
Hivatása a hobbija, és fordítva, mondja Harmat Béla nyugalmazott kertészmér-

nök. Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság? 
15. oldal

Polgármesterjelöltek – 2019  

Szabó Péter
Fidesz–KDNP

Heringes Anita
Paksi Deák Ferenc Egyesület

Október 13-án két jelölőszervezet és négy egyéni jelölt méreti meg magát, a nemzetiségi választáson a német mellett a roma önkor-
mányzat tagjairól döntenek voksaikkal az arra jogosultak. A jelöltek, jelölőszervezetek bemutatkozóját a lap 6-13. oldalán közöljük. 
Emellett a TelePaks Televízió választási műsorsorozatot indított. Minderről, illetve a választással kapcsolatos tudnivalókról az újság 13. 
oldalán olvashatnak részletes tájékoztatót. 

Paksi Hírnök
XXVIII. évf. 18. szám 2019. szeptember 27.ALAPÍTVA 1989-BEN
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Költségvetés, beruházások, 
pályázatok az ülés napirendjén
Harmadik alkalommal módosí-
totta a város költségvetését szep-
temberi rendes ülésén a képvise-
lő-testület. A rendelet módosítá-
sát illetően Paks polgármestere 
arról tájékoztatott, hogy a 8 mil-
liárd forint kormányzati támo-
gatásból készülő beruházások 
között vannak olyan közterüle-
ti felújítások, melyek megvaló-
sításához forrásátcsoportosítás 
vált szükségessé. – Az építőipar-
ban bekövetkezett változások 
miatt plusz költségek jelentkez-
nek. Nyílt közbeszerzések tör-
téntek az uniós szabályok be-
tartásával – hangsúlyozta. Azt 
is elmondta, hogy az erőmű-be-
ruházás kapcsán a minisztérium 
feladata lett az ideérkező mun-
kavállalók lakhatásának bizto-
sítása, ezért közművesítésre is 
érkeznek források a városba. 
Egy másik tétel, ami miatt mó-
dosították a költségvetést, hogy 
a lefolytatott közbeszerzési el-
járásokat követően a beérke-
zett ajánlatok alapján plusz költ-
ség hozzárendelését igényli a 
kamaramozi kialakítása. Hor-
váth Zoltán képviselő a Csengey 
központ felújítására fordítaná 
ezt az összeget. Barnabás István 
alpolgármester a moziprojekt 

leállítását javasolta annak je-
lentős drágulása miatt. Sza-
bó Péter szerint fontos feladat a 
kamaramozi kialakítása, hiszen 
ez a paksiak régi vágya, azért, 
hogy ne kelljen más települé-
sekre moziba járniuk. Emel-
lett elkezdődött a Csengey köz-
pont felújítása, első lépcsőben 
a tető szigetelése valósult meg 
– tette hozzá. A témában éles 
vita alakult ki a képviselők kö-
zött. Bana János alpolgármester 
arra szólította fel képviselőtársa-
it, hogy ne kampányoljanak, ne 
vádaskodjanak, hiszen részt vet-
tek, illetve részt vehettek volna a 
döntés-előkészítésben. A költ-
ségvetési rendelet módosítását 
Barnabás István nem szavazata 
és Horváth Zoltán tartózkodása 
mellett nyolc igen szavazattal el-
fogadták.
Az idei költségvetés féléves telje-
sítéséről szóló előterjesztés kap-
csán Szabó Péter polgármester 
arról számolt be, hogy negyven 
százalék felettiek a számok. Ezek 
június 30-i adatok, és azóta még 
több kötelezettségvállalás tör-
tént. Hozzátette, torzítja a telje-
sülési arányt, hogy a nyolcmilli-
árdos kormányzati támogatással 
2020. december 31-ig kell elszá-

molnia az önkormányzatnak. 
A következő előterjesztés a gaz-
dasági program 2018. évi telje-
süléséről készült, ez a dokumen-
tum ad alapot a költségvetés 
összeállításához. – Ütemezett 
és kiegyensúlyozott a teljesítés, 
a pályázati lehetőségeket is eh-
hez igazodva használja ki a vá-
ros – tudtuk meg Szabó Péter-
től. Mindkét téma tárgyalásakor 
vita alakult ki, az ellenzéki kép-
viselők nem támogatták az elő-
terjesztések elfogadását.
A DC Dunakom Zrt.-vel kötött 
közfeladat-ellátási szerződés ér-
telmében elkészítette a cég az idei 
első negyedéves jelentését. A pol-
gármester megállapította, hogy a 
hiányosságok ellenére jó irány-
ban halad a Zrt., az önkormány-
zat által biztosított 140 millió fo-
rint tőkeemelés, az új eszközök 
beszerzése és a humánerőforrás 
növekedése mind elősegíti, hogy 
a DC Dunakom Zrt. biztosítsa a 
magas színvonalú városüzemel-
tetést és parkfenntartást. A cég 
jelentését elfogadta a testület.
A grémium határozott arról, 
hogy idén is csatlakozik a város 
a Bursa Hungarica felsőoktatá-
si önkormányzati ösztöndíjpá-
lyázathoz. A korábbi évekhez ha-

sonlóan a támogatás egy tanévre 
szól, és a hátrányos helyzetű diá-
kokat segíti általa az önkormány-
zat. (Bővebb információ a 4. ol-
dalon.)
A hagyományos és iparosított 
technológiával épült lakások 
energiamegtakarítást eredmé-
nyező felújítását támogató idei 
pályázatra 170 igény érkezett. A 
rendelkezésre álló forrás átcso-
portosítása után arról döntött a 
testület, hogy 142 hagyományos, 
valamint 13 iparosított technoló-
giával épült lakás korszerűsítésé-
re biztosít összesen mintegy 72 
millió forintot.
Zárt ülésen döntött úgy a grémi-
um, hogy Kernné Magda Irén, 
Forster József és Kiszl Károly 
munkáját ismerik el a Pro Urbe 
emlékéremmel, amelyet az októ-
ber 23-i városi ünnepségen ad-
nak át a díjazottaknak.
Az egyebek napirendben Bagdy 
László képviselő azt javasolta, tá-
mogassa a város, hogy az új Du-
na-hídra tervezett kerékpárút 
folytatódjon, és kapcsolódjon rá 
a paksi kerékpárút-hálózatra.
Ulbert Sándor képviselő arra tett 
javaslatot, hogy rendezzék az 
Anna utca 17. szám alatti önkor-
mányzati szociális bérlakás hely-
zetét. Az ingatlant úgynevezett 
fecskeházként biztosítanák azok-
nak a �ataloknak, akik Pakson 
szeretnének letelepedni. A javas-
latot elfogadta a grémium, ezzel 
az épület funkcióváltásának jogi 
és gazdasági alapját teremtették 
meg.
A Gastroblues fesztivál megszer-
vezését évek óta segíti az önkor-
mányzat. Miután a támogatási 
szerződés idén lejárt, Szabó Pé-
ter polgármester arra tett javasla-
tot, hogy kössenek újat. A döntés 
értelmében a szerződés a korábbi 
három helyett öt évre szól, a tá-
mogatás mértéke pedig 15 mil-
lió forint helyett 20 millió forint 
évente.                                        -wph-

Fotó: Molnár Gyula
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A központi park volt a téma az ülésen

Rendkívüli ülésen negyedszer 
módosította a 2019-es költségve-
tést a képviselő-testület. A Pak-
si Fejlesztési és Vagyongazdálko-
dási Zrt. (PFV Zrt.) alaptőkéjének 
nagymértékű leszállításáról még 
júniusban, szintén rendkívüli ülé-
sen döntött a grémium, a tőkeki-
vonással a város költségvetésébe 
egymilliárd-háromszázmillió fo-
rintot vittek át. Mivel a cégbíró-
sági bejegyzésről szóló végzés  a 
szeptemberi ülés napján érkezett 
meg, ott már nem kerülhetett na-
pirendre a költségvetés módosí-
tásakor, hanem ezen a rendkívü-
li tanácskozáson tárgyaltak róla. 
A szóban forgó összeget a lakóte-
lepi központi tér és park első üte-
mének költségéhez csoportosítot-
ták át. Szabó Péter polgármester 

vekben nem szerepelt – mond-
ta a polgármester. Arról is tájé-
koztatott, hogy a központi park 
felújítása két ütemben valósul 
meg mintegy 2,1 milliárd forint-
ból. Az első ütemben a Kishegyi 
út felőli oldaltól a Csengey köz-
pont keleti bejáratáig korszerű-
södik a terület, aztán a második 
ütemben majd a Gagarin utca 
felőli parkot újítják fel.
Arról is szó esett az ülésen, hogy 
az Életfa Idősek Otthona és a 
Kurcsatov utcai tömbbelső-fel-
újítás második üteme nem ke-
rült le napirendről. A nyolc-
milliárdos kormányzati támo-
gatás kapcsán lehetősége van 
az önkormányzatnak a forrás-
átcsoportosításra, amivel él-
tek. A fedezet tehát ezekre a be-
ruházásokra is megvan, amint 
megérkezik az átcsoportosítás-
ról a jóváhagyás, ez a két beru-
házás is elindul a közbeszerzési 
eljárás lefolytatása után.

Kohl Gy.

azt mondta, hogy mivel lezajlott a 
közbeszerzés, és megvan a beru-
házáshoz szükséges forrás, aláír-
hatják a szerződést a kivitelezővel. 
– Az önkormányzat közel há-
rom éve rendelte meg a kivite-
li terveket. A többletfedezetre az 

építőiparban tapasztalható vál-
tozások és egyéb technikai okok 
miatt volt szükség, de egyébként 
emelt műszaki tartalommal va-
lósulhat meg a rekonstrukció, 
ilyen például a közvilágítás kor-
szerűsítése, ami az eredeti ter-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Az ülés után néhány nappal aláírta a lakótelepi központi tér és park felújítása első ütemének kivi-
telezéséről szóló szerződést Szabó Péter polgármester, valamint az S.A. Konzorcium képviseleté-
ben Kiszli László, a Soltút Útépítő, Fenntartó és Kereskedelmi K�. ügyvezetője és Fülöp István, az 
Alisca Bau Építőipari Zrt. gazdasági igazgatója, így elindulhat a munka. Paks polgármestere azt 
mondta, hogy ezzel a beruházással egy újabb húszéves adósságot törleszt az önkormányzat a la-
kosság felé. Hozzátette, hogy nemcsak a lakótelepen élőknek fontos a beruházás, hanem a város 
egészének, hiszen sokan járnak a Csengey központba és a téren lévő üzletekbe. A teljes körű re-
konstrukció során megújulnak a közművek, a burkolat, az üzleteknél kicserélik az előtetőket, alig 
lesz lépcső, viszont több a zöldfelület, megújul a közvilágítás, új utcabútorokat helyeznek ki, a szö-
kőkút megmarad. A beruházás értéke nettó 1 milliárd 624 millió 223 ezer forint, amit részben a 
város költségvetéséből, részben a kormányzati támogatásból biztosít az önkormányzat. A kivite-
lezés határideje 2020. július 19. 

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

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

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 42.000 Ft + áfa (53.340 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com
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– Azért is nagy jelentőségű a mai 
nap az önkormányzat és minden 
jóérzésű ember számára, mert 
egy modern, a mai állattartás 
szabályainak mindenben meg-
felelő állatmenhelyet sikerül ha-
marosan, legnagyobb részben 
önkormányzati forrásból meg-
építenünk. A létesítmény he-
lyét hosszú előkészületek és la-
kossági egyeztetések után sike-
rült felelősséggel kijelölnünk. A 
beruházásra nagy szükség van 

– emelte ki az ünnepélyes alap-
kőletételen Szabó Péter polgár-
mester. Szavai szerint 10 ezer 
négyzetméteren 250 kutyának 
és más kisállatnak biztosítanak 
elhelyezést a XXI. századi köve-
telményeknek megfelelő létesít-
ményben, ahol az állatok ivarta-
lanítását is el lehet majd végezni 
a helyszínen. A paksi állatmen-
hely és ebrendészeti telep alap-
kövét szeptember 12-én helyezte 
el Szabó Péter polgármester, Süli 

János, a paksi atomerőmű terve-
zéséért, megépítéséért és üzembe 
helyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter és dr. Nagy István ag-
rárminiszter.
A Pakson jelenleg működő – a 
Váczikai Cerberus Alapítvány 
által üzemeltetett – állatmen-
hely erősen túlterhelt, és nem fe-
lel meg a kor követelményeinek. 
Ezért vált szükségessé a városban 
egy új, önkormányzati tulajdon-
ban lévő állatmenhely létesítése.
Süli János miniszter szerint az új 
telepen elhelyezett kutyák nem 
okoznak majd gondot a lakos-
ságnak. – Olyan menhely lesz 
ez, ahol méltó módon helyezik 
el a kutyákat. A telep biztonsá-
gos lesz, ezért a lakosságnak nem 
okoznak majd gondot úgy, mint 
a jelenlegi szőlőterületen, ahol 
ki tudtak szaladni az úttestre, és 
előfordult, hogy balesetet okoz-
tak – fogalmazott Süli János tár-
ca nélküli miniszter.
Dr. Nagy István agrárminiszter 
szerint ez a beruházás országo-
san is példamutató. – Még sok 
ilyen előremutató városfejlesztési 

beruházást kívánok a városnak, 
amellyel nemcsak élhetőbb kör-
nyezetet biztosítanak, hanem a 
kóbor kutyáknak megfelelő me-
nedéket nyújtanak. Azt remé-
lem, hogy a paksi beruházás pél-
dául szolgál minden más önkor-
mányzat számára, hogy a XXI. 
században hogyan kell felelős ál-
lattartásról, felelős állatvédelem-
ről gondoskodni – hangsúlyozta.
A Hegyespusztán megvalósuló 
beruházás első ütemében a men-
hely külső kerítését építik meg, 
a munka várhatóan heteken be-
lül megkezdődik. A második 
ütemben a kutyamenhely és az 
ebrendészeti telep kivitelezése 
történik meg. Előbbin falazott 
szerkezetű épület lesz szociá-
lis és gazdasági blokkal, konté-
nerraktárakkal kiegészítve, kü-
lön kennelekkel, futtatókkal, az 
ebrendészeti telepen műtővel 
felszerelt állatorvosi rendelőt 
alakítanak ki. A két telepet ke-
rítés választja majd el egymás-
tól, ám a tervek szerint lesz kö-
zöttük egy összekötő helyiség.

Dallos Szilvia

Modern állatmenhely épül Pakson

Bringás reggeli 
programot szerveztek

Csatlakozik Paks az 
ösztöndíjpályázathoz

Fotó: Babai István

Paks Város Önkormányzata idén 
is csatlakozott a Bursa Hungari-
ca ösztöndíjpályázathoz. A Bursa 
Hungarica felsőoktatási önkor-
mányzati ösztöndíjrendszer célja, 
hogy az esélyteremtés érdekében 
támogassa a hátrányos helyzetű, 
szociálisan rászoruló �atalok fel-
sőoktatásban való részvételét. Ez 
egy többszintű támogatási rend-
szer, amelynek pénzügyi fede-
zeteként három forrás szolgál: 
a települési önkormányzatok és 
a megyei önkormányzatok által 
nyújtott támogatás, valamint a 
felsőoktatási intézményi támoga-
tás. Az „A” típusú pályázat a már 
felsőoktatásban tanulóknak szól, 
a „B” típusú pedig azoknak, akik 
most kezdik meg tanulmányai-

kat a felsőoktatásban. A pályá-
zat beadásához az igénylőknek 
a Bursa Hungarica elektronikus 
pályázatkezelő és együttműkö-
dési rendszerben (EPER–Bursa 
rendszer) regisztrálniuk kell ma-
gukat. Azok a pályázók, akik ezt 
korábban már megtették, a meg-
lévő felhasználónevükkel és jel-
szavukkal léphetnek be a rend-
szerbe. A pályázati űrlapot vi-
szont minden évben újra ki kell 
tölteni, és kinyomtatva, aláírva a 
települési önkormányzatnál be-
nyújtani. A határidő 2019. nov-
ember 5. A részletes pályáza-
ti kiírások további fontos infor-
mációkkal a paks.hu honlapon 
elérhetők.                                               

-gy-

–  Lassan fél éve, hogy kerékpár-
ral járok munkába, úgy gondo-
lom, Pakson nincs akkora távol-
ság, amit ne lehetne így megtenni. 
Jó, hogy felhívják erre a lakos-
ság �gyelmét egy ilyen program-
mal, ami nagyon tetszik – mond-
ta Kosaras Adél a Bringás reg-
geli elnevezésű akcióról, amit a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont és a TelePaks Médiacentrum 
közösen rendezett a Paks–Duna-
kömlőd kerékpárút-beruházás-
hoz kapcsolódó szemléletformáló 
kampány részeként, csatlakozva 
egyben a környezetbarát, fenn-
tartható közlekedést népszerűsí-
tő európai mobilitási hét és autó- 
mentes hétvége országos prog-
ramhoz. A cél a környezetbarát és 

fenntartható városi közlekedés, az 
elektromos közlekedési eszközök, 
valamint az egészséges életmód-
hoz elengedhetetlenül szükséges 
mozgás (gyaloglás, kerékpározás) 
népszerűsítése volt. A városhá-
za előtti téren megtartott bringás 
reggelin egészséges péksütemé-
nyekkel, müzliszelettel, almával, 
üdítővel kínálták a kerékpárral 
közlekedőket, akik választásukkal 
hozzájárulnak ahhoz, hogy csök-
kenjen a város környezetterhelése. 
A bringás reggelin lehetőség volt 
kipróbálni az elektromos kerék-
párt és az úgynevezett visziklit is. 
A városban egyre bővül a kerék-
párút-hálózat, újabb nagy lépés 
lesz a Paks–Dunakömlőd kerék-
párút átadása.                            -kgy-
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Sörfürdő Uraknak
(25 perc)

A hatóanyagként használt 
komló nagy mennyiségben 
tartalmaz fito-ösztrogéneket, 
ásványi anyagokat és nyomele-
meket (kalciumot, vasat, ká-
liumot, nátriumot, foszfort, 
magnéziumot, szelént, cinket), 
erősíti az immunrendszert, B1, 
B2, B3-vitamintartalmának kö-

szönhetően pedig egy igazi vi-
taminbomba a testnek! Stresz-
szoldó, nyugtató hatású.

Fehérboros fürdő
(25 perc)
Már 25 perc alatt fokozódik a 
bőr rugalmassága, simább, bár-
sonyosabb, hidratáltabb lesz a 
bőr. A különleges Rajnai Riz-
ling szőlő kivételesen gazdag 
forrása a természetes antioxi-
dánsoknak, ami csökkenti az 

öregedés látható jeleit, és a nők 
rémének számító narancsbőr 
kellemetlen optikai tüneteit is.

Gyógynövényes
stresszoldó csomag
(50 perces)

A fürdőhöz használt hamame-
lisz (varázsmogyoró), leven-
dula, kamilla, körömvirág, 
rózsaszirom, menta illatos 
keverékéből készített herbál 
fürdő stresszoldó, nyugtató, 
izomlazító hatású. Tovább 
erősíti ezt a relaxáló élményt a 
vetiver olajos manager masz-
százs. A vetiver „a nyugalom 
olaja”: nyugtató, stresszoldó 
hatású. Férfiak és nők egya-
ránt kedvelik. Erős, kissé férfi-
as illata stabilizáló, kiegyen-

súlyozó, idegeket nyugtató. 

Kiváló meditációhoz, és alvás 

segítésére. Bőrregeneráló és 

gyulladásgátló hatású.

Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 8:00 – 20:00 

 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon:+36–75/830–830

(045xx)

Új kezelésekkel várjuk kedves vendégeinket!

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

„Pénzkereset !
otthoni csomagolás ,stb. 

elérhetőségei
hívás: 06-90-603-607 
(audiopress.iwk.hu  

635 Ft/min, 06-209104517)”
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Szabó Péter, a Fidesz–KDNP polgár-
mesterjelöltje

Tisztelt Választópolgárok! Kedves Paksiak!
Két évvel ezelőtt Önök rám bízták, hogy foly-
tassam a Süli János által elkezdett munkát, 
és közösen építsük fel a XXI. századi Paksot. 
Azt a várost, amely megőrzi múltjának emlé-
keit, valamint a kisváros nyugalmát, de biz-
tosítja lakói számára a legmodernebb köz-
szolgáltatásokhoz való hozzáférést és a fejlő-
dő város pezsgését. Ezen az úton szeretnék 
továbbhaladni, hiszen Önök az irányt két al-
kalommal is nagy arányban erősítették meg.
Három alappillérre építjük programunkat:  
felelősség, család és fejlődés. Képviselője-
löltjeinkkel közösen, szakértelmükre és nyi-
tottságukra építve képesek vagyunk elvégez-
ni az előttünk álló feladatokat. A felelősség 
számunkra azt jelenti, hogy elszántan, meg-
bízhatóan, minden tudásunkat felhasznál-
va dolgozunk, ami  biztosítja, hogy elérjük az 
Önökkel közösen kitűzött célokat. 
– Elvégezzük a Paksi Gyógyászati Központ 
harmadik ütemű bővítését, fejlesztését, kon-
centráljuk a szakellátást és a speciális ellátá-
si formákat.
– Vonzó feltételeket teremtünk, hogy orvosa-
ink helyben maradjanak, és �atal házi-, gyer-
mek- és szakorvosok telepedjenek le nálunk.
– Negyven férőhellyel bővítjük az Életfa Idő-
sek Otthonát.

– A közterület-felügyelet fejlesztésével el-
ért 24 órás közterületi jelenlétet fenntartjuk, 
valamint tovább-bővítjük a városi tér�gyelő 
kamerarendszert.
– Befejezzük Paks főutcája északi részének 
felújítását egészen a 6. számú főútig. 
– Elkerülő utat építünk a Kosár utcától a 
Duna utcáig.
– Az akut parkolási problémák megoldásá-
ra parkolóházat alakítunk ki az óvárosban.
– A városunkba érkező munkások beillesz-
kedését támogató szolgálat felállításával se-
gítjük.
– Támogatjuk a női munkaerőt foglalkozta-
tó vállalkozásokat.
A társadalom alapegysége a család. Itt sze-
rezzük legelső tapasztalatainkat, ez jelenti 
számunkra az elsődleges védőhálót, a csa-
láddal alapozzuk meg jövőnket. Paks város 
jövőjét a paksi családok jelentik. Azon fo-
gunk dolgozni, hogy biztosítsuk a �atalok 
számára a helyben maradást és a családala-
pításhoz szükséges feltételeket.
– A Pollack Mihály utcától északra kijelölt 
új lakóövezetben a �atalok kedvezménye-
sen vásárolhatnak építési telket, valamint 
bérlakásépítési programot indítunk.
– Hetvenkettő új bölcsődei férőhelyet létesí-
tünk a Kápolna utcai bölcsőde felújításával 

és újranyitásával, valamint korszerűsítjük a 
Paksi Bóbita Bölcsődét.
– Folyamatosan fejlesztjük az óvodai infra-
struktúrát, a Munkácsy és Vörösmarty utcai 
tagóvodákhoz hasonlóan a többi működési 
feltételeit is korszerűsítjük.
– Vonzó lehetőségek kialakításával hívunk 
a városba �atal óvodapedagógusokat és kis-
gyermeknevelőket, így növeljük a szakem-
berek számát ezen a területen is.
– Magyarország Kormányával közösen fel-
újítjuk iskoláinkat, végrehajtjuk az ebédlő és 
az intézményi tornatermek kialakítását.
– Folytatjuk a Csengey Dénes Kulturális 
Központ korszerűsítését.
– Tanuszodát építünk a városi strand mel-
lett, valamint egy helyi igényeket kielégítő 
sport- és rendezvénycsarnokot.
– A Duna-partot újra bekapcsoljuk a város 
életébe, felújítjuk a Duna-korzót.
A következő években az évszázad beruházá-
sa zajlik Paksnál, amely hosszú távra meg-
határozza a város életét is, és amely lehetősé-
get teremt arra, hogy városunk nagymérté-
kű fejlődésen menjen át. Ezzel a lehetőséggel 
élnünk kell, törekedve arra, hogy minden 
paksi egyaránt részese legyen ennek a gya-
rapodásnak.
– Létrehozzuk az új városközpontot, ahol 
a lakosság egy helyen intézheti hivatalos 
ügyeit modern, XXI. századi körülmények 
között.
– Folytatjuk a város úthálózatának fejleszté-
sére irányuló programot, valamint az úthá-
lózatunk tehermentesítése érdekében közre-
működünk a várost elkerülő út megépítésé-
ben.
– Az e-mobilitás jegyében elektromos bu-
szokkal fejlesztjük a közösségi közlekedést. 
Elsőként a külső településrészek, az Öreg-
hegy, a Fehérvári út és a városközpont kö-
zötti közlekedést oldjuk meg.
– Folytatjuk a kerékpárút-hálózat bővítését.
– A Lussonium fejlesztésével tovább növel-
jük a város turisztikai vonzerejét, bővítjük a 
szabadidős lehetőségeket.
– Folyamatos párbeszéddel, tematikus 
programokkal készítjük fel a helyi vállalko-
zásokat a Paks II. beruházásban való rész-
vételre.
Mindezen célok eléréséért csak közösen tu-
dunk tenni. Arra kérjük Önöket, hogy ok-
tóber 13-án támogassák szavazatukkal a Fi-
desz–KDNP polgármesterjelöltjét és képvi-
selőjelöltjeit!

POLGÁRMESTERJELÖLTEK



Heringes Anita, a Paksi Deák Ferenc 
Egyesület polgármesterjelöltje

Deák Ferenc óta tudjuk, hogy a rosszul gom-
bolt mellényt újra kell gombolni. A Paksi 
Deák Ferenc Egyesület jelöltjei mindannyian 
egy élhetőbb, fejlődőbb és otthonosabb Pak-
sért fognak dolgozni.
Az elmúlt 4 évben országgyűlési képviselő-
ként mindig Paks és az itt élő emberek érde-
keiért küzdöttem. Küzdelmem szerencsére 
sokszor eredményre is vezetett, csak két pél-
dát hadd említsek: paksi sportegyesületeink 
támogatásának visszaszerzését és az erőmű-
ves dolgozók elmaradt cafeteriájának kihar-
colását.
Polgármesterként is folytatni szeretném ezt 
a munkát. Támogatom a paksi atomerőmű 
kapacitásfenntartását, de minden döntésem-
nél az itt élők érdekeit fogom szem előtt tar-
tani, nem elsősorban a gazdasági érdekeket. 
Paksnak a következő 5 évben erőskezű veze-
tőre van szüksége, aki ha kell, harcol, ha kell, 
nemet mond, ha kell, kompromisszumkész, 
de mindig Paks város érdekeit képviseli. Erre 
a kemény, de felemelő feladatra ajánlom 
Önöknek csapatunkat és jómagamat.
Egyesületünk értékalapon szerveződő szé-
les körű összefogás, akiknek a legfontosabb 

Paks jövője. Szervezetünk tagjainak mind-
egyike a városunk iránt elkötelezett paksi 
polgár, aki nem csak az erőművet, hanem a 
lakókörnyezetünket is fejleszteni akarja úgy, 
hogy közben megvédi, és nem feléli váro-
sunk vagyonát, lehetőségeit, múltjának da-
rabjait.
Programunk jelszava: TISZTA VÁROST!
Fejlődő Paksot, tiszta közéletet akarunk! A 
kettő csak együtt működhet. Hogyan ér-
hetjük ezt el? Az alábbi öt programponttal, 
amelyek újraindítják a város szívét, vérke-
ringését, életét.
MUTYIELLENES PROGRAM 
–Véget vetünk annak, hogy kizárólag egy 
bizonyos körhöz tartozó vállalkozói réteg 
nyerheti el érdemtelenül a legtöbb munkát 
a városban. Nálunk a szakmai tudás, a ta-
pasztalat és a korrekt ajánlat fog számíta-
ni. Nem éljük fel a város vagyonát, nem lesz 
több Liget-projekt, nem adjuk el a Prelátust 
és a hozzá tartozó szőlőt, a piactéri parko-
lót, nem városvezetők földjein vezetjük át az 
utakat, nem lesznek családi házas övezetbe 
épített társasházak. Törvényes és etikus mű-
ködést akarunk!

VÁROSVEZETŐI PROGRAM 
– A város működésének elindításához a meg-
felelő polgármester nélkülözhetetlen, de nem 
csak rajta múlik a siker. Alkalmas emberek 
kellenek a városvezetői pozíciókba, akiknek a 
köz szolgálata a hitvallásuk.
BÉRLAKÁSPROGRAM 
– Orvos, óvónő, tanár, szakember kell a vá-
rosba, hiszen a népesség nőni fog, családok, 
párok, �atalok költöznek majd ide, és köl-
töznek majd haza, kezdik el itthon a felnőtt 
életüket. A meglévő rendszer pedig a már itt 
élőket sem képes kiszolgálni. Orvosházat, ta-
nárházat, fecskeházat építünk, amelynek la-
kásai segítik az életkezdésben a szakembe-
reket, a paksi �atalokat. Azt akarjuk, hogy a 
legjobb szakemberek Paksot válasszák, itthon 
éljenek!
EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM 
– Paksnak nem kiszolgálnia kell az atomerő-
műveket, hanem együttműködnie velük. Ha 
a városvezetés önálló és független partnere 
tud lenni a régi blokkok biztonságos üzemel-
tetésének és az új blokkok szakszerű és civil 
kontroll melletti megépítésének, akkor a vá-
ros és az erőmű együttműködése mindenki-
nek előnyére válik.
VÁROSÉPÍTŐ PROGRAM 
– Megújítjuk Paks úthálózatát, tízéves tervet 
tárunk a város elé, amelyben minden felújí-
tás dátummal együtt szerepel. Új városköz-
pontot, közösségi tereket és a közösség által 
használható Duna-partot szeretnénk. A kor-
mánynak az új atomerőmű építéséhez szük-
séges területfejlesztési tervekben �gyelembe 
kell vennie Paks városának igényeit is. Nem 
ígérjük, nem látványtervet készíttetünk, ha-
nem megcsináljuk. Az érintetteket tájékoz-
tatjuk, bevonjuk, a vitás kérdésekben komp-
romisszumot kötünk – és a terveket megépít-
jük. Elsőként azokat, amelyek évek óta készen 
állnak, de �ókokban pihennek.
Kérdéseikkel, véleményükkel keresse-
nek bizalommal minket e-mailben a 
paksideakferencegyesulet@gmail.com cí-
men vagy az egyesület Facebook-oldalán! 
Kérem, október 13-án szavazatával támo-
gassa a Paksi Deák Ferenc Egyesület jelöltje-
it, hogy megvalósíthassuk a „Tiszta Várost!” 
programunkat. 
Két szavazat Öntől, 5 év munka tőlünk, ez az 
ajánlatunk!

POLGÁRMESTERJELÖLTEK



41 éves vagyok, Pakson születtem. 
2003-tól 2013-ig a Bezerédj iskola 
tanára voltam. Munkámat 2010-
ben a város Gyermekeinkért díjjal 
ismerte el. 2011-ben Tolna Me-
gye Védelméért elismerő okleve-
let, 2018-ban Magyarország vé-
delméért díjat kaptam. 2013 óta 
a paksi Energetikai Szakgimná-
zium és Kollégium nevelőtanára 
vagyok. 2010-től az önkormány-

zat több bizottságában dolgoztam, 
jelenleg a gazdasági bizottság tag-
ja vagyok. Alapító elnöke vagyok 
a Paksi Evezős és Vízisport Egye-
sületnek. Alapítója és parancsno-
ka a Paksi Önkéntes Mentőszer-
vezetnek. A Duna szeretete olyan 
élő családi örökség, hagyomány 
és életforma, melyet a 2012-ben 
született kislányomnak is szere-
tettel adok át.  Tősgyökeres paksi 

pedagógus családból származom, 
ezért számomra fontos Paks érté-
keinek megőrzése, továbbvitele, 
melyekkel azonosulva igazi lokál-
patriótaként, a lakókörzetemben 
élő emberek becsületes, pártpoli-
tika-mentes képviseletét kívánom 
szolgálni. Programomat saját el-
képzeléseim mellett az Önöktől 
származó információk alapján kí-
vánom megalkotni.

Pakson születtem, férjemmel, 
Pálmai Istvánnal itt élünk az 
1. körzetben. Alapító igazgató-
ja voltam a katolikus iskolának. 
Korábban már vettem részt az 
önkormányzati munkában, ami-
kor az egészségügyi- és szociá-
lis bizottságot vezettem, de tag-
ja voltam az oktatási bizottság-
nak is. Szeretek sportolni, közel 
10 éve nordic walkingozom. En-

nek okán hetente többször gya-
logosan járom a körzetet. Ilyen 
alkalmakkor találkozom a lako-
sok problémáival is. Számomra 
Paksnak ez a legszebb része, de az 
is világos előttem, hogy nagyon 
sok feladatot jelent. Szeretném, 
ha tisztább, gondozottabb len-
ne a jövőben, lakói akkor is biz-
tonságban éreznék magukat, ha a 
megváltozott éghajlati viszonyok 

miatt nagyobb esőzések jönnek. 
Ezek érdekében fogok tevékeny-
kedni a következő években. Tu-
dom, hogy két iskola és óvoda 
is van a körzetben, pedagógus-
ként kiemelten fogom a gyerme-
kek ügyeit kezelni. Kérem, szava-
zatukkal támogassanak október 
13-án, valamint támogassák Sza-
bó Pétert, a Fidesz–KDNP pol-
gármesterjelöltjét.

Ne épülhessenek társasházak a 
Malomhegyen és az Öreghegyen, 
és fedjék le a nyitott vízelvezetőket 
a körzetben! – Programomnak ez 
a két legfontosabb pontja, de ezen 
túl tartalmaz számos egyéb elemet 
is, például a rég halogatott útfel-
újításokat és közösségi terek létre-
hozását. 42 éves vagyok, újságíró, 
német-angol tolmács és fordító. 
A Szegedi Tudományegyetemen 

diplomáztam, ezt követően Buda-
pesten dolgoztam újságíróként és 
kommunikációs szakemberként. 
Erdélyi magyar férjemmel 2009-
ben költöztünk vissza szülővá- 
rosomba, hogy itt neveljük fel há-
rom �unkat. Újságírói munkám 
mellett közösségi szerepvállalás-
ra is szánok időt, részt vettem az 
egyik helyi iskola alapításában, 
könyveket írok, és helyi és orszá-

gos civilszervezetek munkáját is 
segítem. Az 1-es körzetben egy-
részt a közutak és a vízelvezetés ál-
lapotát tartom tragikusnak – pó-
tolni kell az elmaradt felújításokat, 
a víztározók rendszeres tisztítá-
sát, le kell fedni a balesetveszélyes 
nyitott árkokat. Másrészt a körzet 
„alvóváros” jellegén közösségi ház 
létrehozásával változtatnék, ahol a 
környékbeliek összejárhatnak.

Tisztelt választók! Tősgyöke-
res paksi vagyok. A választó-
kat az önéletrajzomnál jobban 
érdeklik, hogy mit akarok, és 
mit fogok tenni, ha képviselő-
jük leszek. Több mint harminc 
éve élek a választókörzetemben. 
Meg fogom oldani a csapadék-
víz-elvezetési ügyeket, az utcák 
felújítását, a közlekedés biz-
tonságossá tételét. Ezek prog-

ramom főbb részeit képezik. 
Függetlenként nem köt a párt-
fegyelem. Csak a választóim 
akaratának leszek alárendelve 
a döntések előkészítésénél és 
meghozatalánál. Az új önkor-
mányzatnak polgárbarátként 
kell működni. Vállalom a visz-
szahívhatóságot is. Képviselő-
ként tudásomat és energiámat a 
választókerület és városunk él-

hetőbbé tételére, problémáinak 
megoldására fordítom. Megvá-
lasztásom esetén jelenlétem az 
önkormányzatban kontrollt je-
lent a felelőtlen döntésekkel 
szemben. Minden lakosságba-
rát ügyet támogatni fogok. Az 
1-es választókerületi szavazó-
lapon tegyék az X-et a nevem 
mellé! Ha én győzök, Önök 
nyernek!

1. KÖRZET – KÉPVISELŐJELÖLTEK 

Ötvenhét éves vagyok, feleségem 
Réti Katalin, mindketten a vállal-
kozásunkat vezetjük. Két gyerme-
künk van, Katalin és Erika, akik öt 
gyönyörű unokával ajándékoztak 
meg bennünket. Gyermekévei-
met Dunakömlődön töltöttem. 
Pakson harmincnégy éve élek és 
dolgozom. Építőipari vállalkozá-
som telephelye a Villany utcában 
található. 2004-től 2014-ig a 2. 

számú választókerület képvise-
lőjeként dolgozhattam a képvise-
lő-testületben. 2014-től 2018-ig 
a városépítő bizottság külső tag-
jaként, 2018 szeptembere óta az 
Önök bizalmából ismét képvise-
lőként munkálkodhatom az óvá-
rosért. Városunk előtt nagy ki-
hívások és feladatok állnak. A 
képviselői teendők ellátása össze-
tett munka, Paks belvárosát csak 

nagy oda�gyeléssel lehet hosz-
szú távra, a XXI. századnak meg-
felelően kényelmessé és élhető-
vé tenni. Hiszem, hogy hosszú 
évek tapasztalatát felhasználva 
tudom szolgálni Önöket, város-
unkat. Kérem, szavazatukkal tá-
mogassanak október 13-án, va-
lamint támogassák Szabó Pétert, 
a Fidesz–KDNP polgármesterje-
löltjét!

2. KÖRZET – KÉPVISELŐJELÖLTEK

MOLNÁR JÓZSEF
független

PÁLMAI KLÁRA
Fidesz–KDNP

ILYÉSNÉ TORMA DOROTTYA
Paksi Deák Ferenc Egyesület

DR. EIGEMANN-MŰHELYI JÁNOS
független

ULBERT SÁNDOR
Fidesz-KDNP



Szarka Istvánné vagyok, 1950-
ben, Pakson születtem. Munkás-
családból származom. Segítenék 
az embereknek ügyes-bajos dol-
gaikban. Együtt gondolkodom 
és együtt cselekszem velük. Biz-
tos otthon jusson mindenkinek, 
és azt senki ne vehesse el tőlünk, 
ebben is segítek. Tisztaságot, 
rendszeres és meg�zethető sze-
métszállítást, élhetőbb környeze-

tet teremtenék, sok virágot és fát 
ültetnénk. Rendes utakat min-
denhová! A Keskeny utca elég 
pocsék állapotban van, amit mi-
nél sürgősebben meg kellene ol-
dani. A Kossuth Lajos utcában a 
járdák állapota nagyon rossz, s 
állandó csőtörések vannak, mert 
a vízfőnyomó gerinccső elavult. 
E gerinccső minél hamarabbi 
cseréje nem tűr halasztást. Tisz-

ta közéletet! Ellenőrzést a közki-
adások felett! Amit ígérek, amit a 
Munkáspárt ígér, azt megtartjuk.
Mi nem függünk sem a Fidesz-
től, sem más tőkés köröktől. Mi 
nem adtuk el magunkat a milli-
árdosoknak. Lehet, hogy egy csa-
pásra nem váltjuk meg a világot, 
de teszünk egy nagy lépést felé-
je. Szavazzon a Munkáspárt je-
löltjére!

Szarka Sándor vagyok, 1978-ban, 
Pakson születtem. Munkáscsa-
ládból származom. A munkáso-
kért, közmunkásokért, fogyatékkal 
élőkért dolgoznék. Létbiztonsá-
got mindenkinek. Élhető életet! 
Nyugdíjasok megbecsülését! Ki-
zsákmányolásmentes munkahe-
lyeket! Valóságos környezetvé-
delmet! Fák, virágok ültetését a 
sok beton helyett! Szociális bérla-

kások építését! Biztos otthon jus-
son mindenkinek, és azt ne vehes-
se el senki sem! A kilakoltatások 
megszüntetése, s átfogó, valódi 
megoldás kidolgozása e gondra. 
Kórház építését állami beruházás-
sal! Rendes utakat, járdákat min-
denhová, hogy kerekesszékkel és 
babakocsival biztonságosan le-
hessen közlekedni! Gyógyszer-
tárak, közintézmények, hivata-

lok, boltok, szavazókörök valódi 
akadálymentesítése. Tisztaságot, 
rendet szeretnék a köztereken s a 
közéletben is. Népi ellenőrzést a 
közkiadások felett! Mi nem füg-
günk sem a Fidesztől, sem tőkés 
köröktől. Mi nem adtuk el ma-
gunkat a milliárdosoknak. Kö-
szönöm az eddigi bizalmukat. 
Kérem, szavazzon a Munkáspárt 
jelöltjére!

Képviselőként megakadályo-
zom, hogy a körzetem csalá-
di házas övezetébe társasházak 
épüljenek. Emellett a körze-
temben rám váró feladatok: A 
Május 1. utcai telekkialakítások 
folytatása – családi házak részére; 
a tehermentesítő út nyomvonalá-
nak kialakítása úgy, hogy a körzet 
életét ne zavarja; utcafelújítások – 
kiemelten a Dobó, a Sport, a Vi-

rág és a Péter utcák. Továbbá fel-
újítás előtt állnak a Liliom, a József 
Attila, a Laktanya, a Damjanich, a 
Bem, a Pongrácz Sándor utcák – 
�gyelemmel a csapadékvíz elve-
zetésének kialakítására; járda ki-
alakítása a Toldi Miklós utcában; 
a körzet bekapcsolása a tömeg-
közlekedésbe, ezzel is segítve az 
időseket, gyerekeket; a PSE pálya 
körüli parkolási problémák meg-

oldása. A közvilágítás a körzet 
számos utcájában, pl. a Virág ut-
cában felülvizsgálatra szorul, több 
villanyoszlop, erősebb lámpák 
kellenek. Kérem Önöket, hogy 
a fenti fejlesztések megvalósí-
tása, régóta húzódó problémák 
megoldása érdekében október 
13-án támogassanak szavaza-
tukkal engem és Heringes Ani-
ta polgármesterjelöltet!

36 éves vagyok, feleségemmel 
és két kislányommal a Kossuth 
Lajos utcában élek, könyvtá-
rosként dolgozok. Gyermekko-
rom emlékei és a jelen minden-
napok is az óvároshoz kötnek. 
Úgy látom, a város és a városrész 
nem abban az ütemben fejlődik, 
mint amelyre hivatott. A tere-
inket modernizálni, fejleszte-
ni kell, akárcsak a Duna-partot, 

hogy azok a közösség által élhe-
tő és használt helyszínek legye-
nek. Városunk ikonikus épüle-
teit és környezetüket helyre kell 
állítani. Számomra a kisebb ut-
cák faltól falig felújítása éppoly 
fontos, mint a Dózsa György út 
rendbetétele, amelynek a követ-
kező öt évben meg kell történ-
nie, ugyanúgy, ahogy a tömb-
belső-felújításnak a Táncsics ut-

cában és a Szent István téren. A 
Templom utcai iskolabővítéshez 
rendeznünk kell a környék for-
galmát. A fenntarthatóság esz-
méjét követve támogatnék egy 
„zöld sziget” létrehozását, kis-
vállalkozások megjelenésével a 
városrészünkben. Amikor Paks-
ra gondolok, gyermekeink jövő-
jére gondolok. Tegyünk értük, 
tegyünk a városért!

Tősgyökeres paksi családból 
származom. Édesapám a Kor-
nis utcában nőtt fel, édesanyám 
részéről a Hirczi család az Akác 
utcában élt. Mi is itt képzeljük 
jövőnket feleségemmel, Sza-
bó Mónikával, aki 30 éve a Pol-
gármesteri Hivatalban dolgo-
zik, valamint gyermekeinkkel, 
Martinnal és Milánnal. Az ön-
kormányzati munkában 2002-

től aktívan részt veszek. Koráb-
ban több bizottságban és pá-
lyázati projektekben is feladatot 
vállaltam. Diplomamunkámat 
is Paks város költségvetéséből, 
az előttünk álló fejlesztésekből 
írtam. Vállalkozásaim is Paks-
hoz kötnek. Már 30 éve irányí-
tom cégeimet, amelyek ingatlan-
fejlesztéssel, autókozmetikával és 
vendéglátással foglalkoznak. Na-

ponta találkozom a körzetemben 
élők problémáival, amelyekre ve-
lük együtt szeretnék megoldást 
találni. Remélem, hogy tapasz-
talatommal, lendületemmel és 
az Önök támogatásával mind-
ezt megvalósíthatjuk. Kérem, 
hogy szavazatukkal támogassa-
nak október 13-án, valamint tá-
mogassák Szabó Pétert, a Fidesz–
KDNP polgármesterjelöltjét!
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SZARKA SÁNDOR
Magyar Munkáspárt

HORVÁTH ZOLTÁN
Paksi Deák Ferenc Egyesület

SZARKA ISTVÁNNÉ
Magyar Munkáspárt

NAGY BALÁZS
Paksi Deák Ferenc Egyesület

RITTER ZOLTÁN
Fidesz–KDNP



Negyvennégy tanítással töltött 
év után, néhány hónapja nyug-
állományba kerültem. Három 
felnőtt gyermekem van, ők 
már önálló életüket élik. Szá-
momra fontos a civil élet, ezért 
is vállaltam a PDF képviselője-
löltségét. Három cikluson át az 
önkormányzat tagja voltam. Si-
keres időszak volt ez, mert a vá-
lasztókerületemhez tartozó ut-

cák felét sikerült felújíttatnom. 
Ezeken túl – a képviselői kere-
temből – régóta fennálló csapa-
dékvíz-elvezetési, járdafelújítási, 
parkosítási problémákat is meg-
oldattam. A keretemből támo-
gattam a társasházak hőszi-
getelését, továbbá azokat az 
óvodákat és iskolákat, ahová a 
választókerületben élő gyere-
kek többsége járt. A személyes 

találkozókban hiszek, és képvi-
selőként is a választókkal való 
rendszeres kapcsolattartást ré-
szesítettem és a jövőben is ezt 
részesítem előnyben. Pakson 
a következő időszak fejleszté-
seinek az itt élőkről kell szól-
nia. Képviselőként a paksi-
ak érdekeiért fogok dolgozni, 
számomra ez a legfontosabb 
iránytű.

Tősgyökeres, szerteágazó paksi 
családból származom. Iskoláim 
után a fővárosi, majd a pécsi 
vízműnél dolgoztam. 2008-ban 
a Paksi Vízmű K�. főmérnöke 
lettem. Munkám során napon-
ta találkoztam lakossági pana-
szokkal, igényekkel és egyben 
városüzemeltetéssel kapcsola-
tos kérdésekkel. Jelenleg a Paks 
II. Zrt.-nél az új atomerőművi 

blokkok engedélyezési felada-
taival foglalkozom. Itt szintén 
találkozom Paks városát érintő 
fejlesztési igényekkel és tervek-
kel, melyek segítenek abban, 
hogy minél jobban tudjam 
képviselni a lakótelepen élők, 
és egyben Paks város érdekeit. 
Süli János miniszter úr és Szabó 
Péter polgármester úr felkéré-
sére és támogatásával indulok 

a képviselői mandátumért. Hi-
szek abban, hogy az elkövetke-
zendő öt évben számos fontos 
feladatot tudunk megoldani 
Önökkel együttműködve, az 
Önök szolgálatában és támoga-
tásával. Kérem, szavazatukkal 
támogassanak október 13-án, 
és támogassák Szabó Pétert, a 
Fidesz–KDNP polgármesterje-
löltjét!

Müller Attila, negyvennégy 
éves építőmérnök vagyok. Pak-
son születtem, azóta is itt élek, 
feleségemmel és két gyerme-
künkkel. A Paksi Atomerőmű-
ben dolgozom, immár 17 éve. 
Jelenleg a városépítő bizottság 
külső bizottsági tagjaként segí-
tem az önkormányzati képvise-
lő-testület munkáját. Gyakorló 
mérnökként látom a város előtt 

álló komoly, a paksiak jövőjét 
befolyásoló feladatokat. Fon-
tosnak tartom az itt élők nyu-
galmának megőrzését, ugyan-
akkor a �ataloknak ingergazdag 
környezet megteremtését. Fon-
tosnak tartom továbbá a közös-
ségi terek, utcák megújítását, 
a közlekedés korszerűsítését, 
új alternatív utak kialakítá-
sát, a �atalok letelepedését se-

gítő telekprogram kidolgozását 
és megvalósítását. Nem utolsó-
sorban a város és a Duna kap-
csolatának javítását. Hatalmas 
munka előtt állunk, ami óriási 
lehetőséget is jelent a város szá-
mára. Ezért kérem, hogy októ-
ber 13-án támogasson szava-
zatával, valamint támogassák 
Szabó Pétert, a Fidesz–KDNP 
polgármesterjelöltjét!

Közel negyven éve élek családom-
mal Pakson. Aktív nyugdíjasként 
úgy vélem, hogy a harmadik kor-
ban is lehet aktív életet, közéletet 
élni, segíteni abban, hogy az adott 
körzetben felmerülő jelzéseket 
közvetítve megfelelő ügyintézést 
kapjanak a lakók. Ismerem a la-
kótelep minden szektorát, mivel 
itt élek, és munkám során 1997-
től aktív közreműködője voltam 

a lakótelep arculatváltásának. 
A választókerületemben élő és 
élhető lakótelepet szeretnék te-
remteni, az ürgemezei parknak 
új funkciót adni. A rám váró fel-
adatok: Építők útja, Árnyas utca 
felújítása után utcák felülvizsgá-
lata és átalakítása úgy, hogy azok 
megfeleljenek a lakók igényeinek. 
Átfogó zöldfelületi program: fásí-
tás, padosítás a lépcsőházak előtt. 

Parkok átalakítása, hogy a baba-
kocsit toló kismamák ugyanolyan 
jól érezzék ott magukat, mint az 
idős emberek, akik nyáron a pa-
nellakások melege elől az árnyas 
helyeken keresnek felfrissülést. 
Kicsi közösségi terek kialakítása 
a lakótömbök között. A meglévő 
játszóterek átgondolása, bővítése. 
Az ürgemezei park és magának a 
területnek sürgős rehabilitációja. 
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A házasságkötés 1985-ben hozott 
Paksra, azóta élünk itt családom-
mal. Férjem az atomerőműben 
dolgozik, én a városba érkezésem 
óta tanítok a lakótelepi iskolában. 
Két gyermekünk van, Csanád 
egyetemista és NB I.-es kosárlab-
dázó Pécsen, Csenge most kezdi 
a 12. évfolyamot a paksi gimná-
ziumban. 32 évig éltünk a lakó-
telepen, az Újtemplom utcában.  

Nem politikus, hanem képvise-
lő szeretnék lenni, aki az Önök 
problémáira megoldást keres. 
A körzet várva várt teljes meg-
újulása, a gyermekintézmények 
korszerűsítése, a magas szintű 
egészségügyi ellátás biztosítása, 
a város fejlődése, településszer-
kezetének lehetséges átalakítá-
sa, a Paks II. projekt sikeres meg-
valósítása csak együttműködve, 

együtt gondolkodva, összefog-
va valósítható meg. Fontos, hogy 
hazahozzuk �ataljainkat, akik tu-
dásukat a város fejlődésében, gaz-
dasági megerősödésében, a kultu-
rális élet színesítésében kamatoz-
tathatnák. Kérem, szavazatukkal 
támogassanak október 13-án, va-
lamint támogassák Szabó Pétert, 
a Fidesz–KDNP polgármesterje-
löltjét!
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MEZŐSI ÁRPÁD
Paksi Deák Ferenc Egyesület

MÜLLER ATTILA
Fidesz–KDNP

KOVÁCS ISTVÁN
Fidesz–KDNP

KUDORNÉ SZANYI KATALIN
Paksi Deák Ferenc Egyesület

ANTÓNI JÓZSEF JÁNOSNÉ
Fidesz–KDNP



58 éves vegyészmérnök vagyok, 
a diploma megszerzése óta a 
nukleáris iparban dolgozom. 
Hajdú János hosszú polgármes-
tersége alatt alpolgármester is 
voltam, én indítottam el a tömb-
belső-felújítási programot, és a 
legtöbb panellakás energetikai 
felújítás is azokban az időkben 
zajlott le. Örömmel vállaltam el 
ismét az alpolgármesterséget, 

amikor Süli János felkért rá, de a 
távozása utáni új vezetés rögtön 
megfosztott minden addigi ha-
táskörömtől. Azóta a város kül-
kapcsolataiért felelek. A tömb-
belső-felújítás most nagyon 
lelassult, a Kurcsatov úti 1. ütem 
még elkészült 2017-18-ban, a 
2-3. ütem tervezése is kész, de a 
megvalósítást lefékezték, a kiírt 
közbeszerzés most lett érvényte-

len. Az év elején még azt hittük, 
hogy a központi park felújítása 
elkezdődhet az idén, de a köz-
beszerzést ebben az esetben sem 
írták ki időben. Paksnak végre 
újra olyan vezetésre van szük-
sége, amelyiknek nem az egyé-
ni meggazdagodás az egyet-
len szempontja, hanem a város 
ügyeinek intézése és a lehetősé-
geknek megfelelő fejlesztése.

Pakson, a Kossuth Lajos utcá-
ban születtem 1963-ban, de éle-
tem felét az újvárosban éltem le. 
Mérnök-hő�zikus diplomám 
megszerzése után hazaköltöz-
tem, és a Paksi Atomerőműben 
dolgoztam 24 évig, majd új fel-
adatot kaptam a Paks II. Zrt.-
nél, ahol vezérigazgatói kabi-
netvezetőként dolgozom az új 
atomerőművi blokkok megva-

lósításán. A civil szférában, leg-
inkább a Pakson jól ismert Paksi 
Sárgödör téri Présháztulajdono-
sok Egyesülete elnökeként tevé-
kenykedem. 2010 és 2014 kö-
zött képviseltem a körzetünket, 
ahol Önökkel közösen sikerült 
megvalósítani több, régóta hú-
zódó lakossági igényt. Újvá-
rosi lakosként, de nem különben 
Paks II.-es vezetőként kívánom 

képviselni azon közösségek ügye-
it, amelyekhez tartozom, és akik-
nek az érdekeit megfelelően kép-
viselni kell. Született paksiként, a 
paksiak iránti elkötelezettséggel 
ajánlom Önöknek a munkámat! 
Kérem, szavazatukkal támogas-
sanak október 13-án, valamint 
támogassák Szabó Pétert, a Fi-
desz–KDNP polgármesterjelölt-
jét!

1982-ben családot alapítottam, 
azóta élek Dunakömlődön. Nős 
vagyok, két felnőtt �am van. 2002 
óta dolgozom a dunakömlődi 
részönkormányzatban. 2010 óta 
önkormányzati képviselőként 
Csámpa, Biritó, Cseresznyés, 
Gyapa és Dunakömlőd telepü-
lésrészek érdekeit képviselem 
Paks Város Önkormányzatában. 
Az elmúlt kilenc évben alaposan 

megismertem a választókörzete-
met, annak gondjait, problémáit 
és a megoldásra váró feladatokat. 
Tudom, hogy csak az itt élőkkel 
együtt gondolkodva lehet a kör-
zetet sikeresen képviselni. Célom 
a külső településrészek fejlődé-
se, az ott élők komfortérzetének 
javítása.  Szeretném folytatni a 
megkezdett munkát, és képvisel-
ni az Önök érdekeit. Ezért fogad-

tam el Süli János miniszter úr és 
Szabó Péter polgármester úr fel-
kérését, hogy induljak az őszi ön-
kormányzati választáson. Kérem, 
hogy a jövőben segítsék munká-
mat gondolataikkal, ötleteikkel! 
Kérem, szavazatukkal támogas-
sanak október 13-án, valamint 
támogassák Szabó Pétert, a Fi-
desz–KDNP polgármesterjelölt-
jét!

70 éves nyugdíjas villamosmér-
nök vagyok. 1979-ben az épülő 
atomerőmű hozott ebbe a város-
ba. A szakmai pályafutásom so-
rán mindvégig a villamosener-
gia-iparban dolgoztam, most a 
városért szeretnék tenni. A vá-
lasztókerületben számos prob-
lémát, megoldandó feladatot 
tapasztaltam. A feladatok meg-
oldását javaslom városi szin-

tű fontossági sorrendben rang-
sorolni. A körzetemben rám 
váró fő feladatok: a Tolnai 
úton nyitott árok lefedése, új 
parkolók kialakítása, az úthi-
bák felszámolása, a csapadék- 
és szennyvízelvezetési gon-
dok megszüntetése a Zápor 
és a Búzavirág utcákban, va-
lamint a Tolnai úton, útsüllye-
dések felszámolása a Jedlik ut-

cában új aszfaltburkolattal és a 
vízelvezető árok lefedésével. A 
Vácika utca aszfaltozása, talaj-
víz elvezetése, a Vadász, a Köl-
csey és a Bocskai utcákban út-
burkolatok, járdák felújítása, a 
Kölesdi út forgalmi rendjének 
felülvizsgálata, a PSE tenisz-
centrum szolgáltatásainak bő-
vítése, i�úsági sportszálló léte-
sítése.

1978-ban születtem Pakson. Gye-
rekkorom meghatározó színterei 
voltak Cseresznyés és Biritó. 2001 
óta élünk családommal Duna-
kömlődön, és 2015 óta alakít-
juk házunkat Csámpán. Látom, 
hogy a körzetem legalább 30 éves 
lemaradásban van, mely a to-
vábbiakban tarthatatlan. Megvá-
lasztásom esetén az elmúlt évti-
zedekben folytatott támogatási 

gyakorlatot mielőbb szeretném 
felülvizsgálni, hogy a lakosság-
számot és az elmúlt esztendők 
in�ációját kövesse a rendelkezés-
re álló keretösszeg. Szeretném a 
�atalok számára új telkek kimé-
résével biztosítani a településré-
szek megtartóerejét, fejlődését. 
Mivel a várható erőműbővítés 
miatt több ezer ember fog dol-
gozni a város környékén, így a 

közbiztonság növelése érdeké-
ben nélkülözhetetlen tér�gyelő 
rendszer kiépítése a körzetembe 
tartozó településrészek útjainak 
bevezető részén. Szándékomban 
áll elérni, hogy ne csak külső te-
lepülésrészként, hanem kertvá-
rosként funkcionáljon Duna-
kömlőd, Csámpa, Biritó, Gyapa 
és Cseresznyés Paks életében, 
melyhez kérem támogatásukat.

7. KÖRZET – KÉPVISELŐJELÖLTEK
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BARNABÁS ISTVÁN
Paksi Deák Ferenc Egyesület

HETZMANN ALBERT
Paksi Deák Ferenc Egyesület

LEBER FERENC
Fidesz–KDNP

HERNÁDI NORBERT
Paksi Deák Ferenc Egyesület

SPIESZ JÓZSEF
Fidesz–KDNP



Legyél részese a változásnak, egy új, hiteles 
roma érdekképviseletnek! FIROSZ, Fiatal Ro-
mák Országos Szövetsége: 1991 óta különbö-
ző kulturális  rendezvények megszervezése, 
lebonyolítása, több száz ember foglalkoztatá-
sa és képzése, illetve főiskolára és egyetemre 
való bejuttatása, amit most szeretnénk part-

nerek toborzásával országosan is kiszélesíteni. 
Jelöltek: Berki András, Berki Andrásné, Berki 
Elemér, Harsányi Lászlóné, Németh József. Je-
löltjeink paksi születésű állampolgárok, akik 
Paks egymástól távol eső pontjain élik hétköz-
napjaikat, ismerik a közelükben élő emberek 
szociális problémáit, a megoldási lehetőségek-

ben segítséget tudnak nyújtani. Céljaink: 
Érdekképviselet: hatékony érdekképviselet, 
felzárkóztató programok beindítása. 
Oktatás, a korai iskolaelhagyás megelőzése:  
tanoda program, szakképzett pedagógusok 
segítségével a gyermekek felzárkóztató képzé-
se, egyéni fejlesztéssel vagy csoportos foglalko-
zások keretében.
Foglalkoztatás, társadalmi felzárkóztatás:
a munkaerőpiacra történő bejutás elősegítése, 
támogatott munkaerőpiaci képzéseken törté-
nő részvétel elősegítése, tanácsadás.
Közösségfejlesztés, kultúraközvetítés:
roma hagyományőrző rendezvények szerve-
zése, a több évszázadra visszamenő roma kul-
túra ápolása és megismertetése a �atalabb ge-
nerációkkal, közösségépítő sportprogramok, 
összejövetelek szervezése akár havi rendsze-
rességgel.
Egészségmegőrzés, drogprevenció:
szociális és egészségügyi hanyatlás elkerülése 
végett egészséges életmódra nevelés, és korai 
szűrővizsgálatok elvégzésének elősegítése, a �-
atalok körében az alkohol- és drogfogyasztás 
visszaszorítása. 
Hitelesen szeretnénk a roma lakosságot képvi-
selni. Ez a fő üzenetünk! 
Kérem, szavazatukkal támogassák jelöltjeinket 
október 13-án!

A PHRALIPE Független Cigány Szervezet 
által indított jelöltek a roma nemzetisé-
gi önkormányzati választáson: Farkas Pé-
ter, Farkas Attila (Keszeg), Takács András, 

Gomán István (Otti), Kecskeméti József.
Egyik legfontosabb célunk a Pakson élő 
roma lakosság munkaerőpiacra történő 
felzárkóztatása (PAKS II. beruházással 

kapcsolatos munkálatok), állandó mun-
kahelyek biztosítása. Ezekről már tárgya-
lásokat folytattunk. A következő években 
is tervünkben áll a �atalok és idősek ki-
kapcsolódásának a biztosítása, mint pél-
dául: kirándulások, sportrendezvények, 
gyereknap, családi nap, egészségnapok 
szervezése. Valamint a horgászengedé-
lyek számát tovább fogjuk bővíteni. A 
nyári szünidő alatt gyerekeknek napkö-
zis tábort tervezünk biztosítani. A jelenle-
gi közösségi házat az elkövetkező időkben 
is szeretnénk fenntartani a roma lakosság 
részére. Célunk az iskolakezdés támogatá-
sa.  Az ötéves tervünkben a jó tanuló, jó 
sportoló gyerekekre kiemelt �gyelmet ter-
vezünk fordítani. Kedvezményes jogosít-
vány megszerzésének érdekében már tár-
gyalásokat folytattunk autósiskolákkal. 
Céljaink közt szerepel egy olyan hagyo-
mányőrző zenekar és tánccsoport felállí-
tása, amellyel akár a város által szervezett 
rendezvényeken is részt tudunk venni. A 
felmerülő problémák esetén a közösségi 
ház a következő időkben is nyitva áll előt-
tetek. További bizalmatokra számítunk!

FIROSZ – FIATAL ROMÁK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE

PHRALIPE FÜGGETLEN CIGÁNY SZERVEZET



Bemutatkoznak a paksi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat képviselőjelöltjei, vala-
mennyien a Tolna Megyei Német Önkor-
mányzatok Szövetségének jelöltjei: Racs-
kó Ste�, Hirt József, Feil Gábor, Tarnai 
Anita Wiszthaller Zoltán, Tresznics Ká-
roly, Koczka Tibor, Féhr György. Az önkor-
mányzat legfontosabb feladatai: a paksi né-

metség érdekképviselete, a paksi németség 
identitástudatának erősítése a már feledés-
be merült népszokások, rendezvények fel-
elevenítésével (Nemzetiségi napok, sváb bá-
lok, sörpartik, Márton-napi mulatság stb.), 
az iskolákban, óvodákban folyó nemzeti-
ségi képzés támogatása (nemzetiségi, nyel-
vi és olvasótáborok, néptáncoktatás, játszó 

és kézműves foglalkozások, jutalomutazá-
sok stb.), hagyományőrző és kultúrcsopor-
tok támogatása (utazási és működési költsé-
gek támogatása), Paks és a környék német 
nemzetiségi történelmi és kulturális értékei-
nek megismertetése (közreműködésünkkel 
és támogatásunkkal megjelentetett könyve-
ket segédanyagként használják iskoláink a 
nemzetiségi oktatásban), lehetőséget bizto-
sítottunk a város polgárai számára a német 
nyelv tanulására, gyakorlására (nyelvtanfo-
lyamok, nyelvvizsgák szervezése, könyvtár 
és német klub működtetése), részt vállal-
tunk a testvérvárosi kapcsolatok alakításá-
ban, ápolásában.
A következő választási ciklusban is ezeket 
tartjuk a legfontosabb feladatainknak.
A választási törvény csak azoknak ad le-
hetőséget nemzetiségi önkormányzat vá-
lasztására, akik felvételüket kérték az adott 
nemzetiség választói névjegyzékébe. En-
gedjék meg, hogy a paksi, dunakömlődi 
németek nevében megköszönjük azon 
hon�társainknak, akik bátran vállalva 
identitásukat regisztráltatták magukat a 
névjegyzékbe. Szavazni a bemutatott jelöl-
tek közül öt főre lehet. Kérjük, vegyenek 
részt az október 13-án tartandó nemzetisé-
gi önkormányzati választáson.

Polgármestert választanak, nyolc egyéni kör-
zetben önkormányzati képviselőket, és há-
rom listás helyről is döntenek voksaikkal a 
szavazók október 13-án, a helyhatósági vá-
lasztások napján, valamint nemzetiségi lis-
tára is szavazhatnak az arra jogosultak. A 
megválasztottak mandátuma öt évre szól. 
A választásról szóló értesítőt augusztusban 
küldték ki azoknak a választópolgároknak, 
akik augusztus 7-én szerepeltek a szavazókö-
ri névjegyzékben. Azoknak, akik bejelentett 
tartózkodási helyükön szeretnének szavazni, 
és oda június 26-a előtt jelentkeztek be, az át-
jelentkezéssel kapcsolatos kérelmet a válasz-
tási irodához kell benyújtaniuk október 9-én 
16 óráig. A mozgóurnát igénylők ugyancsak 
a választási irodához juttathatják el kérelmü-
ket írásban vagy elektronikusan, ennek rész-
leteiről a valasztas.hu oldalon tájékozódhat-
nak. Október 13-án az országgyűlési válasz-
tással megegyező rend szerint zajlik majd a 
voksolás. A szavazókörök reggel hat órakor 
nyitnak, az urnákat este hét órakor zárják. A 
szavazók vigyék magukkal a lakcímkártyáju-

kat és a személyazonosságukat igazoló doku-
mentumot (személyi igazolvány, útlevél, jo-
gosítvány). A szavazás menetéről és arról, 
mikor érvényes a szavazat, mindegyik sza-
vazókörben tájékoztató plakátokat helyeznek 
ki. Újdonság, hogy a nemzetiségi listákra is 
a lakóhelyük szerinti szavazókörben adhatják 
le voksaikat az arra jogosult választók. A vá-
lasztás eredményének közlésétől három nap 
áll rendelkezésre fellebbezés benyújtására, 
aztán a döntés jogerőre emelkedik. A megvá-
lasztott polgármester és a képviselők az első 
képviselő-testületi ülésen teszik le esküjüket. 
A helyi választási bizottság megalakult, elnö-
kévé Bedecs Ferencet választották, elnök-he-
lyettes pozícióban dr. Potoczky Iván dolgozik 
a grémiumban, munkájukat dr. Bencsik La-
jos segíti. A bizottság döntött a jelöltek nyil-
vántartásba vételéről, jóváhagyta a szavazó-
lapok adattartalmát, elbírálja a jogorvoslati 
kérelmeket, és megállapítja majd a választás 
eredményét. 
2019-ben az önkormányzati választáson két 
jelölőszervezet és négy egyéni jelölt méreti 

meg magát, a nemzetiségi választáson a né-
met mellett a roma önkormányzat tagjairól 
döntenek voksaikkal az arra jogosultak. 
Lapunk 6-13. oldalán olvashatják az önkor-
mányzati választásokon induló polgármes-
ter- és képviselőjelöltek, valamint a nemzeti-
ségi jelölőszervezetek bemutatkozó anyagát, 
meghatározott terjedelemben. Ezeken tar-
talmilag nem változtattunk, csak korrektúrát 
biztosítottunk. A bemutatkozások elhelyezé-
sénél a Paksi Helyi Választási Bizottság által 
kisorsolt sorrendet követtük. A TelePaks Kis-
térségi Televízióban élő vitaműsorokban is-
merhetik meg a képviselőjelöltek program-
ját, elképzeléseit. A sorozat a német önkor-
mányzattal indult szeptember 26-án, majd 
30-tól választókörzetenként vitáznak a jelöl-
tek. Október 10-én a polgármesterjelöltek 
vitájával zárul a műsorsorozat. A választási 
műsorok a 19 órás híradó után tekinthetők 
meg, az ismétléseket az adások másnapján 
láthatják, és a műsorok újranézhetők lesznek 
a www.telepaks.hu oldalon, valamint a televí-
zió YouTube-csatornáján.                            -dsz-

TOLNA MEGYEI NÉMET ÖNKORMÁNYZATOK SZÖVETSÉGE

Helyhatósági választások október 13-án
Információk a választásról



– A magyar kormány felelősen járt el, amikor 
úgy döntött, hogy a megújuló energiaforrá-
sok mellett hosszú távon épít az atomenergiá-
ra – mondta az MTI bécsi tudósítójának Süli 
János. A paksi atomerőmű két új blokkjának 
tervezéséért, megépítéséért és üzembe helye-
zéséért felelős tárca nélküli miniszter a Nem-
zetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) köz-
gyűlésének nyitónapján beszélt arról, hogy 
Paks II. nélkül nincs hosszú távú biztonságos 
áramellátás, a klímavédelmi követelmények 
csak az atomenergia alkalmazása mellett tel-

jesíthetők, ezért is döntött Magyarország a 
nukleáris kapacitásának fenntartása mellett.
Süli János emlékeztetett rá, hogy az atomerő-
műveknek köszönhetően évente világszerte 
több milliárd tonna szén-dioxid kibocsátá-
sa válik elkerülhetővé. A miniszter felhívta a 
�gyelmet arra, hogy egységnyi magyar áram 
előállítása 40 százalékkal kevesebb szén-di-
oxid-kibocsátással jár, mint a klímavéde-
lem élharcosának tekintett Németország-
ban, amely továbbra is az Európai Unió leg-
nagyobb szén- és földgázfelhasználója.

– Stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és a 
gazdaság számára hosszú távon olcsó, fo-
lyamatosan elérhető és biztonságos villamos 
energia álljon rendelkezésre, ennek a garan-
ciája a két új paksi blokk – emelte ki Süli Já-
nos, hozzátéve, hogy Magyarország verseny-
képességének kulcsa nem az olcsó munka-
erő, hanem az alacsony termelési költségek, 
amihez elengedhetetlen az olcsó és megbíz-
ható villamosenergia-ellátás.
Süli János miniszter, Kovács Pál államtitkár 
és Lenkei István vezérigazgató képviselték a 
Paks II. projektet Bécsben, a NAÜ 63. köz-
gyűlésén, amelyet 2019. szeptember 16-20. 
között tartottak.
A konferencián a tagállamok magas rangú 
tisztségviselői számos aktuális kérdésről tár-
gyaltak. A közgyűléssel párhuzamosan tudo-
mányos fórumot tartottak, amelynek témája 
a rák elleni küzdelem évtizede és a jövőbeni 
lépések volt.                          

-dsz-

Süli János: Paks II. nélkül nincs hosszú távú 
biztonságos áramellátás

Kihirdette a nyertes pályázatokat a 
Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány

Atomerőmű

Kihirdette az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. által létreho-
zott és a Miniszterelnökség ál-
tal támogatott Jövőnk Energiá-
ja Térségfejlesztési Alapítvány 
(JETA) kuratóriuma az idei má-
sodik pályázati forduló nyertes 
pályázatait. 
A JETA 2018-ban hárommilli-
árd forint térségfejlesztési támo-
gatásra pályázott a Miniszterel-

nökséghez. A pályázat szakmai 
programjában bemutatták a fej-
lesztési célokat, amelyek a koráb-
biaknál szorosabban illeszked-
nek a Paksra tervezett új atom-
erőmű-blokkok előkészítési és 
létesítési programjához. Priori-
tást élveznek a térségi és telepü-
lési szolgáltatásiinfrastruktúra-
fejlesztésre irányuló projektek. 
Mintegy kétmilliárd forint tá-

mogatást 2019 áprilisában már 
odaítélt a kuratórium a pályázó 
településeknek. Most a további 
egymilliárd forint keretössze-
gű, második pályázati fordu-
ló nyertes pályázatait hirdették 
ki. Az alapítványhoz 94 pályá-
zat érkezett be, amelyek közül 
a kuratórium 51-et támogat. A 
paksi önkormányzat a polgár-
mesteri hivatal épületében lévő 
mosdók és a konyha teljes körű 
felújítására, valamint melegítő-
konyha kialakítására nyert 30 
millió forint támogatást. Du-
naföldvár és Madocsa telepü-
lésekkel konzorciumban is pá-
lyázott a paksi önkormányzat 
a JETA-hoz. A  térségi turisz-
tikai termékcsomag elneve-
zésű projektre elnyertek 15 
millió forintot, ebből Paks a 
Lussonium turisztikai jellegű 
fejlesztésének tervezésére öt-
millió forint támogatást kap. 

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványhoz kapcso-
lódó információk, így a nyer-
tes pályázatok listája megtalál-
ható a www.jovonkenergiaja.
hu oldalon.
A Jövőnk Energiája Térség-
fejlesztési Alapítvány (JETA) 
2011-ben jött létre azért, hogy 
segítse az atomerőmű körüli 
kedvezményezett területeken 
a felzárkóztatást, az életminő-
ség-emelését. Az érintettségi 
kört a Paksi, a Kalocsai és a 
Tolnai járás egészét, valamint 
a Szekszárdi járás egy részét 
magában foglaló 47 település 
alkotja. Az alapítvány már ki-
lenc éve dolgozik a térségben, 
jogszerűen, átlátható módon, a 
nyilvánosság teljes körű bizto-
sításával és közmegelégedéssel. 
Az alapítvány fő támogatója 
2015 óta a Miniszterelnökség.

Kohl Gy.

Fotó: TelePaks
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„Jön már az ismerős, / széllábú, deres ősz. / 
Sepreget, kotorász, / meg-megáll, lombot ráz. 
/ Lombot ráz, diót ver, / krumplit ás, szüre-
tel. / Sóhajtoz nagyokat / s harapja, kurtítja 
a hosszú napokat.” Kányái Sándor Jön az ősz 
című verse jutott eszembe, ahogy a gyümöl-
csös szélén futó ösvényen eljutottunk a házig 
– aminek csöpp teraszáról pazar kilátás nyí-
lik a Dunára –, mert bár még tartják lombju-
kat a gyümölcsfák, de már látszik, hogy kez-
di rájuk teríteni színes palástját az ősz. A kert 
gazdája Harmat Béla, aki A legszebb kony-
hakertek – Magyarország legszebb konyha-
kertjei országos program paksi fordulójában 
a vegyes zártkertek kategóriájában első lett. 
Amint végigmustrálja az ember a kertet, la-
ikusként is láthatja, hogy nem véletlenül. A 
4500 négyzetméteren szinte talpalatnyi hely 
sincsen valamilyen növény nélkül, van sző-
lő, gyümölcsfák, bodza, konyhakerti növé-
nyek, és virágokban is bőven lehet gyönyör-
ködni. Harmat Béla elmondta, hogy minden 
évszakban ad munkát a kert, amit egyedül 
művel napi 3-4 órában, és bár hamarosan be-
tölti a 76. életévét, nem fárasztja a kertmű-
velés, sőt. A termés egy részét eladja, a sző-
lőből bort csinál, és pálinka is készül évente 
vagy száz liter, mégpedig vegyes, aszalt szilva 
ágyon, a jóféle itókának a Harmatcsepp nevet 
adta. Nem ez a mostani volt az első pályáza-

ti sikere, ő volt az első magántermelő az or-
szágban, aki bevezette a kettős függöny sző-
lőtermelési módot, amivel megnyerte a Ker-
tészet és szőlészet című lap pályázatát, illetve 
még 1973-ban egy gyógyszergyár Az érés-
gyorsítók helye a növényvédelmi technológi-
ában címmel kiírt pályázatát is, jutalma egy 
fél zsiguli ára volt. Azt is elmondta, hogy tu-
lajdonképpen a hivatása a hobbija, és fordít-
va, ugyanis kertészmérnök. – Gyöngyöshalá-
szon születtem, a gimnáziumot Gyöngyösön 
kezdtem el, de már az első napon azt éreztem, 
hogy nem vagyok odavaló. Két héttel később 
a vasútállomáson megláttam egy plakátot, 
amin az állt, hogy a közeli állami gazdaság 
kertésztanulókat keres. Több se kellett, kikér-
tem a papírjaimat az iskolában, és jelentkez-
tem. Igaz, a jó bizonyítványomat látva azt 
mondták, hogy nem igazán vagyok oda való, 
de elszánt voltam, így felvettek. Aztán mun-
ka mellett először Villányba jártam szakis-
kolába, ahol szőlész-borász végzettséget sze-
reztem, majd Budapesten az Asztalos János 
kertészeti technikumot végeztem el, aztán 
felsőfokú technikumba jártam, majd lediplo-
máztam. Az egyik konzultáción találkoztam 
Benkő Bélával, a kanacsi állami gazdaság fő-
kertészével, az ő hívó szavának engedve jöt-
tem Paksra. 1967. február 15-én kezdtem, 
és hat év tengelici kitérőtől eltekintve végig 

ott dolgoztam, brigádvezetőként kezdtem, 
igazgatóhelyettesként vonultam nyugállo-
mányba – foglalta össze dióhéjban szakmai 
pályafutását. Hozzátette: – A pályafutásom 
alatt sok száz emberrel dolgoztam együtt, 
úgy gondolom, sikeresen. Akik élnek, azok-
nak jó egészséget és hosszú életet kívánok, 
akik pedig már nincsenek közöttünk, nyu-
godjanak békében. Arról is mesélt, hogy tu-
lajdonképpen belenőtt a hivatásába, konk-
rétan ötéves korától végez mezőgazdasági 
munkákat. – Nagyon nehéz gyermekkorom 
volt, megfogadtam, hogy szebb jövőt építek 
magamnak. Visszatekintve úgy érzem, hogy 
sikerült – mondta. Az első házasságából 
négy lánya született, Katalin, Ágota, Orsolya 
és Veronika, a másodikból pedig egy lánya, 
Gabriella, illetve nyolc unoka boldog nagy-
papája. Második feleségével, Hudák Margit-
tal 1985 óta vannak együtt. – Nagyon büsz-
ke vagyok a családomra, és minden erőm-
mel segítem őket – emelte ki. Harmat Béla, 
saját bevallása szerint, perpetuum mobile 
típusú ember, folyton jön-megy, tesz-vesz. 
Emellett közösségi ember is, például har-
minc évig énekelt a Városi Vegyeskarban, a 
Városi Nyugdíjas Klub tagja. Ars poeticaja, 
hogy minden rosszból ki kell jönni vala-
hogy. Eszerint élte, éli az életét.

Kohl Gyöngyi

Portré

Jó napot, mi újság?

Harmat Béla

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Puttonyos fesztivál volt a Sárgödör téren

Tökjó nappal 
indul az október

A legnagyobb 
öröm a család 

Feil Józsefné, született Ho-
mann Terézt köszöntötte 90. 
születésnapja alkalmából Bana 
János alpolgármester az ön-
kormányzat nevében. Teri néni 
1929. szeptember 13-án Pak-
son született tősgyökeres sváb 
családban, a Pál utcában töltöt-
te gyermekkorát, ő volt a leg�-
atalabb a hat testvér közül. Az 
ünnepelt 1951-ben ment férj-
hez, párjával háztáji gazdálko-
dók voltak, a téeszbe nem léptek 
be. Egy lányuk és egy �uk szüle-
tett, öt unokája és öt dédunoká-
ja van. 2001-ben volt az aranyla-

kodalmuk, férjét a következő év-
ben vesztette el. A Kápolna utcai 
házból egy éve költözött egyik 
gyermekéhez, jól érzi magát a 
családja körében, sokat beszél-
getnek, nevetnek. Teri néni azt 
mondja, nem tudja, mi a hosszú 
élet titka, de az biztos, hogy te-
vékeny, dolgos volt mindig. Azt 
szokta mondani: amit ma öröm-
mel, holnap körömmel. Azt is 
elmondta, hogy összességében 
nem panaszkodhat az egészsé-
gére. Kiemelte, hogy számára a 
legnagyobb örömöt a családja 
jelenti.                                    -kgy-

Ha október, akkor Tökjó nap a  
Paksi Kertbarátok Egyesületével. 
Idén a városháza előtti teret októ-
ber 4-én lepik majd el a különbö-
ző tökkompozíciók, amelyek je-
lentős többségét minden évben 
a kertbarátok készítik, de ahogy 
a korábbi alkalmakkor, úgy most 
is örömmel fogadják és díjazzák 
majd óvodás és iskolás csoportok, 
egyéni jelentkezők tökkompozí-
cióit, amelyeket a program napján 
15 óráig kérnek leadni. A 10 óra-
kor kezdődő Tökjó napon nem-
csak tökkompozíció-kavalkád-
dal várják majd az érdeklődőket, 
hanem vásárolhatnak kézmű-
ves termékeket, lesz mézkóstoló 

és -árusítás, sajtsátor, biotermé-
kek, virágvásár és növénycsere-
bere, amelyek mind a több mint 
tízéves múltú program állandó 
elemei. A Reform Főzőklub tag-
jai most is készülnek tökből ké-
szült �nomságokkal, a kóstolásra 
16 órától lesz mód. A közönség �-
gyelmébe ajánlják a Kertbarátok 
az idén 15 éves Vetővirág Nép-
zenei Együttes műsorát is, ami 
17.30-kor kezdődik. Alkonyat-
kor zárják a programot, amikor 
vendégül látják a város apraját-
nagyját, zsíros kenyeret és sült tö-
köt kínálnak, amelyek mellé teát 
kortyolhatnak a vendégek a tök-
lámpások fényénél.                     -gy-

Töretlen az érdeklődés a Putto-
nyos fesztivál iránt, ezt mutatta 
az idei látogatottsága is, hiszen 
mintegy háromezren érkeztek 
a paksi Sárgödör térre. Nagy 
hangsúlyt kapott ez alkalommal 
is a gasztronómia, a borok ked-
velőit borászsétánnyal, a pálin-
kák kedvelőit pálinkaházakkal 
várták, aki pedig megéhezett, az 
is megtalálta a kedvére való ha-
rapnivalót. A Sárgödör téri szín-
padra először a programon rend-
szeresen zenélő helyi Másképp 
zenekar lépett, majd Horváth Ta-
más élő szuperkoncertje követ-
kezett, aztán pedig késő éjsza-

kába nyúló slágerparty volt. Ko-
vács Kristóf fesztiválszervező 
elmondta, hogy már a városha-
táron túl is ismerik a programot, 
melynek célja változatlanul az,  
hogy a családok, baráti társa-
ságok eltölthessenek együtt egy 
szórakoztató estét a téren. Ezt 
célozza a következő, szintén már 
hagyományos Márton-napi liba-
ünnep is, aminek helyszíne szin-
tén a Sárgödör tér, az érdeklődő-
ket ilyenkor street food partyval 
várják, és nagy örömmel szokták 
fogadni a gyerekek a libasimo-
gatót. A negyedik libaünnep no-
vember 8-án lesz.               -gyöngy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Babai István

Fotó: Babai István/archív
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Az ősz ízei is megjelentek a szüreti napon

Mozaik

Száz éve született Pákolitz István

Fotó: Babai István

Pákolitz István születésének szá-
zadik évfordulójáról emlékeztek 
meg a Paksi Városi Múzeumban 
a költő születésnapján, szeptem-
ber 18-án. Az eseményen, mely a 
paksi származású író, költő szob-
rának megkoszorúzásával kez-
dődött, átadták az új Pákolitz 
István-emlékszobát, mely im-
már méltó helyen a Paksi Met-
szet kisebb épületében kapott he-
lyet; a személyes tárgyakból ösz-
szeállított tárlatot Kövi-Ónodi 
Gyöngyi néprajzos muzeoló-
gus rendezte. Megnyitóbeszédet 
Szabó Péter polgármester mon-
dott. Hangsúlyozta: Pákolitz Ist-
ván szelleme ma is itt van közöt-
tünk. Az ünnepségen részt vett i�. 
Pákolitz István is, aki köszönet-

nyilvánítását követően emlékeiről 
beszélt: arról, hogyan horgászott a 
kavicsosban édesapjával, aki ké-
sőbb elismert irodalmár lett. Gu-

tai István, a paksi városi könyv-
tár nyugalmazott igazgatója arról 
mesélt, hogy igazgatósága idejé-
ben, ötletük alapján kapta a köl-

tő nevét az intézmény. Ezen az 
eseményen mutatták be Kernné 
Magda Irén Itthon című kötetét, 
melyben a helytörténész Pákolitz 
István Paksról, a paksi barátokról, 
ismerősökről, eseményekről szóló 
műveiből ad válogatást, munká-
ját elsősorban a paksi könyvtáro-
sok segítették. A költő köteteinek 
megjelenési sorrendjében talál-
hatók a válogatáskötetben a ver-
sek és prózai művek. Ez alól csak 
az elmúlással foglalkozó írások 
kivételek, itt felborul az időrend 
– mondta el Kernné Magda Irén. 
Az ötszáz példányban megjelent 
könyvhöz a Paksi Pákolitz István 
Városi Könyvtárban és a Paksi 
Városi Múzeumban lehet hozzá-
jutni.                               Sólya Emma

A huszonkettedik volt a sorban az idei 
dunakömlődi szüreti nap. Míg tavaly a meg-
szokottól eltérően a falu végéről (Szabad-
ság úti forduló) haladt a présházsorig a szü-
reti menet, idén ismét a faluház elől indul-
tak a felvonulók, ki lóháton, ki traktoron, ki 
lovaskocsin tette meg az utat, miután Szabó 
Péter, Paks polgármestere köszöntötte a meg-
jelenteket. Természetesen nem hiányzott az 
élről a bíró és a bíróné hintója, és a telepü-
lés elmúlt egy évének krónikáját is meghall-
gathatták a megjelentek. A kísérőprogramok 
sorában volt vásártér, a gyerekeknek arc- és 
hennafestés, Lampert Marianna könyvtáros 
könyvekkel, játszósarokkal várta őket, Sáf-

rány Jánosné vezetésével pedig gyékényből, 
csuhéból és szalmából lehetett különböző 
tárgyakat készíteni. A felvonulás után műsort 
adtak a dunakömlődi óvodások, fellépett a 
Dunakömlődi Félnótás Dalkör, a Paksi Szar-
kaláb Néptánc Egyesület, a Vivat Bacchus 
énekegyüttes, a Tűzvirág Táncegyüttes, Feke 
Pál énekes, majd a napot retro partyval zár-
ták. A nap izgalmas pillanatai voltak, amikor 
kiderült, kik készítették Az ősz ízei az üveg-
ben pályázatban a legízletesebb lekvárokat 
az ősz gyümölcseiből, illetve Az ősz ízei a tá-
nyéron pályázatban a leg�nomabb édes süte-
ményeket az évszak gyümölcseinek felhasz-
nálásával. A zsűrire huszonnégy lekvár meg-

kóstolása várt, a díjazottak sorrendben: Kiss 
Zoltánné (karamellás körtelekvár), Varkoly 
Miklósné (Izabella szőlőlekvár), Forster Jó-
zsefné (hagyományos szilvalekvár), különdí-
jat kapott Gacsályi Erzsébet (gyömbéres al-
malekvár). A süteményes pályázatra tizen-
négy nevezés volt, a díjazottak sorrendben: 
Hergerné Frics Barbara (vörösszilvaálom-
torta), Szurovecz Istvánné (polgármestersze-
let – szőlős, mazsolás piskóta), Vass Doroty-
tya (almás-diós vekni). A rendezvényen régi 
dunakömlődi képeket és A szépség körülöt-
tünk van címmel a Pro Artis Alapfokú Művé-
szeti Iskola képzős növendékeinek akvarell-
képeit is meg lehetett tekinteni.              -gyöngy-

Fotó: Babai István

 Paksi Hírnök, 2019. szeptember 27. n 17



Mozaik

Az időskorról
Városi olvasmányok
Gyakran beszélgethetek idős em-
berekkel – hála Istennek. Jó be-
szélgetni velük. Ezt az élményt 
semmi más nem helyettesíthe-
ti, nem pótolhatja. A beszédek le-
tisztultak, indulat nélküliek, távol 
állnak a megélt események hatá-
saitól, nyersességétől – derűsek 
ezek a beszélgetések inkább, mint 
hevesek. Aztán gyakran elgon-
dolkodom, jó-e idősnek lenni. 
Milyen érzés az, amikor a meg-
szokott erők gyengülnek, amikor 
megjelennek a külső változások, 
amikor az ember „fogában sza-
porodni kezd az idegen anyag”? 
Milyen érzés, amikor megfordul 
az élet menete, és a szülőnek van 
szüksége a gyermeke segítségére, 
gyámolítására – nem pedig for-
dítva, ahogy a gyermeke születése 
idején? Mitől függ, hogy az öreg-
ség ad vagy elvesz tőlünk, kitelje-
síti vagy megsemmisíti értékein-
ket? Saját génjeinkben hordoz-
zuk a sorsot, ami az öregségünket 
meghatározza, vagy társadalmi-
társas kapcsolataink határozzák 
meg öregségünk minőségét? Én 
azt gondolom, nem létezik fel-
hőtlen, minden percében boldog 
öregség, ahogy az élet sem le-
het feltétlenül kiegyensúlyozott 
és boldog – ha rendelkezésre áll 
minden szükséges és elégséges 
feltétel, akkor sem. Időskorban is 
a �atalkori személyiség hordoz-
za – akkor már – az újabb terhe-
ket, úgy, ahogy korábban tette azt. 
Tehát hordozzuk a sorsunk saját 
génjeinkben és hordozzuk a vi-
lághoz való viszonyainkban – �-
atalon és időskorban egyaránt. Ez 
ellen tenni nem lehet. S jól is van 
ez így. Így számolunk magunkkal, 
ha egészségesen gondolkodunk. 
Ezeket gondolom én, amikor kér-
dezek magamtól, de nem tudha-
tom, biztosan így van-e, hiszen 
előtte vagyok még a válaszoknak. 
S aztán az újabb kérdések. Ezekre 
naponta próbálok válaszolni. Mit 
tehet a gyerek, az unoka, ha lát-
ja idősödő szüleinek vesztesége-

fel. Akik élelmesebbek, eszeseb-
bek, kreatívabbak, mint szüleik 
és nagyszüleik. És egyben kiszol-
gáltatottabbak is. Ők azok, akiket 
egészen �atalkorban elbizonytala-
níthat a családon kívüli világ, akik 
könnyen válnak befolyásolhatóvá. 
Mert naponta elzúg mellettük – 
ahogy Lázár Ervin fogalmaz – 
a XXI. század kivilágított exp-
resszvonata, „ahonnan agresszív 
dezodorszag csap ki, és mindent 
elárasztó bömbölő gépzene, az 
elegáns pincérek bigmeket és ra-
gadós műgyümölcsleveket szol-
gálnak fel, ahol mindenki min-
denkit tegez, ahol dúl a nyilvános 
szerelem, ahol állonrúgós harci 
játékokat tanulnak, és ahol min-
den fülkében villog a tévé kép-
ernyője, dől belőle a dezodoros, 
bigmekes, gépzenés, szeretkezéses 
hirdetések tömege, ahonnan foly-
ton rájuk löttyen a bárgyú törté-
netek ragacsos maszlaga, és ahol 
mindenre és mindenkire rá van 
írva, hogy mennyiért megvásá-
rolható. Tiszta képlet, nem?” És 
erre a vonatra bizony könnyen 
fel lehet kapaszkodni. Könnyen 
lehet pillanatokra „boldognak” 
lenni… Résen kell lenni min-
den pillanatban, hogy ne fordul-
hasson elő, hogy a gyerekeink, az 
unokáink felszállhassanak erre 
az expresszre, hogy ne fordulhas-
son elő, hogy a Facebook irányít-
sa egy család életét – sajnos ide-
értem a szülőket is, akik sokszor 
többet facebookoznak, mint gye-
rekeik… Úgy gondolom, hogy 
az idősek tudása, a tapasztalata-
ik, a természetből tanult ösztö-
neik, akarásuk és állhatatosságuk 
nemzeti érték. Aki az időseket 
szereti, az életet szereti. A �ata-
labb generáció életét is meghatá-
rozza, mennyire tiszteli és becsüli 
az időseket, hiszen abban a társa-
dalomban, ahol az időskorúakat 
megbecsülik és egyenrangú társ-
nak tekintik, ott mindenkinek jó 
élni.

Tell Edit

it, ha mindezek tudomásulvételé-
vel együtt azt akarja, hogy értékes, 
alkotó, kiegyensúlyozott életük le-
gyen? Azt gondolom – először is: 
�gyeljen az idősekre. Hallja, lás-
sa meg az élethez való viszonyai-
kat, ne unja visszaemlékezései-
ket, és legfőképpen ne legyintsen 
intőszavaikra, még akkor sem, 
ha első hallásra divatjamúltnak 
tűnnek is. Másodszor: ne hagy-
ja, hogy a napi feszültségei, bána-
tai hatással legyenek a szülőkhöz, 
nagyszülőkhöz való viszonyára. 
És vegye tudomásul, hogy kívül-
ről adott értékkel, csupán anya-

gi segítséggel nem lehet emberi-
vé formálni az öregséget. Azzal 
segíthet a legtöbbet, ha támogat-
ja őket a meglévő értékeik felfede-
zésében, méltányolja minden se-
gítő szándékukat. Ha tudomásul 
veszi és elfogadja azt, hogy amit 
az idős ember ad, az érték, még 
akkor is, ha le kell fordítani a sa-
ját nyelvére, a saját életére. Mind-
ez nem könnyű. Hiszen megfor-
dult, megváltozott a világ. Meg-
változtunk elődeinkhez képest 
mi, negyvenesek, és megváltoztak 
a gyerekeink, akik az elmúlt tizen-
öt-húsz évben születtek és nőttek 

„Csak azok halnak meg, akik egész életükben nem csináltak sem-
mit. Aki tett valamit, nem magáért, hanem másokért, mindenki-
ért, az megmarad.” Szabó Magda

Fotó: magánarchívum
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Az eltűnt városkép nyomában

Paks az én városom

Mozaik

Az elsők között volt kapható 1899-ben Pak-
son, Rosenbaum Ignác Szent István téri 
könyvkereskedésében az a képeslap, ame-
lyen a polgári �úiskola látható tornaóra köz-
ben. Bár itt még kopár az udvar, később az 
utcaképbe nem illő téglakerítés a század-
fordulón kialakított szép fás kertet takart. A 
Deák Ferenc utca 6. számú ház volt egykor 
a Kornis-kúria, amelyet átalakítása után ok-
tatási célra hasznosítottak. A Paksi Magyar 
Királyi Állami Polgári Fiúiskola 1893. szep-
tember 1-jén nyitotta meg kapuját 88 beíra-
tott első osztályos tanuló előtt. Az épület-
nek a mai napig iskola funkciója van a Beze-

rédj István általános iskola tagépületeként. 
Hosszan elnyúló, széles épület, mely iskolá-
vá alakítva is impozáns. A képeslap külön-
legessége, hogy egy paksi �atal diák írta ba-
rátnőjének Siklósra, bizonyos szépremé-
nyű Fodor Emma kisasszonynak az alábbi 
szövegezéssel: „Kedves Emma! Kedves so-
rait köszönöm, melyet ezennel viszonzok. 
Ez a mi polgári iskolánk. Ha ismét ír, ak-
kor Paks város látképét fogom küldeni, de 
igen sok újságot is. Kedves nővérét és isme-
rőseinket üdvözlöm, kedves szüleinek kezeit 
csókolom, üdvözli: Bózsing Béla polgári is-
kolai tanuló.” A képen odaírta, hol a tanár, 

alá pedig további információként: „Torna-
óra alkalmával levéve. Köztük vagyok én is.” 
Vagyis ez a lap attól egyedi, hogy a diák, aki 
megírta, szerepel a képen, sőt egy fekete sa-
tírozással a hátsó sorokban bejelölte magát 
rajta. Rövid sajtókutatás után kiderült, hogy 
édesapját, Bózsing József csendőrőrmestert 
két évvel korábban, 1897-ben helyezték át 
Siklósról Paksra. Rövid paksi diákévek után 
az i�. Bózsing nevét 1901-ben már a Pécsi 
Napló címlapján olvashatjuk, mint a pécsi 
honvéd hadapródiskola első osztályos nö-
vendéke. A katonai pályára lépve érte az 
első világháború, amely alatt a keleti fron-
ton apjával együtt fogságba esett, s a ko-
rabeli lapok tudósítása szerint csak 1920-
ban tértek haza Szibériából ötévi hadifog-
ság után. Az eredeti polgári �úiskola – bár 
sokan nem tudják – valójában már építé-
szeti emlék, az eltűnt városkép része. A te-
tőt és az eredeti falakat 1987-re lebontották, 
ekkor derült ki, hogy a bennük másodlago-
san felhasznált középkori kőfaragványok az 
egykori kalocsai székesegyházból és a paksi 
ferences kolostorból valók. A portikusz és a 
mögötte lévő kis helyiség, pince kivételével 
mindent elbontottak, és nagyjából hasonló 
formában újjáépítették, ami alapján felvet-
hető, hogy tekinthető-e még az épület egy-
általán eredeti műemléknek, vagy már csak 
történeti reprodukció.              dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

– Pakshoz az emlékeim, csa-
ládtagjaim, barátaim kötnek – 
mondta Feil Dóra, aki arról is 
beszélt, hogy a Hársfa utcában 
nőtt fel, ahol nagyon összetartó 
a közösség, mindenki minden-
kit ismer, huszonöt éven át vol-
tak utcabálok, a gyerekek min-
den télen másnál mikulásoz-
tak. – A bölcsődés éveimtől a 
gimnáziumig paksi intézmé-
nyekbe jártam, aztán Veszprém-

Takács Gyula a lakótelepen nőtt 
fel, olyannyira idetartozónak érzi 
magát, hogy még a közelmúlt-
ban is térképen kellett megnéznie, 
hol van a Tavasz utca. – A min-
dennapjaimat itt éltem, az ösz-
szes gyermekkori élményem a 
lakótelephez köt. Amikor 1989-
1990 táján elkezdtem teniszezni, 
a PSE pályái is az életem részévé 
váltak. Az igazán közeli gyerek-
kori barátaim valamilyen mó-

be mentem nemzetközi gazdál-
kodást tanulni. Már három éve 
dolgozom egy paksi informati-
kai cégnél értékesítőként, illetve 
szo�verbefektetőként. Rettentő-
en szeretem ezt a várost, büsz-
kén mondom, hogy paksi va-
gyok. Paks kicsi város, minden 
egy helyen van, és nagyon sok 
a lehetőség, amelyeket gyerek-
korom óta igyekszem is meg-
ragadni. Úgy gondolom, a vá-
ros folyamatosan fejlődik, és in-
kább nekünk kellene változni 
személyiségünkben: meglátni a 
szép dolgokat, amik már meg-
vannak, és amelyek még várnak 
ránk, és nem arra koncentrálni, 
ami éppen nincs. Rengeteg szép 
tulajdonsága van a városnak, 
amit sokan nem használnak ki – 
zárta gondolatait Feil Dóra. 

don kötődnek a teniszpályához, 
és amit egy sportegyesület, egy 
kis közösség nyújthat, azt mind 
megkaphattam. Miután egy pé-
csi, majd budapesti kitérő után 
öt éve visszajöhettem munkale-
hetőség kapcsán, azt gondoltam: 
hazaérkeztem. Azt szeretném, 
ha majd a gyermekeim is olyan 
jó szívvel gondolnának a lakó-
telepre, teniszpályára, az Ürge-
mező szélére, ahogy én. Igaz, az 
Ürgemezőről nem annak �órá-
ja és faunája, hanem az a kínló-
dás jut eszembe, amit számom-
ra a dombfutás jelentett az edzé-
sek során. A régi teniszcsapat 
most is összetartó közösséget al-
kot, bár sokunk szülei már nin-
csenek itt, eszünkbe jut, ahogy 
szurkoltak nekünk – mesélte 
Takács Gyula.                     Sólya E.

Fotók: TelePaks
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A második világháborúban Magyarország 
szenvedte el Lengyelország, a Szovjetunió 
és Németország után a legnagyobb ember-
veszteséget az ország lakosságához viszonyít-
va. Ez az 1941–1945 közti országterületen a 
14,5 milliós népességből 6,2 százalékot jelen-
tett, körülbelül 900 ezer főt. A háborút kö-
vetően létrejött kommunista diktatúra egyik 
fontos törekvése a lakosságszám növelése és a 
termékenységi mutató javítása volt, minden 
áron törekedtek a háborús veszteségek pótlá-
sára. A köznyelvben Ratkó-korszaknak neve-
zett időszak és intézkedéssorozat Ratkó An-
náról kapta a nevét. Ratkó (1903–1981) meg-
győződéses kommunistaként és hű káderként 
1948–1953 közt népjóléti, majd egészségügyi 
miniszter volt. A korra jellemzően szövőnő-
ként lett az ország első női minisztere, aki-
nek legmagasabb iskolai végzettsége egy hat-
hónapos pártiskola volt. Bár a köztudatban 
hozzá kötődnek a kor népesedési intézkedé-
sei, valójában a Magyar Dolgozók Pártja ve-
zetőinek akaratát hajtotta végre. A közhiede-
lemmel szemben a „Ratkó-törvények” nem 
jelentettek teljes abortusztilalmat, elmélet-
ben még enyhítették is az 1878 óta érvényben 
lévő törvényt. Valójában a törvény végrehaj-
tása volt olyan szigorú (például kötelező ter-
hességi bejelentés, abortusznapló), szemben 
a korábbi időszakkal, hogy a közemlékezet-
ben a mesterséges terhességmegszakítás tel-
jes tilalmaként maradt meg. Egy másik fon-
tos rendelet volt a gyermektelenségi adó be-
vezetése. Ezt azokra a 20 és 50 év közötti 
fér�akra, illetve 20 és 45 év közötti nőkre rót-
ták ki, akik már rendelkeztek keresettel, de 

még nem volt gyermekük. Az adó igen ma-
gas volt, a személyi jövedelemadó 1 százalé-
kos mértékét a törvény hatálya alá esők ese-
tében 5 százalékra emelte. A szigorítások és 
megszorítások mellett ösztönző intézkedé-
sekre is sor került. A szülés előtt 12 hét �ze-
tett szabadságot biztosítottak a várandósok-
nak, míg a szülés után kilenc hónap szop-
tatási időt. Igyekeztek emelni az óvodai és 
bölcsődei férőhelyek számát. Az intézkedé-
sek részben sikeresek voltak, valóban több 
gyermek született. Ugyanakkor az elégte-
len intézményi és gazdasági háttér (hadi-
kommunizmus), a törvényes abortuszok 
gyakorlati ellehetetlenítése rengeteg tragé-
diához és „házi” terhességmegszakításhoz 
vezetett, melyek sokszor a nők életét is ve-
szélyeztették. Megemelkedett a csecsemő-
gyilkosságok száma és az állami gondozásba 
adott gyermekek aránya is. Az intézkedések 
fontos része volt a pártállami propagan-
da az „asszonynak szülni kötelesség, lány-

nak szülni dicsőség” mottó jegyében. Plaká-
tokon, újságokban, a rádióban buzdították 
a nőket a szülésre, hallgatólagosan házas-
ságon kívül is, sokszor elhallgatva a felelős 
gyermekvállalás állami feltételeinek hiánya-
it is. Ennek a propaganda-hadjáratnak a ré-
szeként hozták létre az Anyasági Érdemren-
det és Érdemérmet 1951-ben „azoknak az 
anyáknak a kitüntetésére, akik hat vagy en-
nél több gyermeket hoztak a világra, és ne-
veltek fel, s ezzel hozzájárultak népességünk 
gyarapodásához és államunk megerősítésé-
hez”. Az érdemrend volt a magasabb szintű 
megbecsülés,  azok az anyák kaphatták meg, 
akik legkevesebb tíz élő gyermeket hoztak 
világra, és a legkisebb már elmúlt egyéves. 
Az érdemérmet négy fokozatban a hat-ki-
lencgyermekes anyák kaphatták meg. A ki-
tüntetéssel jelentős pénzjutalom is járt. A 
hétgyermekes anyák 1000, míg a tizenegy 
vagy ennél több gyermekes anyák 2000 fo-
rint jutalmat kaptak. (A havi átlagbér 729 
forint volt 1951-ben.) Az érmek átadására 
március 8-át, a nemzetközi nőnapot jelölte 
ki a Népköztársaság Elnöki Tanácsa. A ki-
tüntetés ebben a formában 1957-ig létezett, 
körülbelül 35 ezer Anyasági Érdemrendet 
és Érdemérmet osztottak ki. Az érem mellé 
egy kis emléklap járt, ami a díszdoboz fede-
lében volt. Ezen feltüntették a kitüntetés ne-
vét és fokozatát, sorszámát, a kitüntetett nő 
nevét, az átadó szerv (települési tanács) he-
lyét és a dátumot. A képen látható Anyasá-
gi Érdemérmet Pakson adták át 1951-ben, 
2018-ban ajándékként került a Paksi Városi 
Múzeum gyűjteményébe.                Szabó Tibor

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Paksi Városi Múzeum
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Sport

Itthon tartotta a kupát az Atomerőmű SE

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)

Hetedik alkalommal rendezték 
meg Pakson a Morgen Ferdinánd 
kosárlabda-emléktornát. A 22 
évesen elhunyt kiváló játékos tisz-
teletére nemzetközi mezőny gyűlt 
össze,  a házigazda ASE mellett a 
cseh EGOÉ Basket Brno, a kecs-
keméti KTE-Duna Aszfalt és a 
Kaposvári KK. A Kaposvár és a 
Kecskemét mérkőzésével kezdő-
dött a torna. Mindkét félről el-
mondható, hogy viszonylag stabil, 
évek óta együtt játszó játékosok 
alkotják. A pontszegény összecsa-
pás első félidejében a KTE lila-fe-
hérei jártak egy lépéssel előrébb, 
de nem tudtak nagyobb előny-
re szert tenni. A nagyszünet után 
sem változott a játék képe, a vi-
szonylag lassú támadásvezetések-
nek köszönhetően mindig felállt 
védelemmel találták szembe ma-
gukat a csapatok. Az utolsó felvo-
násban a KKK átvette a vezetést, 
de Wittman Krisztiánék újítani 

tudtak, és kiélezett végjátékban 
megnyerték a mérkőzést. KTE-
Duna Aszfalt – Kaposvári KK 70-
69 (16-14, 19-18, 17-18, 18-19). 
A második mérkőzés előtt a csa-
patok elhelyezték koszorúikat 
Morgen Ferdinánd emlékére. 
A cseh EGOÉ Basket Brno el-
len mutatkozott be a hazai kö-
zönségnek a paksi csapat, mely-
ből hiányzott a derékproblé-
mákkal küzdő Eilingsfeld János, 
valamint Horváth Kristóf, illet-
ve a kaposvári IX. Orosz Lász-
ló-emléktorna döntőjében boka-
sérülést szenvedett center, Trey 
Porter. A csehek sem tudtak hi-
ánytalan kerettel szerepelni, cseh 
és amerikai irányítójuk sem tud-
ta vállalni a játékot. Az első ne-
gyed elején még a vendégek ve-
zettek 8-4-re, de hamar fordított 
az ASE, és Kovács Ákos zsinór-
ban dobott 5 pontjával már a 
piros-kékek vezettek 17-14-re. 

Braniszlav Dzunics sokat for-
gatta csapatát, az utolsó három 
percben csak magyar játékoso-
kat küldött a pályára. A második 
felvonás egy cseh triplával indult, 
utána azonban bedeszkázták a 
gyűrűt a vendégeknek. Követke-
ző pontjukat a kilencedik perc-
ben szerezték, ez idő alatt Early-
ék 25-öt helyeztek el a brnói gyű-
rűben. A nagyszünet utáni első 
percekben a vendégek még be-
jöttek 20 alá, azonban Lóránt és 
Kovács vezérletével ismét növel-
te előnyét az ASE, harminc perc 
után eldőlt a mérkőzés. Az utol-
só negyedben tovább potyog-
tak a paksi kosarak, tovább nőtt 
a különbség a két csapat között. 
Az ASE 100. pontját Pajor Dávid 
szerezte büntetőből. Atomerőmű 
SE – EGOÉ Basket Brno (22-20, 
29-7, 25-14, 26-20). 
A cseh és amerikai irányító-
it nélkülöző Brno, valamint a 
magasemberei, Hendlein és Jure 
Lalic nélkül pályára lépő Kapos-
vár kemény, ki-ki meccset ját-
szott a bronzéremért. Hullámzó 
volt a mérkőzés, hol a csehek, hol 
a kaposváriak vezettek. Bő há-
rom perccel a vége előtt 5 pont-
tal ellépett a KKK, és a dudaszó-
ig megőrizte előnyét, így megsze-
rezte a bronzérmet. Kaposvári 
KK – EGOÉ Basket Brno 74-67 
(21-17, 17-21, 17-18, 19-11).
A döntő mérkőzés első percei-
ben egyik fél sem hibázott, fej fej 
mellett haladtak a csapatok. So-
kat szabálytalankodtak a vendé-

gek, hamar meglett az öt csapat-
személyi hibájuk. Aztán úgy a he-
tedik perc tájékán lépéselőnybe 
került a KTE, a hajrában Kovács 
Ákos és Szalai pontjaival sikerült 
faragni a hátrányból. Sokkal hatá-
rozottabb paksi csapatot láthattak 
a nézők a második negyedben. 
Lóránt révén átvette a vezetést 
az ASE, majd fokozatosan elhú-
zott. Közel hét percig mindösz-
sze 2 pontot szereztek a lila-fehé-
rek, amit páran nehezen viseltek, 
és néhány sportszerűtlen szabály-
talanságot is elkövettek. A husza-
dik perc végére sikerült a mínusz 
4 pontot plusz 10-re változtatni. 
A harmadik felvonás közepén be-
jöttek 10 pont alá a lila-fehérek, és 
többször is 5 pontra csökkentet-
ték hátrányukat. A végén ismét 
jól hajrázott a piros-kék társaság, 
Coleman és Lóránt révén 10 pont 
fölé nőtt az előny a harmincadik 
perc végére. Beragadt a negyedik 
negyed elején az ASE, öt perc alatt 
csak Lóránt kétpontosát lehetett 
feljegyezni. Feljött a Kecskemét 
67-62-re, de ennél közelebb nem 
engedte őket az ASE. A végjáték-
ban Lóránt és Early döntötték el 
a mérkőzést. Atomerőmű SE – 
KTE-Duna Aszfalt 81-71 (22-26, 
21-7, 21-20, 17-18). 
A lefújás után Braniszlav Dzunics 
a következőket mondta: Jó és ke-
vésbé jó dolgokat láttam ebben 
a két napban. Megpróbáljuk a jó 
dolgokat megtartani, a hibákat 
pedig kiküszöbölni.           

Kovács József

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

Másfélezren húztak futó-
cipőt az idei programon

Sport

A Paksi FC 
háza tájáról

A legkisebb korosztállyal, az óvodások 600 
méteres rajtjával kezdődött a 8. Atomfutás 
Pakson. Később a 2000 és a 3000 méter rajt-
ja következett. Amíg a gyerekek futottak, 
addig a felnőttek már készülődtek, nekik 
a legrövidebb táv 5, a leghosszabb 33 kilo-
méter volt. – Nagyon fontos esemény ez Paks 
életében, hiszen több mint két évtizede visel-
jük a „Nemzet Sportvárosa” kitüntető címet. 
Az Atomfutás is évek óta közel 2000 résztve-
vővel zajlik. Kívánom mindenkinek azt, hogy 
érje el a kitűzött célját – fogalmazott a megnyi-
tón Szabó Péter, Paks polgármestere. Dr. Ko-
vács Antal, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 
kommunikációs igazgatója az egészségre ne-
velés és a mozgás fontosságát hangsúlyoz-
ta köszöntőjében. A szeptemberben szokat-
lan hőségben mindenki becsülettel küzdött a 
kilométerekkel, 2019-ben az 1600 főt is meg-
haladta az indulók száma. A délután már a 
BrutálAtomról szólt, hetedik alkalommal in-
dult el a mezőny a brutál erősségű pályán. A 
koncepció ugyanaz volt, mint korábban, elő-

ször a kisebbek, utána a nagyobbak rajtol-
tak. A szalmabálákkal, homokkal, vízzel, sár-
ral, emelkedőkkel és lejtőkkel tarkított pályán 
minden résztvevő „kellemesen” elfáradt, az 
eredményhirdetésen az Atom 100 Plusz soro-
zat teljesítőit is jutalmazták. – Eddig minden-
kitől pozitív visszajelzéseket kaptunk a ren-
dezvénnyel kapcsolatban, de várom azokat 
a véleményeket is, amelyekből tanulni, épít-
kezni lehet a jövőben. A résztvevők létszámá-
val elégedett vagyok, mivel egyre több futó-
versenyt rendeznek, ezen a hétvégén is több 
tucat volt az országban. Örömteli, hogy egyre 
több külföldi is megméreti magát az Atomfu-
táson, ami jó hírét viszi a városnak a határon 
túlra is. A támogatók mellett szeretném min-
den segítőnek megköszönni a munkáját, és 
már ma megkezdjük a felkészülést a jövő évi 
rendezvényre – összegzett Scheer István, az 
Atomfutás főszervezője. A 8. Atomfutás és 7. 
BrutálAtom eredménylistája az atomfutas.hu 
honlapon megtalálható.

Faller Gábor

Könnyed, 5:0-ás győzelmet aratott a Putnok 
FC otthonában a Paksi FC labdarúgócsapata 
a Magyar Kupa hatodik fordulójában. Az NB 
III.-as rivális ellen papírforma eredmény szü-
letett, az NB I.-es gárda jutott tovább. Ezúttal 
Hahn és a legfrissebb szerzemény, Poór Pat-
rik, aki a Puskás Akadémia FC-től érkezett, 
egyaránt kétszer talált az ellenfél hálójába, a 
gólszerzők közé még Balogh is feliratkozott. 
– Úgy gondolom, ma kiválóan játszottunk. 
Két érintőből alakítottunk ki helyzeteket, és 
maximálisan komolyan vettük az összecsa-
pást. Ilyennek kell lennünk minden NB I.-es 
mérkőzésünkön is, hiszen ma a srácok meg-
mutatták, jó úton járunk. Az első félidő után 
– melyet négy góllal megnyertünk – tovább-
ra is azt kértem a srácoktól, játsszunk úgy, 
mintha 0-0 lenne a mérkőzés állása. A máso-
dik negyvenöt percben is folytattuk a sok hely-
zet kialakítását, ám csak egyszer tudtunk beta-
lálni. Gratulálok a csapatnak, jó teljesítményt 
nyújtottunk – nyilatkozta Tomiszlav Szivics a 
paksifc.hu-nak a találkozó után. A sorozat ok-
tóber 30-án folytatódik. 
Az OTP Bank Ligában a Paksi FC hat fordu-
ló után két győzelemmel, egy döntetlennel és 
három vereséggel, 6-9-es gólkülönbséggel, hét 
ponttal a tabella 8. helyén áll. A zöld-fehérek 
az első fordulóban Kisvárdán 1:0-ás vereséget 
szenvedtek, ezt követően a Budapest Honvé-
dot 3:1-re legyőzték hazai pályán. A harmadik 
játéknapon Újpesten ígéretes 1:1-es döntet-
len következett, majd a Mol Fehérvár FC 2:0-
ra győzött a Fehérvári úti stadionban. Az ötö-
dik fordulóban az addig százszázalékos Me-
zőkövesd otthonában ért el bravúros 2:0-ás 
győzelmet a PFC, míg legutóbb a regnáló baj-
nok Ferencváros 4:0-ra verte Tomiszlav Szivics 
alakulatát Pakson. Az OTP Bank Liga szep-
temberben válogatott mérkőzések miatt szü-
netelt, a 7. játéknapot szeptember utolsó hétvé-
géjén rendezik. Az atomváros együttese a friss 
feljutó Zalaegerszeggel idegenben találkozik. 
Aztán a tavaly még szintén az NB II.-ben sze-
replő Kaposvárt fogadja a Paksi FC október 
5-én.                                                                        -fg-

Fotó: Molnár Gyula
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.
Mit nevez a Paksi Gyógyászati Központ a 
„nyugalom olajának”? A megfejtéseket ok-
tóber 4-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 nyertesünk: Fórizsné Martos Klára. 
Gratulálunk!

Helyes megfejtésével páros be-
lépőjegyet nyerhet a gyógyfür-
dőbe. 


