható. 
Talán ilyen módon még emberközelibbé 
tehető az Atomenergetikai Múzeum kiállí-
tása.                                                 Ru� Ferenc

Tárgy/
történet

Fotó: Atomenergetikai Múzeum archívuma Fotó: Juhász Luca
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Az Indeed nyerte a paksi tehetségkutatót
Huszonegyedszer várták a kö-
zönséget az Öröm a zene Pak-
si Országos Amatőr Pop-Rock-
Jazz Fesztivál tehetségkutató-
ra a Művészetekért Egyesület 
szervezésében. A nevező 27 ze-
nekarból az előválogatót kö-
vetően 13 kapott lehetőséget a 
neves zsűri és az érdeklődő kö-
zönség előtti bemutatkozásra, 
végül 7 állt színpadra a Csen-
gey Dénes Kulturális Központ-
ban. A zenekarok Tatabányá-
ról, Pécsről, Nagykovácsiból, 
Tapolcáról, Akasztóról, Buda-
pestről és Bonyhádról érkeztek. 
Az idei fesztiválon az első he-
lyezett az Indeed lett (Nagyko-
vácsi), második a Cedar Knoll 
(Pécs), harmadik pedig a Pab-
lo Chandez (Budapest). Fellépé-
si lehetőséget kapott a �e Hou-
dinis zenekar előzenekaraként 

a Cedar Knoll, szintén fellépé-
si lehetőséget, mégpedig a XXII. 
Légrádi Antal Tehetségkutató 
Fesztiválon a Publo Chandez, a 
XXIV. Peron tehetségkutatón és 
a Pagony zenekar lemezbemu-
tató koncertjén a Cedar Knoll 
zenekar, a budapesti Bujdosó 
kert Pubban pedig a Bohemian 
Acoustic (Tatabánya). Soltész 
Péter, az Indeed szólógitárosa 
lett az Újfalusi Gábor-díj nyerte-
se, a jövő reménysége, kimagas-
ló tehetség, és a közönség kü-
löndíját is ő kapta. Az Indeed 
reklámkampánycsomagot nyert 
a fesztivál médiapartnerétől, a 
Fortuna Rádiótól, és az Art Ma-
jor Session felajánlásában egy 
videoklip elkészítésére is lehe-
tőségük nyílik. Mindemellett a 
fesztivál főtámogatója, az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. jóvol-

tából százezer forintos vásár-
lási utalvánnyal is jutalmazta a 
zsűri a fesztivál legjobb zeneka-
rát. Az Indeed felléphet a Hang-
szeresek Országos Szövetsé-
ge (HANOSZ) felajánlásában a 
2019-es Budapest Music Expon 
megrendezendő Öröm a Zene 

tehetségkutatón, ahol az orszá-
gos fesztiválok első helyezettjei 
mérik össze tudásukat. A győz-
tes nyereménye egymillió forint 
értékű hangszervásárlási utal-
vány és kétmillió forint értékű 
médiacsomag lesz.

-gyöngy-

Ki ne ismerné Gombóc Artúr 
�guráját, aki imádja a csoko-
ládét, tök mindegy, hogy mi-
lyen ízű, formájú, csak legyen. 
Aki egy kicsit is úgy viszonyul 
a csokihoz, mint ő, egészen biz-
tosan jól érezte magát az idei 
utolsó Spájzon, mivel a csoko-
ládé állt a fókuszban. A látoga-
tóknak csokitérképpel segítet-
tek a szervezők, hogy beszerző 
körútjuk során semmi csoki-
sat ne hagyjanak ki. Volt házi 
túró rudi, forró csoki, csokis 
aprósütemények, csokis lekvár 
és csokiba mártott fánk, utób-
bit nagyszokolyi asszonyok sü-
tötték a helyszínen. Nem feled-
kezhetünk meg a széleskörű 
kézműves csokoládékínálatról 
sem, újdonságként megismer-
hették a vásárlók az ét-, a tej- és 
a fehér csokoládé mellett a vi-
lág negyedik típusú csokoládé-
jaként emlegetett rubincsoko-
ládét, ami természetes rózsa-
szín árnyalatú. A csokiimádók 
napjára eljött Rimóczi László 
grillázsguru is, aki egészen kü-
lönleges grillázstermékeket ho-

zott, például olyan, kolbásznak 
kinézőt, aminek a fele szezám-
magos, a másik fele diós grillázs 
csilipehellyel megbolondítva. Az 
Agricum üzletben bonbonkészí-
tő workshop zajlott: akik előze-
tesen regisztráltak a foglalkozás-
ra, ét- és tejcsokoládés �nomsá-
gokat kreálhattak kávés-rózsás, 
tonkababos és kardamomos töl-
telékekkel. A foglalkozást veze-
tő Unyi Mária azt mondta, nem 
annyira könnyű a bonbonkészí-
tés, mint amilyennek első pillan-

tásra tűnik, ugyanis nagyon oda 
kell �gyelni a csokoládé hőmér-
sékletére, ahhoz, hogy a csoki a 
végén roppanós és fényes legyen. 
A csokoládéimádók mellett azok 
is találhattak kedvükre való fala-
tokat, akik esetleg – bár nehéz el-
képzelni, hogy van ilyen – nem 
viseltetnek akkora imádattal a 
csoki iránt, mint Gombóc Artúr. 
Nem hiányoztak ugyanis a kíná-
latból a sajtok, füstölt húsok, fű-
szerek, lekvárok, szörpök, sava-
nyúságok, szóval minden, ami-

nek helye van egy jól feltöltött 
spájzban. Új termelők is érkez-
tek a vásárra, akik tovább szélesí-
tették a termékkínálatot, többek 
között fürjtojáskészítményekkel, 
kézműves lisztekkel. A széles ter-
melői kínálat mellett sült kol-
bász, sült húsok, forró csoko-
ládé és forralt bor is várta a lá-
togatókat. A legkisebbeket az 
Ökocsiga Játszóházba is invitál-
ták az Erzsébet Nagy Szállodá-
ba. A Spájzon gazdára talált egy 
bécsi autóbuszos kirándulás, 
amit Schmidt Mária nyert meg, 
másodmagával ellátogathat a vi-
lághírű Hauswirth Csokoládé-
gyárba. A főnyereményen túl 
termelői �nomságokból össze-
állított ajándékcsomagokat és 
egy tortát is kisorsoltak. Matus 
Dóra főszervezőtől megtudtuk, 
hogy soha ennyi termelő és vá-
sárló nem volt még a Spájzon, 
amelynek  kiemelt támogatója 
volt az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt., Paks Város Önkormányza-
ta és a paksi Ritalia Travel Uta-
zási Iroda.

  Kohl Gy.

A csokoládéról szólt az idei utolsó Spájz
Fotó: Babai István

Fotó: Molnár Gyula
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Az emlékezés mécsesei

Hétköznapi hit: Korvin Edit
Az érettségi után nehezen talált 
irodai munkát, ezért a kereske-
delemben és a konzervgyárban 
dolgozott egy ideig Korvin Edit, 
majd 1971-ben a Magyar Nem-
zeti Bank paksi �ókjánál he-
lyezkedett el, negyvenhárom év 
munkaviszony után a Budapest 
Banktól vonult nyugállomány-
ba. – Az ügyfélszolgálati terü-
leten kezdtem dolgozni, a rang-
létra aljáról indultam, majd elég 
hamar vezető beosztásba kerül-
tem. Csoportvezető lettem Pak-
son, később Budapesten terüle-
ti koordinátor, legvégül pedig 
auditor. Számos tanfolyamon és 
vezetői tréningen vettem részt, 
ami nagyon sokat segített a 
kon�iktuskezelésben és az em-
berekkel való bánásmódban – 
idézte fel emlékeit Korvin Edit. 
Hozzátette, hogy kétkedett ön-
magában, amikor vezetői pozí-
ciót ajánlottak fel neki. – Nem 
tudtam, hogy képes vagyok-e 
rá, de Mózes ötödik könyvének 
egyik igeverse arra bátorított, 
hogy vállaljam el. („Legyetek 
erősek és bátrak, ne féljetek és 
ne rettegjetek tőlük, mert maga 
az ÚR, a te Istened megy veled, 

nem hagy el téged, és nem ma-
rad el tőled.” 5 Móz. 31:6.) Ez az 
igerész később is nagyon sokat 
segített. Mielőtt Budapesten foly-
tattam a munkát, sokat imádkoz-

tam, hogy olyan helyet találjak, 
ahol hasznomat veszik és jól ér-
zem magam. Szerencsés vagyok, 
hogy 2014-ig ugyanazon a mun-
kahelyen dolgoztam – mondta 

Korvin Edit, aki arról is beszélt, 
hogy régió vezetőként a Pesti te-
rületért felelt a Budapest Banknál. 
– Körülbelül 15-20 �ók tarto-
zott hozzám a hálózatból, több, 
országosan legnagyobb �ók, 
változó létszámmal. Minden-
kit személyesen ismertem: a �-
ókvezetőket, értékesítési veze-
tőket, a tanácsadókat, a pénz-
tárosokat stb. Fontos volt, hogy 
olyan felettes legyek, akitől nem 
tartanak a beosztottjai. Min-
denkivel próbáltam ugyanúgy 
bánni, emberséges maradni, és 
mindenkit támogatni a munká-
jában. A pénzügyi világban na-
gyok az elvárások, fontos a ma-
gas szakmai tudás, a kemény 
munka, az elkötelezettség és a 
korrektség az ügyfelek, munka-
társak felé egyaránt – húzta alá 
Korvin Edit, aki banki ismerete-
it szívesen fordítja mások javára. 
– Volt már olyan, hogy a javas-
lataimmal segítettem kilábalni 
egy családnak kilátástalan hi-
telhelyzetből, emellett a Magyar 
Pünkösdi Egyház háromtagú el-
lenőrző bizottságának munkáját 
segítem a tudásommal – összeg-
zett.                        Weller P. Hanna

Mindenszentek, halottak napja. Ilyenkor 
elcsendesedünk, megállunk kicsit. Emlé-
kezünk. Én így képzelném el ezt a két na-
pot. A valóság azonban más. Hetekkel ko-
rábban megkezdődik a temető-biznisz: ko-
szorúk, mécsesek mindenütt, krizantémok 
a temetők kapujában. Tömött autóbuszok, 
mindenki elhunyt szerettéhez utazik. – Ne 
tessék így szállítani a virágot, tegnap is tele 
volt szirommal a kocsi, tegye szatyorba – 
fedd meg egy idős asszonyt az egyik tá-
volsági járat sofőrje. A néni megszeppen-
ve szorongatja a csokrot. Tisztogatjuk a 
sírokat, eldobjuk a régi koszorúkat, mécse-
seket, hogy legyen hely az újaknak, vázá-
kat viszünk a virágoknak. Mintha a régvolt 
embert gondoznánk, fürdetnénk, igazíta-
nánk meg a gallérját. 
Hömpölyög az embertömeg a sírkertekben, 
rég nem látott rokonok ölelkeznek – éppen 
egy éve találkoztak legutóbb, ugyanitt. Kö-

szöntik egymást harsányan a dédi sírja fe-
lett, nevetgélnek, hangoskodnak, épp csak 
pezsgőt nem bontanak. Közben a gyerekek 
sikongva ugrálnak a sírok között. Úgy ér-
zem magam, mint egy népünnepélyen. De 
ott vannak azok is, akik feketében, össze-
görnyedve zokognak szerettük sírjánál: ta-
valy még együtt voltak kint gyertyát gyújta-
ni, és most lám… A mellettük elhaladók el-
némulnak, a zajongó gyerekeket is csendre 
intik, magukban sajnálkoznak, talán félel-
met is éreznek: ma ő, holnap én. Ki tudja, 
hány mindenszentekkor gyújthatunk még 
gyertyát? Ki tudja, egy év múlva hány kri-
zantémcsokorral többet kell majd a temető-
be vinnünk? 
A mindenszentek és halottak napja hangu-
lata napokkal előbb rám telepedik. Készü-
lök én is. Szép ilyenkor a temető a pisláko-
ló mécsesekkel, már amennyire az elmúlás 
szimbóluma egyáltalán szép lehet. Együtt lá-

togatjuk meg az eltávozottakat, az egész csa-
lád. A tizennégy éves lányom felnőttes meg-
hatottsággal rendezgeti a koszorúkat, és fe-
gyelmezi a meglepően csendesen, mécsesek 
meggyújtási sorrendjén vitatkozó öccseit. A 
középsőm egy-egy sírkő története után ér-
deklődik, a kicsi pedig az iránt, hogy mikor 
megyünk végre haza. Sok a halottunk, hosz-
szú a sétánk.
Mindig nehezen hagyom ott a sötétben, hi-
degben egykor volt szeretteimet, ilyenkor 
még jobban fáj utánuk a szívem. Vissza-
visszanézek, még integetnék is. Este, amikor 
a rokonok hazamennek, és a csintalan gye-
rekek is az igazak álmát alusszák már, a te-
mető visszanyeri hétköznapi csendjét. Kilo-
pódzok a sírokhoz – már csak magunk va-
gyunk: a halottaim és én. A krizantémok 
között pislákoló gyertyák fényében keresem 
a lelküket. 

Sólya Emma

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A könyvekről
Városi olvasmányok
A kertben teszek-veszek. Lenyűgöznek a fa-
levelek színei, meg ez az egész természetel-
lenesen meleg november. Értem, hogy ezek 
a szabálytalanul változó évszakok nem hoz-
nak megnyugvást embernek, állatnak, nö-
vénynek sem, mégis minden érzékenysé-
gem a már-már forró őszi meleg felé fordul. 
Gereblyézek, tömöm a zsákokat, meg-meg-
állok, ezek a színek apró üzenetek a remény-
kedő világból – gondolom. Sötétedik már, 
amikor leülök írni, a ház hideg. Beszélget-
ni kezdek önmagammal, az emlékeimmel. 
A kedves ősz költözik a szobámba: az erős, 
a nyarat karjaiban tartó, a közelítő télben is 
meleget adó ősz.
A családnak kiutalt újvárosi tanácsi bérla-
kásnak is csak a kertje volt érdekes. Hatal-
mas gazos terület, akkora, hogy ötéves ko-
romban nem látszottam ki a gyomok közül. 
A ház nem tetszett. A sarkon állt, minden-
ki belátott az udvarba, és valami életidegen 
rózsaszín színe volt. Szavakkal, terekkel volt 
tele, amikkel addig nem találkoztam – főző-
fülke, hálófülke –, meg idegen bútorokkal: 
fotel, szekrénysor, lakkozott dohányzóasz-
tal. A nagyszüleim a város másik felén ma-
radtak. Nem tudtam, mi történik velem: az 
Akác utcában a szüleim után sírtam, az új-
városban a nagyszüleim hiányoztak. Egy na-
pon fel is kaptam a háromkerekű biciklim-
re, és megszökni készültem a dáliás udvarú 
házba. Egészen az utcasarokig jutottam, on-
nan felrepedt ajakkal vitt haza Kollár Tóni 
bácsi. Aztán teltek a napok, hetek, hónapok, 
évek, és én lassan megszoktam az új életün-
ket. Nagyapám Páskom felé betért néha hoz-
zánk, szerette édesanyám bablevesét. Került 
egy Camping biciklire is, később azzal jár-
tam a várost, „mentem fel” a nagyszüleim-
hez. Dolog aztán hosszú évekig adódott az új 
ház körül – minden évszakban. Korán kezd-
tem segíteni a szüleimnek, emlékeim – és az 
ő emlékeik – szerint valamikor óvodás ko-
romban, amikor egy szürke kis sámlira állva 
kézzel mostam ki a fehérneműket. Akadtak 
titkok az újvárosi házban is. Például a köny-
vek, melyekből kevés volt. Édesapám korán, 
tragikus balesetben meghalt testvéréé voltak, 
és a költözés során hozzánk kerültek. Olvas-
ni nem tudtam, először csak nézegettem, for-
gattam az Olcsó Könyvtár egy Shakespeare 
kötetét, meg valami Ka�a Margit regényt. 
Nagy talány volt számomra a két könyv ér-
dekes gra�kája, az apró betűk. Aztán megta-

nultam olvasni, és mesekönyvek hiányában 
betűzgetni kezdtem a megtalált könyveket. 
Egy dolgot azért érzékeltem: vannak mesék, 
elbeszélések, melyeket jobban értek, mint a 
korai olvasmányaimat. Ugyanis esténként a 
Kossuth rádiós esti mesét gyakran hallgat-
tam, és rádiójátékokat is, később pedig a kis 
Kékesen találkoztam a nekem, az életkorom-
nak való szövegekkel. Közben úgy alakult, 
hogy – hiába voltam csupán 8-10 éves – 
egyre több dolog akadt a háztartásban és 
az udvaron. Segítettem a szüleimnek ahol 
és amiben csak tudtam: megtanultam ázta-
tott, zsíros kukoricával kacsát tömni, csir-
két pucolni, takarítani, vasalni – idejeko-
rán. S a szüleim, amikor tehették, könyvet 
vettek nekem jutalomképpen. Így jutottam 
hozzá – a hagyatékból származó öröksé-
gem mellé – életem első nagyalakú mese-
könyvéhez  (A háromágú tölgyfa tündére 
volt a címe),  melybe édesapám bejegyez-
te az alkalmat és a dátumot is. Ugyanebben 
az évben kaptam meg életem első saját ver-
seskötetét is az úttörőavatásomra, a Művelt 
Nép Könyvterjesztő Vállalat egy utcai áru-
sánál Ady Endre összes verseit. 

Ülök a házban, magam vagyok. Nézege-
tem a mesekönyvet, minden rajzára em-
lékszem. A mesék a magyar népmesék 
legszebbjei. Kormos István, egyik legked-
vesebb költőm válogatása. Egészen besö-
tétedik, megkeresem az Ady kötetet. Újra-
élem a dátumokat: a telet, a tavaszt. Újra 
látom magam a kiskonyhában, az udva-
ron, ahogy a szüleimmel felfűzzük a kert-
ben termett fűszerpaprikát, káposztát re-
szelünk, savanyítunk télire, ahogy diót 
törünk. Esténként sokáig ülünk a konyhá-
ban, rádiót hallgatunk, kora este teszünk 
utoljára a tűzre, és mielőtt egészen kihűl-
ne a konyha, a szobába megyünk. Titok-
ban az új mesekönyvemet olvasom, aztán 
nyakig betakarózom, az olajkályha gyor-
san ad meleget, és még gyorsabban hűl ki 
a szoba, ha kikapcsoljuk. A májusban ka-
pott Ady kötetet is rongyosra olvastam. Itt 
vannak előttem az asztalon. Holnap reg-
gel újra kimegyek a kertbe. Gyűjtöm a fa-
leveleket, megmetszem a málnát, aztán el-
olvasok egy népmesét, és néhány Ady ver-
set, köztük A menekülő Életet.

Tell Edit

„Az emlékezésnek is van éghajlata, �órája és faunája. Ez az éghajlat egyáltalán nem mér-
sékelt. Telítve van végletekkel. Az igazi ősz soha nem az, amelyet éppen megélünk, hanem 
az a másik, aranyfürtös, halálra érett és csodálatos, melyre egy tavasszal emlékezünk.” 
Márai Sándor

Fotó: Tell Edit
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Pályázatot hirdet az értéktár bizottság

Pakson rendezik az országos fesztivált

A helyi értéktárak feladata a településen fel-
lelhető értékek azonosítása, számbavétele. 
A Paksi Települési Értéktár Bizottság 46 he-
lyi értéket tart számon. Büszkeségeink kö-
zül 45-öt megyei értékké nyilvánítottak, egy 
pedig elnyerte a tolnaikum címet is. Ezek-
ről a város honlapján lehet tájékozódni.  
Természeti kincseink, építészeti, kulturá-
lis örökségünk, egyedülálló műszaki érté-
keink, élsportolóink eredményei ismereté-
ben méltán érezzük gazdagnak örökségün-
ket. Ám abban is biztosak vagyunk, hogy 
sok olyan téma rejlik még a környezetünk-
ben, amelyek egyediségük, kiválóságuk 
okán méltóak arra, hogy alaposabban meg-
ismerjük, és megőrizzük utódainknak is. 
Ezért a bizottság felhívással fordul a helyi ér-
tékek iránt elkötelezett paksi lakosokhoz – 
gyűjtőkhöz, lelkes helytörténészekhez, tu-
dományos kutató munkát végző pedagó-
gusokhoz, diákokhoz, minden érdeklődő 
paksi polgárhoz –, akik szívesen közremű-
ködnek a település múltjának és jelenének 
alaposabb megismerésében, megismerteté-
sében. Olyan szellemi vagy tárgyi, személy-
hez, eseményhez, alkotótevékenységhez, tu-
dáshoz, hagyományhoz, tájhoz, élővilághoz, 
a város történetéhez stb. kapcsolódó, jelen-
tősnek vagy érdekesnek ítélt témák kuta-
tására és dokumentálására buzdítjuk őket, 
amelyek új tartalmakkal tölthetik meg ér-

tékeink tárát, az arra érdemesek a későb-
biekben bekerülhetnek a helyi, azt köve-
tően pedig a megyei értéktárba. A kutatást 
bármely hiteles forrás szolgálhatja. A kuta-
tó, alkotó munkában igény esetén segítsé-
get nyújtanak a Paksi Városi Múzeum, vala-
mint a Paksi Pákolitz István Városi Könyv-
tár helytörténeti részlegének munkatársai.  
A pályamunkákat 2019. március 1-jéig le-
het eljuttatni postai úton a bizottság tag-
jaihoz, valamint e-mail-ben az ertektar@
paks.hu e-mail címre. Terjedelmi megkö-
tés nincs.  A beérkező pályaműveket a bi-

zottság szakemberek bevonásával értékeli 
és díjazza. A nyertes pályázókat és pályá-
zatokat a 2019 áprilisában először meg-
rendezendő helyi értékek napján mutatjuk 
majd be. A bizottság lehetőséget biztosít a 
díjazott pályaművek publikálására.  A pá-
lyázat lebonyolítója a Paksi Közművelődé-
si Nonpro�t K�. A részletes pályázati felhí-
vás megtalálható a paks.hu honlapon, va-
lamint elérhető Paks oktatási és kulturális 
intézményeiben.     

Bodor Éva 
a  Paksi Települési Értéktár Bizottság elnöke

A Magyarországi Német Ének-, 
Zene- és Tánckarok Országos Ta-
nácsa, azaz a LANDESRAT min-
den évben országos fesztivált ren-
dez a hazai német kultúrcsopor-
tok számára rotációs rendszerben, 

idén a zenekarok voltak soron. A 
paksi Roger Schilling Fúvószene-
kar Szekszárdon lépett színpad-
ra a Dél-dunántúli előválogatón, 
és kiemelt arany minősítést ért el, 
adtuk hírül áprilisban. Arról is be-

számoltunk akkor, hogy az elővá-
logatók után megtartják a Fúvós-
zenekarok VIII. Országos Fesz-
tiváljának döntőjét, ahol azok a 
hazai német kultúrcsoportok ve-
hetnek részt, akik a területi minő-
sítő versenyeken a legjobb ered-
ményt érik el.
Ez a program ebben az eszten-
dőben Pakson lesz november 11-
én. A versenyprogram 10 órakor 
kezdődik a Csengey Dénes Kul-
turális Központban, a gálaprog-
ram és díjátadó pedig 14.45-kor. 
A rendezvény nyitott, de a ver-
senyprogram ideje alatt csak az 
emeleti bejáratokon engedik be a 
közönséget a színházterembe fel-
lépési szünetekben.
A gálán a meghívott Landesrat 
tagcsoportok sorában fellép az 
Intermelodi kórus Szederkényből, 

a Németkéri Német Nemzetisé-
gi Tánccsoport és a LANDESRAT 
Harmonika zenekar, a fúvószene-
karok gálaprogramján pedig a Ve-
csési Hagyományőrző Zeneegye-
sület, a Szomódi Fúvószenekar, a 
Die Neun Branauer Musikanten, 
az Alte Kameraden Fúvószenekar 
Mecseknádasdról, a Roger Schil-
ling Fúvószenekar Paksról és a 
Véméndi Fúvószenekar. A hivata-
los programot követően, várható-
an 17.45-től a Roger Schilling Ze-
nekar tánczenével szórakoztatja a 
közönséget.
A szervező a LANDESRAT, a 
megvalósításban közreműködik a 
Paksi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat, a Roger Schilling Fúvós-
zenekar és a Paksi Német Nemze-
tiségi Hagyományőrző Egyesület 
tagjai.                                        -gyöngy-

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: Molnár Gyula/archív
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A környezeti nevelés áll a fókuszban

Huszonkettedszer regéltek a diákok

Sok versenyző megnevettette a hallgatósá-
got meséjével a városi könyvtárban, a hu-
szonkettedik Regélőn, amely rendezvény et-
től az évtől a népmesemondó verseny helyett 
a népmeseünnep nevet viseli. – A versen-
gés helyett azt szeretnénk erősíteni a gyer-
mekekben, hogy mesét mondani és hallgat-
ni jó dolog, ezért változtattuk meg a prog-
ram nevét – tájékoztatott Pumerscheinné 

Bedekovity Zóra. A Paksi Pákolitz István 
Városi Könyvtár igazgatója azt is elmond-
ta, hogy idén harminc gyermek jelentke-
zett előzetesen. A Regélőre kilenc iskolá-
ból, köztük vidéki intézményekből is érkez-
tek alsó és felső tagozatos diákok, akiknek 
rövid, maximum öt perces mesével kellett 
készülniük. A produkciókat a zsűri aszerint 
értékelte, hogy a gyermekek mennyire tud-

ták szabadon, minél nagyobb átéléssel el-
mondani meséjüket. Az alsó tagozatosoknál 
a zsűri tagja volt Gutai Júlia nyugalmazott 
könyvtáros, Mezősi Árpád, a rendezvény öt-
letgazdája, valamint Csernik Szende lábbá-
bos, székely mesemondó, aki a megmérette-
tés végén jutalmul mesét mondott a gyerme-
keknek. A felső tagozatosok mesemondását 
Gutai István, Gyulainé Cserenyecz Katalin 
és Gazdag-Fejes Margit értékelte. Az alsó ta-
gozatos mesemondók közül ketten arany-, 
hárman ezüst- és szintén hárman bronzmi-
nősítést értek el. Aranyminősítést Köves-
di Kata és Bálint Fanni (Dunaföldvári Be-
szédes József Általános Iskola) kaptak. Kü-
löndíjat Simon Levente (Györkönyi Német 
Nemzetiségi Általános Iskola), Markovits 
Milán (Nagydorogi Széchényi S. Általános 
Iskola) és Pataki Anna (Paksi II. Rákóczi Fe-
renc Általános Iskola) vihettek haza. A felső 
tagozatos mesemondók közül ketten arany-, 
négyen ezüst- és nyolcan bronzminősítést 
értek el. Aranyminősítést kapott Gősi Gab-
riella (Nagydorogi Széchényi S. Általános 
Iskola) és Tóth Róbert (Gerjeni Református 
Iskola és Óvoda). A rendezvényről egy gyer-
mek sem távozott üres kézzel, mindenki ka-
pott jutalomkönyvet.                                                                 

-hanna-

Mozogjunk, énekeljünk, kutakod-
junk közös ég alatt címmel újabb 
nemzetközi együttműködésben 
vesz részt a Paksi Benedek Elek 
Óvoda, mégpedig a projekt ko-
ordinátoraként. Ez alkalommal 
spanyol, �nn, svéd, török és 
lett partnerintézménnyel dol-
goznak együtt. A cél, hogy az 
óvodapedagógusok megismerje-
nek olyan új módszereket, tech-
nikákat, amelyek alkalmazásával 
bővíthetik az óvodás gyermekek 
természeti nevelésével kapcsola-
tos ismereteiket. Az első szakmai 
találkozót Pakson tartották októ-
ber 16. és 19. között. A vendég-
kollégák ízelítőt kaptak a helyi 
látnivalókból, és Pécsre is ellá-
togattak, de a program orosz-
lánrésze természetesen a szak-
mai munkáról szólt. A part-
nerintézmények elkészítették a 
végleges munkatervet, valamint 

intézménylátogatáson ismerhet-
ték meg a vendégek a Paksi Be-
nedek Elek Óvoda tagintézmé-
nyeiben végzett munkát, külö-
nös tekintettel az erdő szerepére 
a környezeti nevelésben, mert-
hogy ez volt a paksiak válasz-

tott témája. Az utolsó napon a 
Cseresznyés Pajtában egy mese 
alapján kialakított akadálypá-
lyán mentek végig közösen a he-
lyi és vendégszakemberek, gye-
rekek, szülők. Ezt követően az 
óvodapedagógusok a Cseresz-

nyéskert Erdei Iskolában zár-
ták a találkozót, ahol a vendég-
látók maguk által készített éte-
lekkel adtak ízelítőt a magyar 
gasztronómiából. A követke-
ző meeting Lettországban lesz, 
ahol a környezeti nevelésben 
megjelenő zenei nevelést mu-
tatják be, aztán Spanyolország 
következik, ahol a környeze-
ti nevelés és a víz elemei lesz a 
téma, Svédországban egy Mon-
tessori-óvoda mutatja be a kör-
nyezeti nevelés területén al-
kalmazott gyakorlatát, aztán 
ellátogatnak a �nnországi part-
nerintézményhez Loviisába, vé-
gül pedig 2020 tavaszán Török-
országban zárják a projektet, 
aminek koordinátori feladata-
ira a Paksi Benedek Elek Óvo-
da 24 ezer euró pályázati támo-
gatást nyert az Erasmus+ prog-
ramban.                            Kohl Gy. 

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: TelePaks
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Könyvjelző: Előkészületben A paksi 
óvodák története

Minőségi tartós élet

A települési könyvtárak hagyo-
mányos tennivalói közé tartozik 
a helyismereti dokumentumok 
beszerzése és a helyi alkotók tá-
mogatása. A könyvtár nemcsak 
a könyvek tárháza, hanem új 
könyvek előállítója is lehet, sok 
bibliotéka végez is kiadói tevé-
kenységet. A Paksi Pákolitz Ist-
ván Városi Könyvtár fennállá-
sának 50. évfordulója alkalmá-
ból adta ki a Hiador-sorozat első 
kötetét, a Kézírást. A sorozat-

ban eddig kilenc könyv és egy 
CD jelent meg (bővebben Gu-
tai István: A Hiador-sorozatról. 
In.: Paksi Tükör, XXV. évfolyam, 
2. szám, p. 25-35.). Tudományos 
igényű, a város és környékének 
helytörténetét bemutató kézira-
tok megjelentetését támogatja 
a könyvtár. Ez nem csupán ön-
álló tevékenységként képzelhe-
tő el, legyen szó akár egy kul-
turális intézmény által meghir-
detett felhívásról, akár egy már 

elkészült kézirat felkarolásáról, 
vagy egy közösségi kezdemé-
nyezés megvalósulásának elő-
mozdításáról, minden könyvtár 
számára előnyös lehetőségeihez 
mérten közreműködni, hiszen 
sikeres együttműködés esetén 
gyűjteménye hiánypótló művel 
is gazdagodhat. A könyvtár által 
nyújtott segítség számos formá-
ban megvalósulhat. A könyvtá-
rosok megkönnyíthetik a szerző 
számára a szükséges nyomta-

tott és digitalizált források eléré-
sét, megteremthetik a rendszeres 
műhelymunka feltételeit, taná-
csokkal láthatják el a szerzőt. A 
könyvtár partnerkapcsolatai ré-
vén egyengetheti a kézirat útját, 
hiszen nemcsak a kötetet össze-
állító szerkesztőre, a szöveget ja-
vító korrektorra, szakkönyv ese-
tén a tartalmat ellenőrző lektor-
ra, a borítót elkészítő gra�kusra 
van szükség, hanem a kivitele-
zést elvégző nyomdára is. A kö-
zösségi média nyújtotta lehető-
ségek ellenére a szerzővel való 
személyes találkozás még min-
dig nagy jelentőséggel bír az ér-
deklődők számára, ezért a mai 
napig érdemes könyvtári könyv-
bemutatót, író-olvasó találkozót 
szervezni a megjelenés alkalmá-
ból. 2019-ben egy hiánypótló 
kötetet tervez kiadni a paksi vá-
rosi könyvtár. Krasznai Ivánné a 
paksi óvodák történetét dolgoz-
za fel. A szerző november 5-én 
a Helytörténeti Klub következő 
programján mutatta be eddigi 
kutatásának eredményét. Ha va-
lakinek a korai időkből van fo-
tója, egy-egy története, fel tud 
idézni emlékeket, adatokat, ké-
rik, hogy keresse meg a szerzőt, 
vagy látogasson el a könyvtárba. 
Pumerscheinné Bedekovity Zóra, 

Takács Gyula

A sorozat előző részében a gyógyító pakolá-
sokkal foglalkoztunk, most ezt a témát foly-
tatjuk. Bizonyára sokan tudják, hogy megfá-
zás, köhögés esetén alkalmazható természetes 
módszer a hagymatea fogyasztása. A vörös-
hagyma azonban nemcsak erre használha-
tó. Ha a hálószobába tesznek az ágy mellé egy 
félbevágott hagymát éjszakára, összegyűjti 
a baktériumokat, vírusokat. Az így felhasz-
nált vöröshagymát mindenképpen dobják 
ki. A megfázás borzongással, fejfájással, orr-
folyással kezdődik. Ezeket a tüneteket enyhíti 
a hagymás borogatás. Hámozzanak meg egy 
bio vöröshagymát, negyedeljék fel, majd vá-

lasszák szét a rétegeit, amelyeket helyezzenek 
a domború felükkel egy papírzsebkendőre 
vagy konyhai törlőpapírra. Hajtogassák össze 
csomaggá, majd enyhén törjék össze, hogy a 
hagyma értékes hatóanyagai kioldódjanak. 
Ahhoz, hogy ezek ténylegesen be tudjanak 
jutni a szervezetbe, kicsit fel kell melegíteni 
a csomagot, amihez használható két melegí-
tő palack, ha nincsen, akkor pedig tegyék egy 
fazék aljába, fedjék le és pár perc alatt a tűz-
helyen melegítsék át. Radiátoron vagy mik-
rohullámú sütőben ne melegítsék, mert a ha-
tóanyagok elillannak, ráadásul hagymaszag 
fog terjengeni az egész lakásban. A felmelegí-

tett csomagot tegyék a beteg talpára, és húz-
zanak rá zoknit. A pakolás a re�expontokon 
keresztül hat a szervezetre, illetve a talpon ke-
resztül felszívódnak a hagymában lévő ható-
anyagok. Ha fülfájásról is szó van, a fülre is 
tegyenek ilyen pakolást, tekerjék körbe sállal, 
de rögzíthető sapkával vagy homlokpánttal is 
a „hagymacsomag”. Naponta egyszer érde-
mes a hagymapakolást alkalmazni, körülbe-
lül húsz percig kell fent hagyni, majd letisztí-
tani a fület, talpat. Hároméves kor alatti gyer-
meknél nem szabad használni, mert a kisebb 
gyerekek bőre még nagyon érzékeny.

Nagyné Szalai Melinda

Fotó: Molnár Gyula
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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

Nyolcadik helyen áll 
a PFC a bajnokságban

Ismét játszik az ASE 
a megye háromban
Közel húsz év után ismét indí-
tott felnőttfér�-csapatot az Atom-
erőmű SE labdarúgó szakosz-
tálya. 1999-ben még az NB II.-
ben, 2018-ban a Tolna megyei 
harmadosztályban indult a pi-
ros-kék klub, a pauza ideje alatt 
az ASE mint utánpótlásnevelő 
egyesület szerepelt. A Gyönk el-
leni mérkőzés már a 10. összecsa-
pása volt az Atomosoknak a sze-
zonban, az első 9 meccsen 9 győ-
zelem, 47 rúgott és mindössze 8 
kapott gól volt a mérlegük. Az el-
lenfél Gyönk a második helyen 
állt, így igazi rangadót láthatott 
a publikum Pakson. A félidőben 
1:0-ra vezetett az ASE Nagy Dá-
vid második percben szerzett ta-
lálatával. A második játékrész de-
rekán Orosz József edző-szakosz-
tályvezető remekül cserélt, Krepsz 
Krisztián a 70. és a 84. percben is 
meghálálta a belé vetett bizalmat. 
A két találat között Fejes Zoltán 
megszerezte szezonbeli 22. gól-
ját, amivel az 50 éves támadó to-
ronymagasan vezeti a mesterlö-
vészek listáját. Az 5:0-s végered-
ményt Tóth Roland állította be, 
a vendégjátékos a hajrában saját 
kapujába juttatta a labdát. – Az, 
hogy ennyi gólt szereztem már 
ebben a sorozatban, a csapat érde-
me. Itt mindenki egyformán érté-
kes, örülünk, hogy ennek a klub-
nak a színeiben pályára léphetünk 
– mondta Fejes Zoltán, az ASE já-

tékosa. Az újraindulás gondolata 
négy éve fogalmazódott meg, az-
óta a jelenlegi keret tagjai folya-
matosan arról álmodoztak, hogy 
egyszer a piros-kék egyesület szí-
neiben fussanak ki tétmérkőzésen 
a Gesztenyés úti sporttelep cen-
terpályájára. Az álomból a nyáron 
valóság lett, a 30 fős társaság heti 
két tréninggel készül a keleti cso-
port meccseire. – A keret gerincét 
az atomerőműben dolgozó fut-
ballszeretők és korábban itt nevel-
kedett játékosok alkotják, a rutint 
többek között Buzás Attila, Fejes 
Zoltán, Erdélyi Péter, Radics At-
tila és jómagam képviseljük, min-
denki amatőr státuszban van. A 
megye kettes bajnokságban való 
részvétel egyelőre távolinak tűnik, 
a megyei szövetség szabályrend-
szere szerint ott már i�úsági csa-
patot is indítani kell, ami akadálya 
lehet a feljutásnak. Az osztályvál-
tással egyelőre nem foglalkozunk, 
örülünk az újraalakulásnak és a 
győztes meccseknek – összegzett 
Orosz József, az Atomerőmű SE 
vezetőedzője, a labdarúgó szak-
osztály vezetője. Az ASE a leg-
utóbbi fordulóban Németkéren a 
Gyapa Derbi SE ellen 6:2-re dia-
dalmaskodott, és továbbra is veze-
tik a megyei harmadosztály kele-
ti csoportját. Az ASE legközelebb 
november 10-én Kajdacson ven-
dégszerepel, az összecsapás 13.30-
kor kezdődik.                           Faller G.

Legutóbbi megjelenésünk óta 
három bajnoki és egy Magyar 
Kupa mérkőzésen lépett pályá-
ra a Paksi FC labdarúgócsapa-
ta. Csertői Aurél együttese az 
OTP Bank Ligában a tizenegye-
dik játéknapon Debrecenben 
vendégszerepelt, és egy kilenc-
venharmadik percben kapott 
gól eredményeként 2:1-es vere-
séget szenvedett. A bajnokság 
harmadánál így tizenhat pont-
tal a tabella hetedik helyén áll-
tak a zöld-fehérek. A követke-
ző fordulóban a Mezőkövesd-
Zsóry FC látogatott a Fehérvári 
úti stadionba, az összecsapást 
2:1-re a Paksi FC nyerte, a pak-
si gólokat Hahn János és Gévay 
Zsolt szerezték. Legutóbb is-
mét hazai környezetben léptek 
pályára a zöld-fehérek, és 4:0-s 
vereséget szenvedtek a regnáló 
bajnok Mol Vidi FC-től.  – Meg-
alázó vereség volt a játék képe 
alapján. Az eredmény még hí-
zelgő is számunkra. Az elején 
bealudtunk, a Vidi játszotta a 
futó focit, mi meg az álló fo-
cit. Nem vettük fel a ritmust, 

sajnos sima meccs volt – nyi-
latkozta a mérkőzést követő-
en Csertői Aurél, a paksi csa-
pat vezetőedzője. A bajnokság-
ban a Paksi FC a tizenharmadik 
fordulót követően tizenkilenc 
ponttal a tabella nyolcadik he-
lyén áll. A Magyar Kupában is 
rendeztek fordulót az elmúlt 
napokban, a zöld-fehérek az 
NB II.-es Csákvár otthonában 
futballoztak és 2:1-re diadal-
maskodtak. – Egy nagyon kul-
turált, jó futballt játszó �atal 
NB II.-es csapatot sikerült le-
győznünk. A második félidőben 
mutatott játékunk alapján meg-
érdemelten jutottunk tovább – 
összegzett Csertői Aurél a lefújás 
után. A gárda a legjobb tizenhat 
közé jutást a szintén másodosz-
tályban szereplő Siófok ellen vív-
hatja ki, a Balaton fővárosában az 
összecsapást december 5-én ren-
dezik. Az OTP Bank Ligában a 
Paksi FC legközelebb a Buda-
pest Honvéd együttesét fogad-
ja, a mérkőzés november 10-én 
lesz 17 órától.                    

Faller Gábor

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

A gyermekekért 
sportolnak

Akadozik még 
a gépezet

A futáson 882-en, a kerékpáros 
próbán 637-en vettek részt az im-
már hagyományos Fuss, ússz, ke-
rékpározz a gyermekedért! prog-
ramsorozatban a Paksi Sportegye-
sület szabadidő szakosztályának 
szervezésében. Az első alkalom-
ra az ürgemezei szabadidőpark-
ba várták a résztvevőket. – Az ovi-
soknak a futópályán két kis kört 
kellett teljesíteniük, a kisiskolá-
soknak ugyanitt négyet kellett le-
kocogniuk. A felsősök, illetve a 
felnőttek a cseresznyési bekötő-
útig futottak – mondta el Rostané 
Katona Katalin főszervező. A ke-
rékpáros próba rajtja a gyógyá-
szati központ mögötti parkoló 
volt. A részvevők rendőri bizto-
sítás mellett a 6-os számú főúton 
áthaladva a Duna töltésen egé-
szen az ASE csónakházig teker-

tek, a nevezett óvodákat, iskolá-
kat időben egymástól elcsúsztatva 
rajtoltatták. Az egyes fordulókban 
előírt táv teljesítése után lehetett 
regisztrálni, amit fontos volt meg-
tenni, hiszen a versenysorozat lé-
nyege, hogy az adott intézmény-
ből minél többen részt vegyenek 
a próbákon, ez dönti el a helye-
zéseket. Az utolsó próba az úszás 
lesz november 17-én. A tanuszo-
dában a vizes közeggel ismerke-
dőket játékos ügyességi feladatok-
kal várják, míg az úszni tudók a 
25 méteres medencében teljesít-
hetik a meghatározott távokat. A 
programra az összes paksi óvoda 
és általános iskola nevezett. A do-
bogós helyen végző óvodák és is-
kolák esetében is 750 ezer forint 
összértékben osztanak ki sport-
szervásárlási-utalványokat.        -fg-

Három bajnoki mérkőzést ját-
szott lapunk előző megjelené-
se óta az ASE NB I/A-as fér� 
kosárlabdacsapata. A mérleg 
egy győzelem, két vereség. 

Hazai pályán fogadták Rujákék 
a szombathelyi Falcot. A mér-
kőzés pikantériája volt, hogy az 
előző pontvadászat ezüstérme-
sének vezetőedzője, Szrecsko 
Szekulovics már a paksi csapa-
tot dirigálja. Hullámzó volt a já-
ték sok hibával tarkítva, a ven-
dégek valamivel koncentráltab-
ban játszottak. Egy nyerhető 
mérkőzést engedett ki a kezé-
ből az ASE. Atomerőmű SE – 
Falco-Vulcano Energia KC 75-
82 (13-21, 27-17, 13-23, 22-21). 
Az ötödik fordulóban a bajnok-
csapat otthonába látogatott a 

paksi csapat, és a rossz dobó-
százalék ellenére harminc per-
cig tartotta a lépést. Az első ne-
gyed után bokasérülést szen-
vedett Ruják kiválása miatt a 
végjátékban már a nagyobb ro-
tációval bíró Olaj akarata ér-
vényesült. Szolnoki Olaj KK – 
Atomerőmű SE 94-77 (28-19, 
19-28, 18-17, 29-13).                                                                                      
A Gesztenyés úton játszot-
ta első novemberi mérkőzé-
sét az ASE a gyengélkedő Ka-
posvár ellen. A félidőre szerzett 
14 pontos előny épphogy elég 
lett a végére, egy már megnyert 
mérkőzést tettek izgalmassá a 
paksi legények. ASE – Kapos-
vári KK 83-81 (27-20, 20-13, 
21-30, 15-18). Lapunk megjele-
nésének hétvégéjén Sopronban 
játszik az ASE.                      -joko-
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A grúziai Batumiban rendezték 
szeptember 23. és október 6. kö-
zött a 43. nyílt, és 28. női sakk-
olimpiát. A viadalon részt vett 
az Atomerőmű SE két nagymes-
tere is, Berkes Ferenc a fér� vá-
logatott játékosaként, Papp Gá-
bor pedig a női válogatott szö-
vetségi kapitányaként. A fér�ak 
a csalódást keltő 18. helyen vé-
geztek, míg a nők kellemes meg-
lepetésre ötödikként zárták az 
olimpiát. A két nagymester a 
következőképpen látta az ese-
ményeket. Berkes Ferenc: A já-
tékomat, teljesítményemet ki-
mondottan jónak tartom, mert 
rengeteg alulértékelt ellenfelem 
volt, akik messze erősebbek vol-
tak az élőpontszámuknál. A kö-
zépjátékban szinte mindenkit 
túljátszottam, harcosan és össze-
szedetten küzdöttem. A franciák 
elleni vereség nagyon fájt, mert 
az időzavarban azért tértem ki 
a forszírt döntetlenből, mert a 
csapat vesztésre állt, így bele-
hajszoltam magam egy csep-
pet sem megérdemelt vereség-
be. Általánosságban elmond-
ható, hogy a 75%-os egyéni 
teljesítményt (10 mérkőzés, 6 
győzelem, 3 döntetlen, 1 ve-
reség, a szerk.) a verseny előtt 
szó nélkül aláírtam volna. Saj-
nos a rajtnál beragadtunk, a 
taktikai táblasorrend a 2. táb-
lán Erdős Viktorral és a 3. táb-
lán Gledura Benjáminnal balul 
sült el, Lékó Péteren és Almási 
Zoltánon érződött a játékhi-
ány, és nem volt a csapat tagja 
a legerősebb játékosunk, Rap-
port Richárd. Negatívan be-
folyásolta a csapat teljesítmé-
nyét az is, hogy ez volt a leg-
rosszabbul szervezett olimpia, 
amin eddig részt vettem. A ver-
senyterem méltatlan volt egy 
sakkolimpiához. Mindezt ösz-
szegezve megállapítható, hogy 
rengeteg nüansz összeadó-
dott, és ebből született az el-
vártnál halványabb eredmény.                                                                                            
Az olimpia után Almási Zol-
tán a közösségi portálon nem 
csak a játékosokat hibáztat-
ta a gyenge szereplésért. Ber-

kes Ferenc ehhez a következő-
ket fűzte hozzá: Almási Zoltán 
Facebook-bejegyzése bonyo-
lult kérdés. Nagyon sok min-
denben egyetértek vele, de né-
hány kulcsfontosságú terüle-
ten szeretnék pontosítani. Az 
időzítés rossz volt. Hibás dön-
tés volt összemosni a sakkszö-
vetség gyenge és szakmaiatlan 
hozzáállását a kormány sport-
politikájával. Korábban is vol-
tak a magyar sakkban ínsé-
ges idők, egy pro� sportoló-
nak ezeket bizonyos keretek 
között kezelnie kell. Nekem ez 
esetben szerencsém volt, mert 
a Paksi Atomerűmű SE végig 
maximálisan mellettem állt, 
igyekezett enyhíteni a felme-
rülő problémákat. 

Papp Gábor 24 éve került az 
ASE-hoz, hatszoros korosztá-
lyos magyar bajnok, Európa-
bajnoki második és világbaj-
noki ötödik helyezett. A felnőtt 

magyar bajnokságban eddig 
egy ezüst és egy bronz a leg-
jobb eredménye, a paksi csapat-
tal a bajnokságban nyolcszoros 
ezüst- és nyolcszoros bronzér-
mes. A női válogatottnál elő-
ször segédedzőként dolgozott, 
2016-tól szövetségi kapitány. 
Az ezzel járó feladatokról kér-
deztük. Papp Gábor: A szövet-
ségi kapitányi pozíció nagyon 
összetett, a feladat nem csak 
abból áll, hogy a világversenyek 
alatt irányítom, összerakom a 
csapatot, hanem a vezetőedzői 
feladatokat is én látom el. Ez 
gyakorlatilag azt jelenti, hogy 
év közben személyesen tartom 
az edzőtáborokat a női válo-
gatottnak, illetve a világverse-
nyek alatt én készítem fel őket 

szakmailag a játszmára. Ezen-
kívül nagy részben én irányí-
tom a női válogatott verseny- és 
edzésprogramját is. Szövetségi 
kapitányként két cél vezérel. Az 

egyik az olimpiai érem a csa-
pattal. Két éve Bakuban nem 
sok választott el minket et-
től, hiszen ha az utolsó fordu-
lóban nyerünk, akkor miénk 
a bronzérem. Idén Batumiban 
karnyújtásnyira voltunk tőle, 
de az érmes esélyeink a 9. for-
dulóban az USA elleni vere-
séggel szertefoszlottak. Bízom 
benne, hogy lesz még lehetősé-
günk érem közelébe kerülni. A 
másik célom a női sakk fellen-
dítése, visszaállítása méltó he-
lyére. Itt is van mit tenni. Kü-
lönböző okok miatt több fontos 
hiányzónk is volt az olimpián, 
így ezzel a mondhatni tartalé-
kos csapattal a kitűzött cél a tíz-
be kerülés volt (13. sorszámmal 
indultunk). Nagyon büszke va-
gyok a csapat ötödik helyezésé-
re, amire – bevallom őszintén 
– még én sem számítottam, fő-
leg azok után, hogy már a válo-
gatott összeállítása és felkészí-
tése sem volt problémamentes. 
Az elvárást felülteljesítették a lá-
nyok, az ötödik hely óriási si-
ker a női szakág számára. Vé-
gezetül Papp Gábor is elmond-
ta véleményét Almási Zoltán 
Facebook-posztjáról: Sajnos az 
Almási Zoltán olimpikon által 
felvetett problémák nem alap-
talanok, a Magyar Sakkszövet-
ség idén súlyos pénzügyi ne-
hézségekkel küszködött, így saj-
nos egyik válogatott sem tudott 
teljes csapattal kiutazni az olim-
piára. A fér� csapatban Rap-
port Richárd volt a nagy hiány-
zó, nálunk pedig az évek óta 
paksi színekben versenyző Vaj-
da Szidónia és egyik ígéretes te-
hetségünk, Marjanovics Anna-
mária segíthette volna tudásá-
val a válogatottat. (Papp Petra 
igazoltan hiányzott, egy hónap-
ja adott életet első gyermeké-
nek.) Bízom benne, hogy a szö-
vetség vezetői is belátják, hogy 
ez az állapot nem tartható fenn, 
és mindent megtesznek azért, 
hogy a sakk az eredményeihez 
és sikereihez méltó anyagi tá-
mogatásban részesüljön.                                                

Kovács József

Sakkolimpia – sikerek és nehézségek
Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció

Almási Zoltán, a magyar sakkválogatott doyenje, a balul sike-
rült olimpiai szereplésért a Facebook-on megjelent posztjában a 
sportágat övező körülményeket  is felelőssé tette. Többek között 
leírja: a Sakkszövetség annyira jól lobbizott az érdekükben, hogy 
egész évben nem volt �zetésük, az olimpiára pedig nem szerez-
tek támogatást. Nem volt hatékonyabb a Magyar Olimpiai Bi-
zottság sem, amelyik nem utalta át a beígért támogatást. 
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

Hova szervez a Ritalia Travel egynapos autóbu-
szos utazást december 22-én? 
A megfejtéseket november 16-ig küldhetik el a 
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy 
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Kernné Fricz Adrienn. 
Gratulálunk!

Megfejtésével  egy ötezer forint 
értékű  utazási utalványt nyer-
het a Ritália Travel felajánlá-
sában.

Fotó: Babai István/archív

TERMELŐI  
BIO HOMOK- 
TÖVIS
TERMÉKEK
Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


