
A hitnek van jövője ebben a minden rétegrendjében felgyorsult világban, ez adhat 

kapaszkodót, értéket – mondja Lábár Tamás káplán.  Ez alkalommal őt kérdez-

tük: jó napot, mi újság? 
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Közélet

A bizottsági helyekről is döntöttek

Ők képviselik a 
paksi romákat

Megalakult a német 
önkormányzat 

Megtartotta alakuló ülését a paksi képvise-
lő-testület. A napirend elfogadását követő-
en Bedecs Ferenc, a helyi választási bizott-
ság elnöke ismertette az október 13-i válasz-
tás eredményét. Az egyes körzet képviselője 
Pálmai Klára (Fidesz–KDNP), a kettes kör-
zeté Ulbert Sándor (Fidesz–KDNP), a hár-
mas körzeté Horváth Zoltán (PDF), a né-
gyes körzeté Mezősi Árpád (PDF), az ötös 
körzeté Kudorné Szanyi Katalin (PDF), a 
hatos körzeté Barnabás István (PDF), a he-
tes körzeté Leber Ferenc (Fidesz–KDNP), 
a nyolcas körzeté Spiesz József (Fidesz–
KDNP). A három kompenzációs listás he-
lyen Heringes Anita (PDF), Szabó Ferenc 
(Fidesz–KDNP) és Szántó Zoltán (Fidesz–
KDNP) jutottak be a testületbe.
Szabó Péter polgármesteri köszöntőjében 
azt mondta, hogy Paks az együttműködés 
városa, azért fognak dolgozni, hogy jó le-
gyen itt élni. – Sikerült a Paksi Deák Ferenc 
Egyesülettel (PDF) olyan kompromisszu-
mos megoldást találni, ami a város érdekét 
szolgálja, és a jövőben együtt tudunk majd 
tenni azért, hogy Paks fejlődjön – emelte ki. 

Arról is beszélt, hogy a következő évtized az 
atomerőmű-beruházásról fog szólni, azon 
lesznek, hogy ebből a paksiak is pro�tálja-
nak, élvezhessék előnyeit.
Két alpolgármestert választott a testület. 
Szabó Péter polgármester társadalmi meg-
bízatású alpolgármesternek Leber Ferencet, 
főállású alpolgármesternek pedig Szántó 
Zoltánt kérte fel. A testület tagjai titkos sza-
vazással döntöttek az előterjesztésről, Leber 
Ferencet hét igen, három tartózkodás és ket-
tő nem, Szántó Zoltánt hét igen, két tartóz-
kodás és három nem szavazattal választot-
ták alpolgármesterré.
A szakbizottságok testületi és külső tagjait is 
megválasztották, a polgármester előterjesz-
tését tizenegy igen és egy tartózkodás mel-
lett a grémium elfogadta. A gazdasági bizott-
ság elnöke Ulbert Sándor (Fidesz–KDNP), 
tagjai Spiesz József (Fidesz–KDNP), Barna-
bás István (PDF), Bunkóczi Roland (Fidesz–
KDNP) és Hetzmann Albert (PDF). A város-
építő bizottság elnöke Pálmai Klára (Fidesz–
KDNP), tagjai Spiesz József (Fidesz–KDNP), 
Ulbert Sándor (Fidesz–KDNP), Kudorné 

Szanyi Katalin (PDF), Kovács István (Fidesz–
KDNP), Koleszár Norbert (Fidesz–KDNP) és 
Nagy Balázs (PDF). A humánpolitikai bizott-
ság elnöke Ulbert Sándor (Fidesz–KDNP), 
tagjai Szabó Ferenc (Fidesz–KDNP), Mez-
ősi Árpád (PDF), Horváth Zoltán (PDF), 
Antóni Józsefné (Fidesz–KDNP), Vábró Jó-
zsef (Fidesz–KDNP) és Kiss Mária (PDF). 
A jogi, ügyrendi, pénzügyi bizottság elnöke 
Heringes Anita (PDF), tagjai Horváth Zol-
tán (PDF), Pálmai Klára (Fidesz–KDNP), 
Szabó Ferenc (Fidesz–KDNP), Ritter Zoltán 
(Fidesz–KDNP), dr. Eigemann-Műhelyi Já-
nos (független) és Molnár József (független). 
A Dunakömlődi Településrészi Önkormány-
zat elnöke Spiesz József (Fidesz–KDNP), 
tagjai Pálmai Klára (Fidesz–KDNP), Sza-
bó Ferenc (Fidesz–KDNP), a külső tagok-
ról jelölőgyűlés dönt. A Külső Városrészek 
Településrészi Önkormányzatának elnö-
ke Spiesz József (Fidesz–KDNP), tagjai Pál-
mai Klára (Fidesz–KDNP), Horváth Zoltán 
(PDF), Mezősi Árpád (PDF), Barnabás Ist-
ván (PDF), a külső tagokról itt is jelölőgyűlés 
dönt.                                                            -dsz-

A roma nemzetiségi önkormány-
zati választáson a szavazásra jogo-
sult 463 főből 182-en járultak az 
urnákhoz, 152 érvényes szavaza-
tot adtak le két jelölőszervezet je-
löltjeire. A grémium tagja lett Far-
kas Péter 102, Farkas Attila 98, 
Gomán István 91, Takács András 
87 és Kecskeméti József 84 sza-
vazattal, mindannyian a Phralipe 
Független Cigány Szervezet je-
löltjeként indultak a választáson. 

Fellebbezés nem volt, a szavazás 
eredménye október 16-án jogerő-
re emelkedett. Az eredményt Be-
decs Ferenc, a helyi választási bi-
zottság elnöke ismertette a grémi-
um alakuló ülésén, illetve a Paksi 
Roma Nemzetiségi Önkormány-
zat képviselői átvették megbízó-
levelüket. A testület elnöknek Ta-
kács Andrást, elnökhelyettesnek 
pedig Farkas Attilát választotta.                                  

-kgy-

A Paksi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat alakuló ülésén el-
hangzott, hogy a szavazásra jo-
gosult 161 főből 117-en voksol-
tak. A testület tagja lett Racskó 
Ste� 93, Féhr György 92, Hirt 
József 68, Tresznics Károly 60 és 
Feil Gábor 49 szavazattal, jelölő-
szervezetük a Tolna Megyei Né-
met Önkormányzatok Szövet-
sége volt. Fellebbezés nem volt, 
így a szavazás eredménye októ-

ber 16-án jogerőre emelkedett. 
Az alakuló ülésen Féhr Györgyöt 
választották elnöknek, Racskó 
Ste�t elnökhelyettesnek. A pénz-
ügyi és gazdasági bizottság elnö-
ke Hirt József lett, külső tagok 
Wiszthaller Zoltán és Koczka 
Tibor. Az oktatási és kulturá-
lis bizottság elnöke Feil Gábor 
lett, külső tagok Tarnai Anita és 
Nagyné Gottschall Edit.
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KözéletKözélet

Együttgondolkodás, együtt-
működés – komfortos város
Megalakult az új képviselő-testület. En-
nek apropóján új sorozatot indítunk, 
amelyben a grémium tagjaival beszél-
getünk. Sorozatnyitóként Szabó Péter 
polgármestert és a két alpolgármestert, 
Szántó Zoltánt és Leber Ferencet kérdez-
tük. 

– Ön folytathatja polgármesterként a 
munkát. A Fidesz–KDNP színeiben heten, 
a Paksi Deák Ferenc Egyesület színeiben 
öten foglalnak helyet a testületben. Mik 
voltak az első lépések?
– Hiszek abban, hogy a következő öt év is 
az együttműködésről szól. A választások 
után leültünk az ellenzék képviselőivel, és 
egyeztettünk a szakbizottságok, valamint a 
felügyelőbizottságok összetételéről, amiről 
egy írásbeli megállapodás is született. Azt 
gondolom, hogy az ellenzék is a városért 
szeretne dolgozni, ahogy a Fidesz–KDNP 
képviselői, így bízom abban, hogy a jövő-
ben is meg tudunk egyezni minden fontos 
kérdésben. 
– Miben segítik a testületi munkát a szak-
bizottságok?
– Nagyon fontos szerepük van a döntések 
előkészítésben. A bizottságok számán nem 
változtattunk, viszont kettő taglétszámát 
megemeltük a várhatóan megnövekvő fel-
adatok miatt.
– Korábban azt nyilatkozta, hogy polgár-
mesteri kabinet is segíti majd a munkáját. 
Mikor alakul meg, és milyen összetételű 
lesz ez a munkaszervezet? 
– Egy húszezres városban szükség van a 
polgármester munkáját segítő tanácsadó 
testületre, különösen ha egy olyan nagy be-
ruházás előtt áll, mint Paks. Nem szeretnék 
nagy létszámú kabinetet, az a fontos, hogy 
jó szakemberekből álljon, lefedje például a 
humán, a kommunikáció, a műszaki, a gaz-
dasági területeket, és hatékony munkát vé-
gezzen. Nagyon remélem, hogy január el-
sejével megalakul. 
– A választási időszakban jellemzően a 
beruházások, felújítások voltak fókusz-
ban. Ezen a területen mit emelne ki?
– Folytatjuk a hétéves gazdasági program 
és az erőmű-beruházásból fakadó fejleszté-
sek megvalósítását. Látványtervek tovább-
ra is készülnek majd, amire azért van szük-
ség, hogy a lakossági fórumokon közérthe-

tően be tudjuk mutatni az elképzeléseket. 
Egyébként egy látványterv elkészíttetése 
legalább három hónap, a tervezési szakasz 
lehet nagyjából egy év, de akár másfél is, a 
közbeszerzési eljárás két-három hónap. Te-
hát egy nagyberuházás esetében – mint pél-
dául a lakótelepi központi park felújítása, a 
Paks–Dunakömlőd kerékpárút megépíté-
se, vagy az Anna utca teljes rekonstrukció-
ja – a döntéstől az első kapavágásig átlago-
san másfél év telik el, ha már megvan rá a 
forrás is. Minden esetben az európai uniós 
és a magyarországi szabályozásoknak meg-
felelően folytattuk le a közbeszerzési eljárá-
sokat. Ez a jövőben is így lesz, illetve a pro-
jektek a város honlapján mindenkor nyo-
mon követhetők. Amióta városvezetőként 
dolgozom, egyetlen jogorvoslati kérelem 
sem érkezett a közbeszerzésekkel kapcso-
latban. Az útfelújítások teljes rekonstruk-
ció vagy aszfaltozás keretében történnek. 
Hosszú évek óta ütemezetten zajlik az út-
program, a tervek folyamatosan készülnek, 
és a források rendelkezésre állnak. Csak 
az elmúlt egy évben 10-12 utca újult meg. 
Több műemléki épület van önkormányzati 
tulajdonban, ilyen a Prelátus kúria is, amit 
fel fogunk újítani. A jövőben is kibérelhe-
ti a lakosság, a civilszervezetek, az intéz-
mények kisebb rendezvényekhez. A Deák 
Ferenc utcai rendelő épületének belső te-
reit már korszerűsítettük, a homlokzat is 
megújul. Továbbra is kiemelt célunk a he-
lyi vállalkozások segítése, ezért szeretnénk 
létrehozni egy önkormányzati tulajdonú 
vállalkozói övezetet, amely helyet biztosít 
számukra. Ehhez több területet megvizs-

gált a korábbi képviselő-testület, a végső 
döntést azonban már az új hozza meg.
– A tervezett fejlesztésekkel járó munkát 
elbírja-e a polgármesteri hivatal? Van-e 
elég szakember?
– A Paksi Polgármesteri Hivatalban szak-
emberhiánnyal küzdünk, főleg műszaki 
területen. Bár a bértáblát már eltérítettük 
a lehető legmagasabb szintig, és minden 
évben minimum 12 százalékot emelünk, 
nem tudunk versenyezni a piaccal. A hi-
vatalban jó szakemberek dolgoznak, jó 
színvonalon. Egy másik terület például, 
ahol szintén foglalkoznunk kell a megfe-
lelő szakember-ellátottsággal, az egész-
ségügy. A gyógyászati központtal közösen 
folytatott munka eredményeként jelenleg 
biztonsággal működik az alap- és a szak-
ellátás is Pakson, de utánpótlásra szükség 
van, ezért folyamatosan dolgozunk azon, 
hogy vonzó feltételeket teremtsünk a �a-
tal szakemberek számára, és nemcsak az 
egészségügyet tekintve, hanem az okta-
tási, nevelési intézményeket és szociális 
szférát is. 
– Mit szeretne elérni ebben az önkor-
mányzati ciklusban, milyennek képzeli 
Paksot öt év múlva?
– Mint már említettem, az elsődleges cél 
a hétéves gazdasági program, valamint az 
atomerőmű-építés kapcsán szükséges fej-
lesztések megvalósítása. Kiemelt felada-
tunk, hogy ezeket a fejlesztéseket úgy va-
lósítsuk meg, hogy komfortos legyen a 
város. Többek között szeretnénk vissza-
adni a Duna-partot a paksiaknak, megva-
lósítani a Dózsa György út felújítását tel-
jes hosszban, és megépíteni egy modern, 
minden igényt kielégítő új városközpon-
tot. A legfrissebb fejlesztéssel kapcsolatos 
hír, hogy elkezdődött egy kilencven férő-
helyes, várhatóan költséghatékony üze-
meltetésű kamaramozi-terem kivitelezése 
a Csengey központban, illetve már készül-
nek a tervek a színházterem teljes körű 
felújítására. Továbbá hamarosan aláírjuk 
a Kurcsatov úti tömbbelső-felújítás újabb 
üteméről, valamint a Vácika utcai útépí-
tésről szóló kivitelezési szerződéseket. Ki-
emelném, hogy a jövőben is a lakosság-
gal együtt gondolkodva kívánunk döntést 
hozni a várost érintő kérdésekben.

-dsz-

Fotó: magánarchívum
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Aktív, érdemi párbeszédre számítok

Az emberközpontú vezetésben hiszek
Közélet

– Dolgozott már képviselőként, alpolgármes-
terként. Más lesz ez az önkormányzati ciklus?
– 2010–2014 között voltam Pakson társadal-
mi megbízatású alpolgármester, és a 7. válasz-
tókörzet képviselője. Akkor Hajdú János volt a 
polgármester, aki mellett nyolc Fidesz–KDNP 
támogatású, illetve tag képviselő vitte az egyéni 
körzeteket. Akkor is jelen volt a képviselő-tes-
tületben egy erős és együttműködő ellenzék, 
amely ugyanúgy kontrollt tudott gyakorolni 
a város ügyei felett, mint a mostani. Kérdés, 
hogy a képviselői mandátumhoz jutott jelen-

legi ellenzéki képviselők – akik a burkolószer-
vezetük ellenére több politikai párthoz tartoz-
nak – együtt tudnak-e működni egymással és 
a kormánypárti oldallal. Aktív, érdemi párbe-
szédre számítok a városvezetésben részt vevő 
politikai szereplők között a város érdekében. 
– Milyen területeket, feladatokat delegáltak 
Önhöz?
– Elsődleges feladatom a választókörzetemben 
élők érdekképviselete. Alpolgármesterként a 
két legnagyobb paksi energetikai társasággal 
való kapcsolattartás szerepel a listámon, illet-
ve várhatók eseti megbízások. Szántó Zoltán 
alpolgármester úrral egyeztetünk, hogy mely 
kérdésekben tudjuk segíteni a polgármester 
munkáját, hiszen az alpolgármestereknek ez a 
közvetlen feladatuk.
– Hogyan tudja hasznosítani a szakmai pá-
lyafutása, közéleti tevékenysége alatt szerzett 
eddigi tapasztalatait?
– Az előző önkormányzati ciklus óta dolgoz-
tam vezetői beosztásban az MVM Zrt.-nél, 
majd a Paks II. Zrt.-nél több vezetői beosztás-
ban, jelenleg vezérigazgatói kabinetvezető va-
gyok. Ezek az évek jó iskolát jelentettek ahhoz, 
hogy most még felkészültebben segíthessem a 

választókörzetem és Paks  fejlődését. A Paks 
II. beruházás ügyeit rajtam keresztül is ösz-
sze lehet hangolni a város fejlesztésével. An-
gol, orosz és aktiválandó német nyelvtudásom 
egyaránt hasznosnak bizonyulhat az atomerő-
mű-építés és a testvérvárosi kapcsolatok terü-
letén.
– Milyen célterveket tűzött ki magának az ön-
kormányzati ciklus végéig?
– A képviselői és az alpolgármesteri felada-
taimat összehangoltan és nem egymás rová-
sára szeretném végezni. Hosszú listám van a 
választókörzet feladatairól, amelyek közül az 
egyszerűbbeket (ároktakarítás, fűnyírás, bok-
rok rendbetétele a Szentlélek templom előtt) 
operatívan tudom intézni. Számos hosz-
szú távú feladat is van, ezeket elő kell készíte-
ni, például a Kölesdi út–Neumann János utca 
(elkerülőút) rendőrlámpássá alakítása, a Va-
dász utcára történő bekanyarodás műszaki fel-
tételeinek megteremtése, valamint az utca- és 
járdafelújítások.                                                 -kgy-

– Melyek az első feladatai főállású alpolgár-
mesterként?
– Az első időszak természetesen az ismerkedé-
sé, ezért Szabó Péter polgármesterrel áttekin-
tettük az önkormányzat és cégei, valamint az 
intézmények helyzetét és feladatait. Fontos az 
eddigi fejlesztések értékelése és a folyamatban 
lévő beruházások helyzete, az önkormány-
zat hétéves gazdasági programjának státusza, 
de mivel én az emberközpontú vezetésben hi-
szek, elsőként szeretnék megismerkedni kol-
légáimmal, az intézmények, cégek vezetőivel, 
munkatársaival.

– Vannak olyan területek, amelyek kifejezet-
ten Önhöz tartoznak?
– A polgármester általános helyettesítésén túl 
a szociális terület és az egészségügy, a lakás-
gazdálkodás, a turisztika, a kulturális és i�úsá-
gi ügyek tartoznak hozzám. Ezek mind jelen-
tős hatással vannak az itt élők mindennapjai-
ra, hangulatára, komfortérzetére. De nemcsak 
ezeken a területeken, hanem az önkormány-
zati munka minden szegmensében szeretnék 
aktívan dolgozni. Meggyőződésem, hogy gör-
dülékeny lesz az együttműködésünk polgár-
mester úrral, Leber Ferenc alpolgármester úr-
ral és a képviselőkkel.
– Milyen szakmai tapasztalatok birtokában 
látott munkához?
– Az önkormányzati munka, ha nem is Pak-
son gyakoroltam, nem új számomra. Polito-
lógusként ez volt a szakterületem, de az elmé-
leti mellett gyakorlati tapasztalataim is van-
nak, mivel önkormányzati képviselőként és 
társadalmi megbízatású alpolgármesterként 
is dolgoztam. Emellett részt vettem a me-
gyei önkormányzat TOP bizottsága munká-
jában, illetve Süli János országgyűlési képvi-
selő úr kabinetvezetőjeként is sokféle lakossá-
gi problémával találkoztam. Ezek megoldása 

során nagy szükség volt arra a nyitottságra és 
együttműködőkészségre, amelyre alpolgár-
mesteri munkámban is szeretnék építeni. Dol-
goztam i�úságszakmai területen is, ez, vala-
mint életkorom is ösztönöz arra, hogy a �a-
talok érdekeit és gondolatait is képviseljem a 
városvezetésben.
– Milyen célokat kíván elérni az önkormány-
zati ciklus végéig?
– Paks sokat fejlődött az elmúlt időszakban, 
egyre komfortosabb, élhetőbb lett, ám még 
sok a tennivaló. Ezek egy része összefonódik 
a mindannyiunk jövőjét meghatározó atom-
erőmű-építés előkészületeivel. Szeretném, ha 
a beruházás zavartalan lefolytatása mellett si-
kerülne megőrizni az élhető viszonyokat, és a 
várost érintő valamennyi tervezett fejlesztést 
határidőre megvalósítani. Legfontosabb cél-
ként az önkormányzat családbarát jellegének 
további erősítését jelölném meg. Fontos, hogy 
nyissunk a �atalok felé, és minél több lehetősé-
get adjunk számukra, hogy a jövőjüket Pakson 
képzeljék el.                                                        -kgy-

Fotó: magánarchívum

Fotó: Babai István

Szántó Zoltán elérhetőségei: telefon: 06/20-
2206-425, e-mail: szanto.zoltan@paks.hu

Leber Ferenc elérhetőségei: telefon: 06/20-
9162-534, e-mail: leberferenc05@tolna.net
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Szabó Péter: Sosem szűnik 
meg ragyogni 1956 fénye
– Kolonics János és Czuczor An-
tal vértanúsága, Tuba János paksi 
nemzetőrparancsnok bátorsága, 
melyért a forradalom után tizen-
egy hónap börtönbüntetés járt, 
örök példa minden paksi i�ú szá-
mára. Életük, bátorságuk, hitük 
minket is �gyelmeztet, hogy ma-
radjunk hűek 1956 szelleméhez, 
bátor bölcsességéhez. Hiszen a 
forradalom hősei és mártírjai egy 
pillanat alatt megértették, hogy 
most van itt az idő és a lehetőség. 
Ösztönösen megérezték, hogy-
ha nem lépnek és nem dobban 
együtt a szívük, országunk mind-
örökre a közömbösség erőtlen-
ségében marad – mondta Sza-
bó Péter polgármester az 1956-
os sorsfordító események paksi 
hőseiről szólva a forradalom és 
szabadságharc 63. évfordulójá-
ra szervezett városi ünnepségen 
tartott beszédében. 
Kiemelte: Hiszem, hogy 1956 
szellemi-lelki öröksége ma is ta-
nít minket. Megtanít az összefo-
gásra, közös céljaink elérésére, a 
vérrel szerzett szabadság és de-
mokrácia megvédésére, és arra, 
hogy közömbös lélekkel sohasem 
élhetjük emberségünk valódi ér-
tékeit.
– Az 1956-os forradalom és sza-
badságharc után hatvanhárom 
évvel mi egy szabad világban él-
hetünk. Ahol sosem felejthetjük 
a forradalom lelkületét, a benne 
értünk is harcoló ezrek áldozatát. 
És azt sem, hogy minden jó, amit 
ma megélhetünk, korántsem ter-
mészetes. Nemzetünk, városunk, 
családunk jólétét, biztonságát, 
szabadságát, fejlődését, gyerme-
keink, unokáink jövőjét napon-
ta értékelnünk és őriznünk kell. 
Őriznünk a forradalmár szabad, 
önfeláldozó, a jövőért tenni aka-
ró, tiszta és mindig �atal lelkével – 
zárta gondolatait Szabó Péter.
A megemlékezésen közremű-
ködtek a kézdivásárhelyi Mol-
nár Józsiás és Pető� Sándor isko-

lák diákjai, valamint a Pro Artis 
Wind Band fúvószenekar, vezé-
nyelt Tóth János. Az ünnepség 
zárásaként koszorúztak a város-
háza előtt álló 1956-os emlék-
műnél. Az október 23-i program 
a Csengey Dénes Kulturális Köz-
pontban folytatódott. 
Szabó Péter polgármester beszé-
dében kiemelte, hogy 1956 hősei, 
mártírjai tiszta szeretetből ka-
paszkodtak össze, hogy legyőz-
zék a bűnben fogant hatalmat. 
Egymás, a szabadság és a haza 
szeretete fűtötte őket. 1956. ok-
tóber 23-án a magyar nép egy 
nagy fényesség lángját gyújtotta 
fel, mely büszkeséget, szabadsá-
got festett a magyarok arcára, de 
bevilágította a világot is, megmu-
tatva, hogy hittel, összefogással a 
szív bátorságával mindenre ké-
pes az ember.
– És ez a fény ma sem hunyt ki, 
hiszen a 63 éve megtörtént ese-
mények hozták 1989-ben azt 
a szabadságot és demokráci-
át, melyben ma élhetünk. Ezért 
1956 lelkisége, szelleme ma is 
fény és tükör nemzetünknek. Tü-
kör, melybe időről időre bele kell 

néznünk, hogy lássuk a rosszat, a 
hibákat, és megszabadulhassunk 
a bűnöktől, melyek megseb-
zik közösségünk lelkét. 1956 ra-
gyogása ma is tiszta fényt gyújt a 
szemnek, melynél megláthatjuk 
azt a világos, egyértelmű érték-
rendet, amelyben egy volt a cél és 
az akarat. És amely nem pusztán 
a hatalom megszerzésére szövet-
kezett elvtelenül, önmaga hamis 
szándékát az emberek szolgálatá-
nak köntösébe bújtatva. Mert egy 
népet, országot, közösséget csak 
egyenes úton és tiszta értékrend-
ben lehet vezetni, úgy, ahogy azt 
számunkra 1956 hősei mind-
örökre kijelölték – húzta alá a 
polgármester.
Arról is beszélt, hogy a 63 évvel 
ezelőtti események fénye napja-
inkban azt is megvilágítja, hogy 
közönyből és közömbösségből 
még sosem született változás. A 
magyar nép nem hitte el, hogy 
a jóként tálalt rosszat természe-
tesként kell elviselnie. Persze ma 
ennek ellenkezője is igaz. A bé-
két, szabadságot, demokráci-
át, országunk és helyi közössé-
günk kézzelfogható fejlődését 

nem tekinthetjük természetes-
nek. Mert mindazok, akik a kö-
zösen megharcolt értékeinket, 
elért eredményeinket közöm-
bösen fogadják, természetesnek 
veszik könnyen áldozatok lesz-
nek. Akiket becsapnak a mai-
nál több szabadság és jólét ígé-
retével – hangsúlyozta.
– Hiszem, hogy országunk felett 
sosem szűnik meg ragyogni 1956 
fénye. A forradalom lelkülete bá-
torítsa és vezesse nemzetünket. 
Őrizzük együtt a szabadságot, 
békét, a vérrel szerzett demokrá-
ciát – mondta zárógondolataiban 
Szabó Péter.
Az esten átadták a Pro Urbe em-
lékérmet, a kitüntetést ebben 
az esztendőben Kernné Magda 
Irén, Forster József és Kiszl Ká-
roly vehették át, valamint meg-
tartották a Tehetséges Paksi Fia-
talokért Alapítvány díjkiosztóját. 
Ezután ünnepi műsort adott a 
Medinai Tamburazenekar és Or-
bán György „Emeld föl fejedet 
büszke nép” címmel. A nap zárá-
saként Süli János miniszter mon-
dott pohárköszöntőt.              

Kohl Gyöngyi

KözéletKözélet

Fotó: Babai István
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Hárman kaptak Pro Urbe díjat
A Pro Urbe emlékérem azoknak a szemé-
lyeknek, illetve szervezeteknek adományoz-
ható, akik, illetve amelyek tevékenysége a 
város gazdasági, kulturális és társadalmi fej-
lődésében kiemelkedő jelentőségűnek bizo-
nyult. A díjat hagyományosan az október 
23-i ünnepi esten adják át. 2019-ben három 
díjazott volt, Kernné Magda Irén, Kiszl Ká-
roly és Forster József vehették át a város ran-
gos elismerését. 

– Nagyon szerencsésnek érzem magam, mert 
egy olyan közösségnek vagyok a tagja, amelyet 
nemcsak a jelene és a jövője, hanem a múltja is 
érdekel. Köszönöm a paksiaknak, hogy érdek-
lődő, értő olvasóim, a városnak ezt a díjat, ami-
vel megbecsülte a munkámat, és mindenki-
nek, akinek a támogatása lehetővé tette, hogy 
itt állhatok – mondta Kernné Magda Irén a 
Pro Urbe emlékérem átvételekor. Ahogy a 
méltatásban elhangzott, 1985-ben kezdett dol-
gozni a Bezerédj általános iskolában pedagó-
gusként. Az anyanyelvi kultúra ápolásáért Né-
meth László-díjat kapott az oktatási tárcától. 

Korábbi nyilatkozatából kiderül, hogy alapve-
tően irodalmi beállítottságú volt, de érdeklő-
dése egyre inkább a történelem, a helytörténet 
tanítása felé tolódott. A Városi Múzeumban 
folytatta pályafutását múzeumpedagógusként. 
Ekkor lett a Várossá válni című kötet társszer-
zője és szerkesztője, és a Városunk: Paks című 
helytörténeti tankönyv szerzője. Szakavatott 
ismerője Pákolitz István életművének, hagya-
tékának gondozásával, emlékszobájának be-
rendezésével kiváló munkát végzett a múze-
umban. Nélkülözhetetlen segítséget nyújtott 
a Paksi Települési Értéktár Bizottság tevé-
kenységéhez, számos helyismereti vetélkedőt 
és Pákolitz szavalóversenyt szervezett. A Pak-
si Hírnök munkatársaként az Üdvözlet Paks-
ról című rovat elindítója, állandó szerzője volt. 
A két kiadásban megjelent Híres paksi elődeink 

című hiánypótló gyűjteménye külföldi érdek-
lődésre is számot tartott, és Képeskönyv című 
kötete is utánnyomást élt meg, a TelePaks Mé-
diacentrum Nonpro�t K�. – Paksi Hírnök ki-
adásában megjelent Paksi templomok és kápol-
nák című fényképalbumhoz Kernné Magda 
Irén írta a kísérőszöveget. Most szeptember-
ben jelent meg Pákolitz István születésének 
100. évfordulójára Itthon című kötete. A díja-
zott munkásságát a város 2006-ban Paks kul-
túrájáért kitüntetéssel ismerte el. 

– Hetven évvel ezelőtt születtem Pakson, ahon-
nan soha nem vágyódtam el, ideköt a család, a 
munkám, itt érzem jól magam. Életem során 
mindvégig igyekeztem a város javát szolgálni 
– mondta Kiszl Károly. A méltatásból kiderült, 
hogy a díjazott 1968-tól foglalkozik hajózással. 
A rendszerváltás után önálló, hajós magánvál-
lalkozások építésébe kezdett. Szívügye a hajó-
zás hagyományainak ápolása, a szakma nép-
szerűsítése, minél szélesebb körű elismerteté-
se. Kiszl Károly az egykori Paksi Duna-partért 
Közalapítvány elnöke volt, a Révhajósok Or-
szágos Szövetségének korábbi elnöke, a Paksi 
Iparos és Vállalkozói Kör, valamint a Duna-Sió 
Turisztikai Egyesület és a Közlekedéstudomá-
nyi Egyesület Hajózási Tagozatának tagja. Év-
tizedek óta támogatja a város kulturális életét, 
szorosan együttműködve a mindenkori kultu-
rális intézményekkel. Éveken át a város rendel-
kezésére bocsátotta a régi víziszínpadi hajótes-
tet, a paksiak által közkedvelt augusztus 20-i 
tűzijátékot először a tulajdonában lévő uszály-
ról, később a kompról lőtték ki, segít a lampio-
nos felvonulás lebonyolításában is. Paksot tá-
mogató tevékenységének legjelentősebb ered-
ménye az 1988-tól folyamatosan fejlődő paksi 
komp-, majd nagyhajó- és csónakkikötő létre-
hozása és üzemeltetése. Számos elismerésben 
részesült pályája során, közülük a Paksi Iparos 
és Vállalkozói Körtől 2002-ben elnyert Év Vál-
lalkozója, a 2010-ben a Révhajósok Országos 

Szövetsége által adományozott Nagy Révész-, 
valamint a 2013-ban a Vállalkozók Országos 
Szövetsége által adományozott Év Vállalkozó-
ja díjakra a legbüszkébb. 

– Megtanultam a szüleimtől, különösen édes-
apámtól a szülőfalum szeretetét, tiszteletét, az 
indentitástudatot. A legnagyobb, amit elér-
tem, az identitástudat, a lokálpatriotizmus, a 
barátság és a tisztelet. Mindehhez kellett a csa-
ládom, a barátaim és Önök – mondta Forster 
József, aki Dunakömlődön született 69 eszten-
dővel ezelőtt, és ma is ott él. 1977-től dolgo-
zott a Paksi Atomerőmű Vállalatnál, jelentős 
szerepe volt a lakótelep és Paks egyes épüle-
teinek építésénél. Ahogy fogalmazott: „Épí-
tettem utat, járdát, óvodát, iskolát és várat. 
Továbbá erőművet, gyárat, templomot, kór-
házat, sportcsarnokot, uszodát, szállodát, 
faluházat, emlékművet.” Részt vett a Né-
met Nemzetiségi Önkormányzat megalakí-
tásában, és jelentős szerepe volt abban, hogy 
Paks testvérvárosi kapcsolatot alakított ki 
Reichertshofennel. Részt vett a testvérme-
gyei kapcsolat kialakításában Tolna megye 
és Main-Tauber-Kreis között. Az egykori 
Dunakömlődért Egyesület elnöke volt. Bevá-
lasztották a Dunakömlődi Egyházközség el-
nökségébe, melynek munkája alatt megújult a 
dunakömlődi templom és környezete. A Du-
nakömlődi Borbarát Kör és a Paksi Kertbará-
tok Egyesület tagja, aktív a Siller Nótakörben. 
Szabadidejét unokáival, borászattal, kertészke-
déssel tölti. Kezdeményezésére, önkormány-
zati segítséggel, 2016-ban megépült a kitele-
pített németek emlékműve Dunakömlődön. 
Forster József azt mondja, hogy mindez nem 
történhetett volna meg, ha nem áll mellet-
te a családja és a barátai, elsősorban a felesé-
ge, Jutka. Nem feledheti váro-sunk díszpolgá-
ra, Pónya József segítségét, ösztönzését sem, 
hangzott el a méltatásban. 

Kohl Gyöngyi

Közélet

Fotók: Babai István
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A tehetséget ismerte el a TPF
Az anyanyelvi kultúra, a mű-
vészet, a tanulmányi munka 
és a sport területén kimagas-
ló eredményt elérő diákok és 
a felkészítők tevékenységének 
elismerése, ösztönzésük a to-
vábbi sikerekre, eredmények-
re – ez a célja a Paks Város Ön-
kormányzata és az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. által létreho-
zott Tehetséges Paksi Fiatalo-
kért Alapítványnak. A szerve-
zet idei pályázatának keretében 
kilenc diákot, diákcsoportot és 
két felkészítő pedagógust kö-
szöntöttek az október 23-i városi 
ünnepi esten. 

Kis-Szabó Tóbiás a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola 8. 
osztályos diákja, általános isko-
lai tanulmányok kategóriában ka-
pott díjat. Kiemelkedő tehetségét 
elsősorban matematikából bizo-
nyította, az elismerést két mate-
matikaverseny Tolna megyei dön-
tőjében elért 1. helyezésével érde-
melte ki. 
Szabó Zétény a Paksi Bezerédj 
Általános Iskola 6. osztályos ta-
nulója. Kedvenc tantárgyai a ma-
tematika, a földrajz, a történelem 
és az idegen nyelvek. 2019-ben a 
London Bridge angol nyelvi ver-
seny országos döntőjében 8., a Si-
monyi Zsigmond helyesírási ver-
seny Tolna megyei döntőjében 1. 
helyezést ért el. 
Németh Nikolett a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola di-
ákjaként érte el eredményeit, je-
lenleg az ESZI-ben tanul. Kima-
gasló tehetségét az anyanyelvi 
kultúra, a versmondás és a szép 
magyar beszéd terén bizonyítot-
ta városi és megyei versenyeken. 
2019-ben a Szép Magyar Be-
széd Tolna megyei versenyében 
1. helyezett lett, a Kazinczy-díj 
Alapítvány országos versenyé-
nek bronzjelvényese. 
Vajda Bence Ferenc sport kate-
góriában lett díjazott. Az Atom-
erőmű Sportegyesület kajak-kenu 
szakosztályának igazolt sporto-
lója, jelenleg a Budapesti Baptis-
ta Sportiskolában tanul. Első ma-

gyar bajnokságát 15 évesen nyer-
te, azóta 15 dobogós helyezést 
szerzett. 2016-ban az Olimpiai 
Reménységek Versenyén négyes 
kajakban 6. lett. Az i�úsági válo-
gatott tagjaként számos nemzet-
közi versenyen képviselte hazán-
kat. Az idei i�úsági világbajnoksá-
gon kajak négyesben 500 méteren 
2. lett, a magyar bajnokságon egy 
arany- és két ezüstérmet szerzett. 
Ritter Kíra Réka a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium 12. H osztá-
lyos tanulója, képzőművészet ka-
tegóriában vehetett át díjat. Fotóz, 
rajzol, formáz és tervez, több mint 
tíz éve a Paksi Képzőművészeti Is-
kola tagja. Munkáit számos kiál-
lításon mutatták be a Paksi Kép-
tárban, a Csengey Dénes Kultu-
rális Központban és a Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium galériájá-
ban. Versenyeredményei is kivá-
lóak: Veled is törődünk Egyesü-
let pályázatai, Paksi Képtár pályá-
zatai, Drogprevenciós pályázat, 
Paks képeslapokon, József Attila 
pályázat. 
Kovács Kíra Diána közép- és 
felsőfokú tanulmányok kategó-
riában lett díjazott. A Paksi Vak 
Bottyán Gimnázium 12. évfolya-
mos tanulója rendszeres résztve-
vő megyei és országos latin, ma-
tematika, kémia, szövegszerkesz-
tési és helyesírási tanulmányi 
versenyeken. 2018-ban és 2019-
ben az Irinyi János országos ké-
miaversenyen megyei 1. helye-

zést, 2019-ben a Fejér Lipót ma-
tematika versenyen megyei 3. 
helyezést ért el. Előrehozott kö-
zépszintű érettségit tett latinból 
93%-os eredménnyel. 
Domonkos Dominika közép-
iskolai tanulmányok kategóriá-
ban kapott díjat. Idén érettségi-
zett kitűnő eredménnyel a Pak-
si Vak Bottyán Gimnáziumban. 
A Tudományos Diákkörök XIX. 
Kárpát-medencei konferenciá-
ján az irodalom-nyelvészet szek-
ció 2. díját nyerte el. Dr. Tarisz-
nyás Györgyi-díjas, Vak Boty-
tyán Gimnázium Emlékérmes. 
A Behr Blanka paksi születésű 
írónő munkásságát feldolgozó 
tanulmányával különdíjat nyert 
a Bottyán TDK-n, munkáját a 
paksi értéktár bizottság is elis-
merte, és megjelentette a Paksi 
Hírnök különszámában.
Tóth Marcell zene kategóriá-
ban vehetett át díjat. A Paksi Pro 
Artis Alapfokú Művészeti Isko-
la tubás növendékeként számos 
találkozón és versenyen szere-
pelt eredményesen. 2013-ban és 
2014-ben a „Sistrum” Dunántú-
li regionális versenyen, 2015-ben 
az I. Tolna megyei mélyrézfúvós 
találkozón arany minősítést ka-
pott. A Liszt Ferenc Zeneművé-
szeti Egyetem Bartók Béla Zene-
művészeti és Hangszerészképző 
Gyakorló Szakgimnázium tanu-
lója. A XIII. Országos Szakgim-
náziumi Harsona- és Tubaverse-

nyen korcsoportjában 1. helye-
zést ért el. Az Aeris Brass Kvintett 
alapító tagja, a formáció a Duna 
TV Kamara Virtuózok komoly-
zenei vetélkedőjén 4. helyezést 
ért el. Marcell a XII. nemzetkö-
zi fúvós versenyen III. helyezést 
ért el. 
Fábián Dávid, Papp Richárd, 
Mucza Gábor, Rodenbücher 
Dominik, azaz a Fesstők csapa-
ta képzőművészet kategóriában 
kaptak díjat, mindannyian a Szek-
szárdi SZC I. István Szakképző Is-
kolájának tanulói, ács vagy kőmű-
ves szakmát tanulnak. A Depónia 
Nonpro�t K�. és a Székesfehérvá-
ri SZC Árpád Szakgimnázium ál-
tal közösen kiírt Országos ÖKO 
Modellversenyen a kukafestő ka-
tegóriában első helyezést értek el. 
A képzőművészet, ahogyan a �úk 
példája is mutatja, gyakran közös-
ségi és társadalomformáló erővel 
bír. 
Fekete Miklósné a Paksi II. Rákó-
czi Ferenc Általános Iskola taná-
ra tehetséggondozás kategóriában 
volt díjazott. Testnevelő munkája 
során a hagyományos sportágak 
mellett újakat is meghonosított az 
iskolában (futsal, nordic walking). 
Tanítványai közül a futsal �úcsa-
pat, atlétikában egy súlylökő di-
áksportoló és a 4x600 méteres vál-
tófutásban a lánycsapat, illetve a 4. 
korcsoportos röplabdacsapat ért el 
megyei 1. helyezést diákolimpiá-
kon. Tíz évig irányította a diákön-
kormányzatot; másfél évtizeden át 
szervezte a sóstói táborozásokat. 
Tarnainé Vida Gyöngyi is a Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 
tanára, 1984-ben szerzett magyar-
orosz szakos diplomát Pécsett, 
amit 1996-ban német szakkal egé-
szített ki. Munkáját nagyfokú hi-
vatástudat, minőségigény jellemzi. 
Megbízható, pontos munkavégzé-
sével a nevelőtestület elismerését is 
kivívta. Sikeresen készítette fel di-
ákjait a Kazinczy szépkiejtési, a Si-
monyi Zsigmond helyesírási, vers- 
és prózamondó, valamint német 
nyelvi versenyekre. A középisko-
lai felvételire felkészítő szakkörei is 
eredményesek.                       Kohl Gy.

KözéletKözélet

Fotó: Babai István
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Márciusra elkészül az új moziterem

Megjelentek a CLLD pályázati kiírásai

Hamarosan elkezdődik a paksi 
mozi- és kamaraterem kialakí-
tása a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban. A közbeszerzé-
si eljárásban a nyertes ajánlatot 

a paksi székhelyű PARTNER 
Építő és Szolgáltató K�. tette. 
A cég ügyvezetője és Paks pol-
gármestere október 25-én írták 
alá a kivitelezésről szóló szerző-

dést. „Csengey Dénes Kulturális 
Központ moziterem kialakítá-
sa” – ezt a címet kapta a projekt. 
A beruházás több mint 82 mil-
lió forintba kerül, ebből 49 mil-
lió forintot a Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány biz-
tosít Paks Város Önkormány-
zatának – mondta Szabó Péter. 
Paks polgármestere hozzátet-
te, a moziterem nemcsak �lm-
színházként funkcionál majd, 
hanem kamarateremként zenei 
előadásoknak is otthont adhat. 
Az épület emeletén kialakítan-
dó, kilencven férőhelyes terem 
falai és ablakai hangszigeteltek 
lesznek. A városvezető kiemelte 
továbbá, hogy minden berende-
zés megfelel a 21. századi köve-

telményeknek. Szabó Péter sze-
rint régi vágyuk a lakosoknak, 
hogy világsikerű �lmeket helyi 
moziban nézhessenek meg, és 
ne kelljen ezért elutazniuk Paks-
ról. Czetho�er Balázs, a PART-
NER K�. ügyvezetője a szerző-
déskötésen azt mondta, hogy a 
falakból is bontanak, az ülőhe-
lyeket pedig lépcsőzetes rend-
szerben építik be. Ráadás, hogy 
a széksorokat oldalirányban ki-
csit eltolják egymástól, hogy 
semmi ne akadályozza a szabad 
kilátást. A munkaterületet ti-
zenöt napon belül átveszi a kivi-
telező, és várhatóan száz napon 
belül elkészül az új kamaramo-
zi-terem.

Lovász Krisztián

A CLLD projektről és a meg-
jelent pályázati felhívásokról 
tartott sajtótájékoztatót Ritter 
Zoltán, a Paksi Helyi Közösség 
munkaszervezetének vezetője. 
A Paksi Helyi Közösség koráb-
ban 400 millió forintot nyert 
a terület- és településfejleszté-
si programban, a helyi fejlesz-
tési stratégiában megfogalma-
zott célok megvalósítására.

Közösségi szinten irányított vá-
rosi helyi fejlesztések – ezt jelenti 
a CLLD rövidítés, amelyre a Pak-
si Helyi Közösség 400 millió fo-

rint TOP-os támogatást nyert. 
A megvalósításra tizenhárom tag 
részvételével – a költséghatékony-
ság �gyelembevételével – konzor-
cium alakult, amelynek tagjai in-
tézmények, civilszervezetek, vala-
mint cégek, a Paksi Polgármesteri 
Hivatal látja el a munkaszerveze-
ti feladatokat. Ritter Zoltán a Pak-
si Helyi Közösség munkaszerve-
zetének vezetője elmondta, hogy  
a pályázat előkészítése során szá-
mos intézményt és szervezetet 
megkerestek, amelyek ötletekkel, 
tanácsokkal segítették a fejlesz-
tési stratégia kialakítását, és ben-

ne a fejlesztési célkitűzések meg-
fogalmazását. A javaslatok beépí-
tésével az igényeknek megfelelő 
kiírások jelenhettek meg, emel-
te ki Ritter Zoltán. A pályázati ki-
írások már elérhetők Paks hiva-
talos honlapján, a www.paks.hu 
oldalon, az információk, ezen be-
lül a koncepciók, programok fül 
alatt a CLLD-re kattintva, vagy a 
nyitóoldal alján. – Kilenc lehető-
ség közül választhatnak az érdek-
lődők, ebből három infrastruk-
túra-fejlesztést céloz, ide tartoz-
hat a Duna-part, az intézmények 
vagy a közösségi házak rekonst-

rukciója, a fennmaradó lehető-
ségek pedig kisebb-nagyobb vo-
lumenű közösségi programok 
szervezésére irányulnak. A kiírá-
sokban különböző beadási határ-
idők szerepelnek, illetve a közös-
ségi programokra egy, míg az inf-
rastrukturális fejlesztésekre két 
év a megvalósítási időszak – ösz-
szegzett a munkaszervezet veze-
tője. Novemberben pályázati tájé-
koztatóval segíti az érdeklődőket 
a szervezet, melyre lehetőség sze-
rint a Széchenyi 2020 Program-
irodától is érkezik majd szakem-
ber.                                               Faller G.

Fotó: Molnár Gyula
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Paks II. projekt: folyamatos 
a munkavégzés

Atomerőmű

Mozgalmas volt az október a Paks II. 
projektben: az orosz fővállalkozó átadta 
az új blokkok műszaki terveit a Paks II. 
Zrt. számára, és kiválasztotta a blokkve-
zérlő kivitelezőjét. Mindeközben a meg-
szerzett engedélyek száma elérte a négy-
százat, a Paks II. Akadémia keretében 
pedig elindult az atomerőművi üzemel-
tetési szakmérnökképzés.

Fontos mérföldkő a Paks II. projekt tör-
ténetében, hogy az orosz fővállalkozó ok-
tóber elején átadta az új blokkok műszaki 
terveit. Mittler István, a Paks II. Zrt. kom-
munikációs igazgatója arról tájékoztatott, 
hogy ez a műszaki terv háromlépcsős el-
fogadási folyamatának első fázisa. Ezt kö-
veti a műszaki terv alapján a létesítési enge-
dély iránti kérelem összeállítása és az ahhoz 
szükséges elemzések elkészítése. A harma-
dik lépcső az engedélykérelem tervezetten 
jövő nyári benyújtása, majd annak hatósá-
gi elbírálása és a létesítési engedély meg-
szerzése.
Az igazgató hozzátette, az engedélyezések 
során korántsem csak az Országos Atom-
energia Hivatal a Paks II. Atomerőmű Zrt. 
partnere. A Paksi Járási Hivataltól a Közép-
Dunántúli Vízügyi Hatóságon át a Baranya 
Megyei Kormányhivatalig számos hiva-
tal, hatóság részt vesz az engedélyezési fo-
lyamatokban. – A megszerzett engedélyek 
száma meghaladja a négyszázat – mondta 
Mittler István.
Arról is tájékoztatott, hogy időközben egy 
újabb orosz tender zárult le eredményesen. 
– Nyílt versenyeljárásban a Framatome 
SAS–Siemens AG konzorcium nyerte el 
a Paks II. blokkvezérlő berendezésére vo-
natkozó megrendelést. Az, hogy egy fran-
cia-német konzorcium szállítja a blokk-
vezérlő berendezést, jelzi, hogy a Paks II. 
projekt nemzetközi együttműködésben va-

lósul meg – hangsúlyozta a kommuniká-
ciós igazgató. Az október 22-én, Moszk-
vában aláírt szerződés értelmében a kon-
zorcium készíti el a blokkvezérlőt, illetve 
elvégzi egyebek között a berendezés infor-
mációbiztonsági követelményeknek meg-
felelését tanúsító iratok és minősítések be-
szerzését is.
A felvonulási területen mindeközben javá-
ban készülnek az első épületek – tájékoztatott 
az aktualitásokról Mittler István. Emlékezte-
tett rá, hogy nyolcvan épületet – üzemcsar-

nokokat, raktár- és irodaépületeket – fognak 
megépíteni.
Az ősz folyamán a Paks II. Akadémia kere-
tében ugyanakkor elindult az atomerőművi 
üzemeltetési szakmérnökképzés. Mint 
Mittler István felidézte, a Paks II. Zrt. hat 
felsőoktatási intézménnyel – a Budapes-
ti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
temmel, a Pécsi Tudományegyetemmel, a 
Debreceni Egyetemmel, a Pannon Egye-
temmel, a Miskolci Egyetemmel és a Du-
naújvárosi Egyetemmel – együttműködés-
ben hozta létre a Paks II. Akadémiát. Négy 
egyetem szeptemberben indította, a Pan-
non Egyetem és a Pécsi Tudományegye-
tem pedig tervezetten 2020 elején indít-
ja el a szakképzést keresztféléves rendben. 
– Azokon az egyetemeken, ahol elindult a 
program, teljes a létszám, sőt Debrecen-
ben a tervezettnél magasabb – összegzett 
a Paks II. Zrt. kommunikációs igazgatója.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt.

Készül az irodaház a felvonulási területen. 
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Portré

Jó napot, mi újság?

Lábár Tamás
Az új káplán a Paksi Római Ka-
tolikus Plébánián a szűkebb 
hazájában találta magát, ami-
kor idén augusztusban elfog-
lalta szolgálati helyét. Érde-
kes ez a Lábár név – jegyzem 
meg Tamásnak, de úgy mond-
ja, ez a név magyar, 1690-ig fel-
kutattatta a családja történetét, 
de büszke német gyökereire is. 
Várdomb jelentette számára a 
gyermekkort, majd Szekszárd 
következett, a Garay gimná-
zium, a középiskolás évek. Az 
érettségi után már volt egy rövid 
kitérője a kispapság felé, ám ak-
kor úgy döntött, a pécsi egyete-
men folytatja tanulmányait, ahol 
2011-ben végzett történészként, 
hogy aztán egy évig a munka vi-
lágában szerezzen tapasztala-
tokat, s ezt követte 2012-ben a 
Pázmány Péter Katolikus Egye-

tem teológiai fakultása és a Köz-
ponti Szeminárium évei. 2019 
nyarán helyezték Paksra, a pak-
si katolikus közösséghez. A di-
akónussá szentelését követő-
en szolgált Magyarszéken és 
Pécsett is, mielőtt a városba ér-
kezett, tehát már volt tapasztala-
ta, viszonya az egyházi közössé-
gekhez. A paksiakkal korábbról 
volt kapcsolata, két alkalommal 
is lelki vezetője volt a híveknek 
csíksomlyói útjuk során. S mi-
képpen lesz Isten szolgája egy 
�atalember? Hogyan érlelődik 
benne a döntés? – kérdezem 
előbb magamban, aztán hango-
san is, félve persze, hogy udva-
riatlan vagyok. De Tamás köz-
vetlen őszintesége megnyugtat. 
Úgy meséli, hogy egy átlagosan 
vallásos édesanya és átlagosan 
szigorú édesapa mellett nevel-

kedett két �útestvérével. Példa 
nem volt előtte, mégis (vala-
mi megmagyarázhatatlan ok-
nál fogva) korán megmutatko-
zott az egyház, a vallás melletti 
elkötelezettsége. Szülei – félt-
ve őt – eleinte óvták a tervétől, 
majd megnyugtatta őket a �ú 
döntése a pécsi egyetem mel-
lett. Ám a történésszé lett �atal-
ember nem tett le korábbi elha-
tározásáról, s ez az állhatatos-
ság meggyőzte a szülőket a �uk 
maga választotta jövőjéről. Ta-
más a teológia szak elvégzése 
után Rómában is tanulmányo-
kat folytatott, ahol egyháztör-
ténelmet tanult, licenciát szer-
zett. S most itt Pakson, káplán-
ként, mi is a feladata? Hittant 
tanít a katolikus iskolában, el-
sőáldozásra, bérmálásra készí-
ti fel a gyerekeket, elsősorban 

szentmiséket mutat be, ezeken 
kívül temetési, keresztelői, es-
küvői szertartásokat vezethet, 
helyettesítheti a plébánost. El-
gondolkodom a hittanoktatá-
son. Ahhoz pedagógiai érzék is 
szükséges, különösen a mai vi-
lágban. Ebben a gondolatom-
ban megerősít a beszélgetőtár-
sam. Új módszerek kellenek a 
gyerekekhez, minden tekintet-
ben. Ma nehezebb megértetni 
velük (s a szüleikkel is!), hogy 
a hit adhat erőt jól megragad-
ni az életet, abból az értékeshez 
tartozni, azt választani. A hitnek 
van jövője ebben a minden ré-
tegrendjében felgyorsult világ-
ban, ez adhat kapaszkodót, ér-
téket. Úgy mondja Tamás, hogy 
a hagyományos értékrend újra-
felfedezéséhez nem az alapok-
ról kell építkezni, hanem gya-
korlatilag újra kell alapozni az 
épüléshez, építkezéshez, a célok 
meghatározásához. Az értéke-
ket úgy kell, úgy lehet felfedez-
tetni, hogy segítünk az embe-
reknek felemelkedni azokhoz. S 
mivel tölti az időt, amikor sza-
bad? – kérdezem. Történész-
ként a kora újkor a kedves té-
mája, a 16–17. századi egyház-
történelem, a teológia szakon 
is ebből a korból vette a szak-
dolgozata témáját. Olyan kor 
ez, amiből nem könnyű egyet-
len személyiséget kiemelni, hi-
szen a gondolkodók, művészek, 
szentek kora volt ez, de az iro-
dalmi olvasmányait is innen 
választja, ha teheti. S szeret ter-
mészetet járni, zenét hallgatni, 
és ami a legfontosabb: a szűk ba-
ráti körével, a szeretteivel lenni. 
A várost – ahogy meséli – meg-
szerette a rábízott közösséggel 
együtt. Az elmúlt két hónapban 
csupán arra volt ideje, hogy a 
kötelezettségeinek eleget tegyen, 
hosszú sétákra még nem futotta. 
De eljött az idő, amikor besétál 
a város mellékutcáiba. Ezekben 
a kis közökben, szuglákban jól 
megfogható, érezhető lesz en-
nek a városnak a múltbéli han-
gulata, a kedvessége, ami a hí-
vek mellett reményeink szerint 
hosszú idejű szolgálatra tartja itt 
ezt a �atal káplánt.                                

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mozaik

A találkozásról
Városi olvasmányok

Az isaszegi nagypapát nem volt időm meg-
ismerni. Ötvenéves volt, amikor meghalt. 
Az unokabátyám öt, én pedig négy. Úgy tör-
tént, hogy a nagypapa a velük egy udvarban 
lakó unokatestvéremre vigyázott. Ebédelni 
készültek, a sparhelten melegítették az ételt, 
nagyapánk leült egy székre, az asztalra tette a 
kezeit, és ráhajtotta a fejét. Sokáig nem moz-
dult. A kicsi �ú egy darabig ébresztgette, majd 
félrehúzta a rizses húst a tűzről, és átballagott 
Tusor Bözsi nénihez, a szembeszomszédhoz. 
A nagypapa nem ébred fel – mondta, és hív-
ta, segítsen neki felkelteni, mert éhes. Nagy-
papát már nem lehetett felébreszteni. Meg-
állt a szíve… Állok az isaszegi ház udva-
rán, mindenki szomorú. Én nem értem, mi 
történik. Húsvét közeleg. Csokinyulat maj-
szolok. A nap halványan süt, de már mele-
gít. A földes udvar felsöpörve, vonatok za-

nem ismerhettem. A veszteséghez hozzátar-
tozott az Akác utcai ház eladása, a nagyma-
ma a Kurcz György utcába költözött egyet-
len lányához. Aztán ő volt a következő, akitől 
meg kellett válnom. Az ő szíve erős volt, a tu-
datát veszítette el egy pillanat alatt. Eltemet-
tük őt is. S aztán már semmi nem volt régi. 
Apám elárvult, sokadszor. S vele én is. A tá-
volban élő testvérek már nem a szülői házba 
érkeztek haza, hanem a rokonokat látogatták 
sorba, nehezen jött össze egyszerre, egy idő-
ben a család. A sírokra a kertből szedtünk vi-
rágokat, halottak napján innen és túl is men-
tünk a temetőbe… Az isaszegi nagymama is 
korán halt meg. Kórházban feküdt sokáig, 
majd „hazaadták meghalni”. Édesanyám és 
testvérei felváltva virrasztottak mellette, ami-
kor egy őszi napon édesapámmal vonatra ül-
tünk, és elmentünk az isaszegi házba, ami ér-
kezésünkkor már üres volt. A hátsó konyhá-
ban a sparhelt a régi helyén, az asztal, a székek 
háborítatlan rendben, ahogy nagypapa hagy-
ta tíz évvel azelőtt. Hideg novemberi szél fújt 
a temetésen, a koporsó fedelét nagy, nehéz 
szögekkel rögzítették, ma is emlékszem az 
ütésekre. Akkor, egy időre, beköltözött hoz-
zánk a szomorúság. Aztán elment a szom-
szédunk, Tisztl Jancsi bácsi, még ötvenéves 
sem volt, majd édesanyám húga negyvenhá-
rom évesen. Szaporodott a bánatos pillanat. 
A családi ünnepek már nemcsak az örömök-
ről szóltak, hanem az emlékekről is… Ha-
lottak napja van. Nem készülök a temető-
be. Most nem. Utoljára október elején sétál-
tam egy nagyot, s álltam meg a nagyszüleim 
sírjánál. A sírok előtt nem a halálra gondo-
lok, hanem az életre. Az isaszegi nagypapára, 
aki akkor veszítette el az egyik lábát, amikor 
a nagymamám édesanyámat szülte, s ő a vil-
lamos alá esett, amikor elindult meglátogatni 
a kórházba. A paksi nagyszüleimre, akik két 
derék �ukat veszítették el idejekorán. Az isa-
szegi nagymamára, akit túlélt az édesanyja, a 
dédnagymama, aki a Tó utca sarkán lakott, és 
képtelen volt megtanulni a keverőtárcsás mo-
sógép kezelését, hát arra tette a lavórt, s kéz-
zel mosta élete végéig a ruháit… S már mo-
solygok. Nem készülök a temetőbe. Inkább 
sokat mesélek a lányainknak a halottainkról. 
Az életekről inkább, mint a halálokról. Szép 
novemberi nap van. Ha kimegyek a temető-
be, szeretett halottaim, nem hozzátok, hanem 
veletek megyek. Viszek és hozok is valamit. 
Valamit, ami segít élni.                               Tell Edit

katolnak. Minden hétköznapi. Csak a ruhák. 
Azok nem. Ennyi feketére mosott pillanatot 
még nem láttam. A temetőben édesanyám 
előtt állok, kezeit a vállaimra teszi. Érzem a 
rezdüléseit, s kiforgatva magam a szorításá-
ból felnézek rá, és életemben először sírni lá-
tom. Soha nem felejtem el azt a pillanatot. 
Akkor sokkal jobban fájt édesanyám bánata, 
mint nagyapám elvesztése. Aztán évekig nem 
találkoztam ekkora veszteséggel. A nyolcva-
nas évek elején, közepén vált egyre gyakorib-
bá a temetőjárás – nem csak halottak napján. 
Az Akác utcai nagypapa otthon halt meg. El-
aludt ő is. Hirtelen veszítettük el. Látom őt 
feküdni a magasra rakott ágyban, s látom a 
végtelenül szomorú apámat – talán soha nem 
múlt ki a szemeiből az a bánat. Akkorra már 
két bátyját is elveszítette: a legendásan jóké-
pű Andrást és az okos Gyurit, akiket én már 

Fotó: magánarchívum

„Csak az ember bánta meg, / hogy a múlás szállta meg, / búsan jön-megy, / ténfereg, teme-
tőtől fél, remeg. // Foga hull, ránca kel: / szíve mindig felesel. / A tudást, hogy halni kell, / 
mint nagy szégyent tűri el.” Weöres Sándor
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Paks az én városom

Hétköznapi hit: Pelz István
A hagyományos protestáns és 
katolikus liturgia hagyománya-
ival szakítva családias hangu-
latban telnek a Biblia Szól Gyü-
lekezet alkalmai. A paksi gyüle-
kezet az egykori Sánc Étterem 
helyén tartja közösségi alkal-
mait. Lelkipásztorukkal, Pelz 
Istvánnal beszélgettünk.

– Hogyan alakult a paksi Biblia 
Szól Gyülekezet?
– Ez az egyház több mint huszon-
öt éve jelen van Magyarországon, 
Pakson pedig huszonhárom éve. 
Kezdetben egy emberhez jártak 
prédikálni Budapestről. Aztán új 
tagokkal gyarapodott a közösség, 
és állandó pásztora is lett a gyü-
lekezetnek.
– Hogyan jutottál el ehhez a gyü-
lekezethez, és lettél a vezetője?
– Katolikus családban nevelked-
tem. Körülbelül tízéves voltam, 
amikor eldöntöttem, hogy Is-
tenhez akarok tartozni, tehát a 
hit fontos szerepet töltött be az 

életemben. Főiskolásként hatá-
roztam el, hogy szeretnék teoló-
gus végzettséget is. Az interneten 
találtam rá a Biblia Szól Egyház 
bibliaiskolai képzésére, így talál-
koztam a helyi gyülekezettel. Az 
oktatás ideje alatt Budapesten él-
tem, később egy évig az egyház 
anyagyülekezetében, Baltimore-
ban, végül ismét Paksra költöz-
tem, ahol 2017-ben felkentek a 
gyülekezet lelkipásztorának.

– Hogyan fogadta a környezeted 
és a családod, hogy a katolikus 
gyülekezet helyett egy másikat 
választottál?
– A szüleim jól fogadták. Ami-
kor elkezdtem rendszeresen jár-
ni, még nem gyakorolták aktívan 
a hitüket. A bibliaiskola idején 
sokat beszélgettünk, talán ennek 
hatására kezdtek el ismét rend-
szeresen járni a katolikus temp-
lomba. Azonban voltak roko-

nok és ismerősök, akiknek fur-
csa volt. 
– Hogyan jellemeznéd az alkal-
makat?
– Kis létszámú a gyülekezet, úgy-
hogy családias a hangulat. Kevés-
bé liturgikusak és áhítatosak, in-
kább közvetlenek az alkalmaink. 
Vasárnaponként tartjuk az isten-
tiszteleteinket, ahol van közös 
éneklés, de terjedelmében a pré-
dikáció/igehirdetés a leghangsú-
lyosabb. Rendszeresen szerve-
zünk bibliaiskolát is.
– Miért annyira fontos számod-
ra a Szentírás?
– Mert minden, amit Istenről tu-
dunk, azt a Bibliában lehet ol-
vasni. A világ szemlélése során 
csupán annyit érzünk, hogy van 
Isten, de hogy ki ő, és milyen tu-
lajdonságai vannak, azt már csak 
az igéből lehet megtudni. Szá-
momra azért jelentős a Biblia, 
mert Isten szava, és az ő üzenete 
rendkívül fontos számomra.

Weller P. Hanna

Fotó: Szaffenauer Ferenc

– A Virág utca végén laktunk. 
Akkoriban még autók sem na-
gyon jártak arra, szaladgáltunk, 
fociztunk, néha átsurrantunk 
az egyik szomszédunk kert-
jéből a PSE-pályára – mesél-
te Pupp Réka. Arról is beszélt, 
hogy első osztályos volt, ami-
kor látott egy hirdetést, amiben 
az állt, hogy szívesen várják a 
gyerekeket dzsúdózni. – Az tet-
szett meg, hogy annak ellenére, 
hogy küzdősport, lányokat is fo-
gadtak. Otthon szóltam, hogy 
nézzük meg az edzést, de a szü- 
leim próbáltak lebeszélni erről a 

Kesztyűs Barna ötéves volt, 
amikor focizni kezdett. A karri-
erje nem indult zökkenőmente-
sen. Édesapja vitte az első edzé-
sére az ASE-hoz. Barna sírva 
fakadt, és közölte, hogy nem 
focizik, az edző azonban meg-
győzte. Az NB II.-es csapat-
ban kóstolhatott bele a felnőtt 
futballba, Lengyel Ferenc volt 
az edzője, akitől sok lehetősé-
get kapott. – Huszonegy éve-
sen kerültem a felnőttcsapatba, 
az első évben beletanultam, 
majd kezdtem belelendülni a 
labdarúgásba, csereként is le-

sportról, mert nem voltam erős 
alkat. Rám nem jellemző mó-
don, bevetettem a hisztit, így el-
vittek az első edzésre, én pedig 
ott ragadtam. A szüleim min-
dig azt mondták: ha elkezdünk 
sportolni, csináljuk lelkiismere-
tesen, ne hagyjuk abba két edzés 
vagy esetleges holtpontok után. 
Így is történt. Jelenleg Pécsett, 
testnevelő-edző szakon tanu-
lok. Sokfelé jártam már a világ-
ban, szinte minden kontinen-
sen megfordultam. Mindenhol 
jó körülnézni, de otthon vár a 
megszokott környezet, a csa-
lád, a barátok. Sokan elvágynak 
Paksról a lehetőségek miatt, de 
én éppen azt szeretem, hogy ki-
csi a város, ha hazajövök, nyu-
godt környezetben tudok pi-
henni. Az a célom, hogy kijus-
sak az olimpiára, bár maradtak 
ki versenyek, igyekszem minél 
előrébb jutni – zárta gondolata-
it Pupp Réka.

hetőséget kaptam Csertői Au-
rél edzőtől. Utána egy egész 
évet végigjátszottam, többnyi-
re alapemberként. Ezt követő-
en Nyíregyházára mentem, ami 
nem volt egyszerű döntés, hi-
szen több mint háromszáz ki-
lométerre van Pakstól, de a fut-
ballkarrierem érdekében meg 
kellett ezt lépnem. A gyerme-
kem Debrecenben született 2018 
márciusában. A Budaörs csapa-
tában is játszottam. Paksról �-
gyelték a tevékenységemet, és 
visszahívtak. (Kesztyűs Barna je-
lenleg a Budapest Honvéd csa-
patánál játszik – szerk.)  Ebből 
is látszik, hogy a focistaélet nem 
könnyű, még fél évre sem lehet 
előre tervezni. Ide mindig jó ha-
zajönni, nap mint nap találkoz-
ni azokkal az emberekkel, aki-
ket régóta ismerek, és a régi épü-
letek látványa is melegséggel tölti 
el a szívemet – mondta Kesztyűs 
Barna.                         Sólya Emma

Fotók: TelePaks
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Két szépkorút köszöntött Sza-
bó Péter polgármester a közel-
múltban az önkormányzat ne-
vében. Bernáth Gyuláné és Pol-
gár András is kilencvenedik 
születésnapját ünnepelte. 

szülői házban nevelkedett. Julis-
ka néni 1945-ben ment férjhez, 
a vőlegénye utcabelijük volt. 
Több mint húsz évig dolgozott a 
dunaszentgyörgyi iskola konyhá-
ján, később az atomerőműbe ke-
rült, ahol két műszakban volt öl-
töző-ügyeletes a primerkörben. 
Az 1980-as évek elején vonult 
nyugállományba az atomerőmű-
ből, ahol sok családtagja dolgo-
zik és dolgozott, köztük két �a is. 
Négy unokája és négy dédunokája 
van, az ötödik dédunokát decem-
berre várja a család. Juliska néni a 
férje halála után, 1993-ban költö-
zött be Paksra, hogy közelebb le-
gyen a családjához. Tevékeny, el-
látja magát, a mai napig szeret 
sütni-főzni, és nemcsak a közeli 
boltba sétál el, hanem néha még 
a piacra is lejár. Elmondta, hogy a 
kedvenc étele a csirkelábból és zú-

zából készített pörkölt nokedlivel, 
de a vendégeit most maga készí-
tette fasírozottal lepte meg. 

A másik ünnepelt, Polgár And-
rás Tengelicen született 1929. ok-
tóber 26-án. Szülei földműve-
sek voltak. Miután Szekszárdon 
elvégezte a polgári iskolát, a ka-
tonaság után a fényképész szak-
mát választotta. Gyönkön tanul-
ta ki a mesterséget, majd Szek-

szárdon az ipari szövetkezetben 
kezdett dolgozni. 1956 tavaszán 
megnősült Tengelicen, felesé-
ge Marika néni nemcsak hű tár-
sa, hanem munkatársa is lett egy 
életre. 1962-ben jöttek Paksra, 
ahol a ma Erzsébet Nagy Szállo-
da sarkában megbújó Tumpek-
féle műteremben folytatták a 
munkát. Húsz évvel később ma-
gánvállalkozók lettek, és fényké-
pész-szalont nyitottak. A digitá-
lis technika térhódítása új kihívás 
elé állította a békebeli mestere-
ket, így 2000-ben nyugdíjba men-
tek. Két gyermekük született. Fiú-
kat a TelePaks operatőreként so-
kan ismerték, sajnos már nem 
lehet velük. Négy unokájuk és két 
dédunokájuk van. A vidéki élet 
csendjébe visszavágyva 1994-ben 
Cseresznyésbe költöztek, ott élik 
békés nyugdíjas éveiket.         -kgy-

Bernáth Gyuláné Juliska néni 
Madocsán született 1929. októ-
ber 28-án. Gyermekkorát Duna-
szentgyörgyön töltötte, a nagy-

Szemet gyönyörködtető, ízlelő-
bimbókat kényeztető volt az idei 
utolsó Spájz termékkínálata, 
aminek fókuszában –  immáron 
másodszor – a csokoládé állt. 
Több ezren látogattak el a vásár-
ra, és bizonyára sokan be is spáj-
zoltak a csokoládés �nomsá-
gokból és egyéb termékekből is, 
ugyanis a megszokott áruk, azaz 
sajtok, borok, füstölt és friss hú-
sok, házi tészták, savanyúságok, 
lekvárok, szörpök, mézek is he-
lyet kaptak, illetve most is szí-
nesítették a palettát bőrből ké-
szített használati tárgyak, kerá-
miák és kézművesszappanok. 
Csokicsekklista segítségével jár-
hatták végig a csokipontokat, azo-
kat a termelőket, akik csokis ter-
mékkel is készültek az alkalomra. 
Így nem maradtak le olyan kü-

lyik borhoz milyen csokoládé il-
lik, a decsi Unyi Mária pedig cso-
koládédíszítő workshopot tartott. 
A nagyszokolyi asszonyok fánkot 
sütöttek, amit csokiöntettel bo-
londítva kínáltak. Most is volt in-
gyenes Ökocsiga játszóház és nye-
reményjáték is, a vásár végén tar-
tott sorsoláson kilenc, termelői 
�nomságokból összeállított aján-
dékcsomag talált gazdára. Ahogy 
a program Facebook-oldalán ol-
vasható, a tizenhatodik Spájzon 
több mint harminc Tolna megyei 
termelő vett részt. Immár túl-
nőtt a megyén és egyfajta regio-
nális vásári forgataggá változott. 
Ezt mutatja, hogy Dunaújváros-
ból külön busszal érkeztek a spáj-
zolók, de Budapestről, Ercsiből, 
Szegedről és Veszprémből is jöt-
tek vásárlók.                            -gyöngy-

lönlegességekről sem, mint a házi 
túró rudi, csokis puszedli, isler, 
linzer, csokis túrókrém, csokis-
narancsos szappan, csokis sziru-
pok, csokis méz és csokiba már-
tott chili. Az ét-, a tej- és a fehér 
csokoládé mellett a világ negye-

dik típusú csokijaként emlegetett, 
rózsaszín árnyalatú rubincsoko-
ládé is ott volt a kínálatban, illet-
ve a gold, azaz a karamellizált fe-
hér csoki is. A Borcsók – Borok 
és bonbonok sátornál megtud-
hatták az érdeklődők, hogy me-

Kilencvenéveseket köszöntött a város

A csokoládéról szólt a Spájz-vásár

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Mozaik

Fotók: Molnár Gyula
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Az eltűnt városkép nyomában

A céhek feloszlatása után (1874) nehezen 
szerveződtek új közösségbe a helyi iparosok 
Pakson. A paksi polgári olvasókörben 1886 
nyarán dr. Záray Károly, a pécsi kereskedel-
mi és iparkamara titkára felolvasást tartott az 
ipartestület megalakítása tárgyában. A Pes-
ti Hírlap ennek kapcsán megjegyzi, „elég szo-
morú, hogy Paksnak körülbelül 800 iparosa és 
kereskedője még nem alakított ipartestületet”. 
(Pesti Hírlap, 1886. június 13., 7. o.) Az elő-
adás hatására elkezdtek egy ipartestület fel-
állításán dolgozni, a munka azonban az alá-
írásgyűjtésnél megrekedt. Hosszas huzavo-
na után végül 1892-ben alakult meg a Paksi 
Ipartestület. A következő évtizedekben sorra 
alakultak meg Pakson az első komolyabb ipa-
ri üzemek (téglagyár, konzervgyár, „tutyigyár” 
stb.). 1928-tól már a járás más községeiből is 
beléphettek a jelentkezők, ekkor vették fel a 
Paks és Vidéke Általános Ipartestülete nevet: 
„a körzeti ipartestületté alakulást 1928. no-
vember 11-i határozatával a kereskedelmi mi-
niszter is jóváhagyta”. 1935 októberében Paks 
volt a házigazdája a tolnavármegyei ipartes-
tületek nagyszabású körzeti gyűlésének, ame-
lyen valamennyi megyei ipartestület képvise-
lője megjelent. Az 1937-es ipartestületi lap-
ban leírják, hogy a paksi szervezet működési 
területe kiterjed Paks, Dunakömlőd, Bikács, 

Györköny, Nagydorog, Dunaszentgyörgy, Né-
metkér, Gerjen és Kajdacs településekre. Az-
tán hosszú várakozások után 1937. augusz-
tus közepén tették le ünnepélyes keretek kö-
zött az iparoskör új székházának – Gosztonyi 
János tervezte – alapkövét, az eseményen Szelp 
József asztalosmester mint ipartestületi elnök 
mondott ünnepi beszédet. (Friss Újság, 1937. 
augusztus 19., 9. o.) Alig egy év elteltével, 1938. 
június 26-án tartották az újonnan épült szék-
ház felavatási ünnepségét. A Pető� utca elején, 
a Madarász családtól vásárolt telken felépült 
emeletes épületet az Iparos Kör díszközgyű-
lés keretében avatta fel. A székházavató ün-
nepségen képviseltette magát az iparügyi mi-
niszter, valamint az iparos érdekképviseletek 
közül az IPOK és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara, továbbá jelen voltak Petainek 
József és Klein Antal országgyűlési képvise-
lők. Az ünnepséget Szelp József ipartestüle-
ti elnök nyitotta meg. Visszapillantást vetett a 
székházépítés történetére, majd lelkes éljenzés 
közepette jelentette be, hogy a székház felépí-
téséhez az iparügyi miniszter 5000 pengővel 
járult hozzá. A díszgyűlés táviratilag üdvözöl-
te vitéz dr. Imrédy Béla miniszterelnököt, kér-
ve a kézműveskamarák minél sürgősebb felál-
lítását. Az ünnepséget 300 terítékes társasebéd 
követte. (Ipartestületek Lapja, 1938. július 09., 

2. o.) Az épületről ez időben kiadott Tumpek-
féle fotóképeslap hátulján jelezték, hogy „e ké-
pek teljes ára a székház építési költségeire lesz 
fordítva!”. Az emeleten lévő korszerű szín-
házterem és színpad kiválóan megfelelt a he-
lyi és környékbeli iparosság testületi ülésein túl 
egyéb társadalmi és kulturális események le-
bonyolítására (színielőadások, hangversenyek, 
farsangi, szüreti és egyéb szokásos bálok). 
1943-ban a testület azzal került be az újságok-
ba, hogy a paksi közgyűlés a háborús terhek 
enyhítése és a társadalmi szolidaritás jegyében 
örökbe fogadott egy iparos hadiárvát. A máso-
dik világháború után az ipartestületek 1948-ig 
működtek Magyarországon, akkor valameny-
nyit feloszlatták. A Magyar Közlöny 1949. ok-
tóberi száma tudósított arról, hogy a belügy-
miniszter feloszlatta a Paks és Vidéke Ipartes-
tületet. A székházakat államosították, létrejött 
a Kisiparosok Országos Szervezete (KIOSZ), 
melyben az iparostársadalom tömörült. Az 
épületben községi könyvtár kezdte meg mű-
ködését, majd Pető� Kultúrotthonként évti-
zedeken át töltötte be azt a szerepet, amelyet 
aztán 1978-tól a lakótelepen felépített Mun-
kásművelődési Központ vett át. A hajdani 
székházépület ma magántulajdonban van, 
eredeti funkciója feledésbe merült.

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum/Tumpek M. felvétele
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Tárgy/
történet

Közkincsnek, mindenki számára elérhető 
(szellemi) értéknek tekintjük a dr. Németh 
Imre szerkesztette Paks nagyközség mono-
grá�ája című könyvet, amely 1976-ban je-
lent meg. Szerzői gárdája dr. Németh Imre 
(aki a könyv nagy részét írta), Somogyi 
György és dr. Koch József.
A nagyközségi tanács által kiadott könyv-
höz Aradi Imre, a végrehajtó bizottság (vb) 
volt elnöke (tanácselnök) írt bevezetőt, aki 
1958-tól 1972-ig töltötte be ezt a tisztséget. 
Mire a könyv megjelent, már Oláh Mihály 
volt Paks tanácselnöke (1973–1978), aki ezt 
a tisztséget Juhász Károlytól (1970–1973) 
vette át.
A monográ�a megírására vonatkozó vb-ha-
tározat 1963-ban született meg azzal a szán-
dékkal, hogy Paks alapításának 650., fel-
szabadulásának 30. évfordulója alkalmából 
méltó emléket állítsanak Paks nagyközség 
lakossága számára. „Fő célunk az volt, hogy 
hézagpótló munkát adjunk a paksiak kezé-
be, hiszen községünk életéről összefüggő 
munka még nem jelent meg” – írja Németh 
Imre a monográ�a bevezetőjében.
Milyen szellemi kincsekre épül a monográ-
�a? Elsőként kell említeni, hogy a monográ�a 
megírásának szándéka már 1940-ben felme-
rülhetett Németh Imrében, aki akkor a pécsi 
egyetemen tanult földrajz szakon. A doktori 
fokozat megszerzéséhez írta meg 1940-ben a 
Paks település- és gazdaságföldrajza című disz-
szertációját. 

A következő fontos pillér a második világ-
égést követően, 1954-ben megjelent Börcsök 
László Paks városképi és műemléki vizsgálata 
című tanulmány. Talán kevesen tudják, hogy 
Börcsök László tagja volt annak az építész-
csapatnak – Ferenczy Miklós, Sillye Zoltán, 
Tószegi Tamás –, akik a paksi atomerőmű 
1–4. blokkjainak főépületét tervezték.
Végül a harmadik pillér dr. Wallner Ernő Paks 
településképe, amely 1958-ban jelent meg. Ter-
mészetesen a felsorolt tanulmányokon kívül 
hatalmas irodalomjegyzék és imponáló jegy-
zetanyag tanúsítja a kutatómunka mélységét. 
A monográ�a négy fejezetben tárgyalja Paks 
múltját: Paks társadalmi és politikai története, 
Paks természeti földrajza, Paks településföld-
rajza, Paks gazdaságföldrajza.
Személyes élményként el kell mondjam, hogy 
Imre bácsi nagyon elégedetlen volt a nyomda 

munkájával, különös tekintettel a több mint 
200 fotó minőségére, amelyeknek jelentős ré-
szét maga készítette az Atomenergetikai Mú-
zeum állandó kiállításán látható fényképező-
géppel.
Nagyon praktikus és jól használható a mono-
grá�a kronológiája, amelynek első dátuma az 
időszámítás előtt egymillió évvel ezelőtti ese-
ményt említi, amikor a földtörténeti újkor ne-
gyedidőszakában, a jégkorszakban (pleiszto-
cén) a földi jégtakaró dél felé elérte a Kárpátok 
és az Alpok északi lábát.
Egy másik fontos dátum az 1333-as év, ugyan-
is ekkor jelent meg Paksról – mint település-
ről – az első tudósítás, amely a vatikáni könyv-
tárban található. Érdekességként kiemelném 
még, hogy a település 1730-ban városi rangot 
kapott, amelyet 1871-ben elvesztett, és község-
gé minősítették. A kronológia utolsó dátuma 
1969: „Megindultak az atomerőmű talajmun-
kálatai”. Erre az ötven éve megkezdett építke-
zésre emlékezünk ebben az évben, rendezünk 
több programot, és igyekszünk méltóan meg-
emlékezni a fél évszázada kezdődött építke-
zésről.
A monográ�a megjelenése lendületet adott a 
további helytörténeti kutatásoknak, megala-
kult a Városi Helytörténeti Bizottság, és el-
mondható, hogy az elmúlt ötven év alatt több 
résztanulmány jelent meg Paks múltjáról, 
amelyeket ideje lenne egy felfrissített, egységes 
kötetben megjelentetni.                      

Beregnyei M.

Fotók: Atomenergetikai Múzeum
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REGISZTRÁLJ,  
ÉS GARANTÁLT AJÁNDÉKOD 
ÁTVEHETED A MÚZEUMBAN! 
További információ 
a programokról:
75/505-059
atommuzeum@npp.hu
www.muzeum.atomeromu.hu
www.facebook.com/paksiatomeromu pedagógia

A FIZIKA
ATOMJÓ!

FEDEZD FEL AZ INGYENESEN LÁTOGATHATÓ 
ATOMENERGETIKAI MÚZEUMOT!
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Sport

Három érem a maratoni kajak-kenu vébéről

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)

Két aranyat, egy ezüstöt és két ötödik he-
lyet „lapátoltak” össze az Atomerőmű SE 
versenyzői a kínai Saohszingben rende-
zett maratoni kajak-kenu világbajnoksá-
gon. A felnőtt mezőnyben Kiszli Vanda a 
rövid körös és a klasszikus 26 km-es tá-
von is elsőként ért célba, míg Kollár Kris-
tóf az i�úságiak között állhatott fel a dobo-
gó második fokára. Kiszli Vanda párosban 
– a rövidtávon versenyző, a maratonra csak 
erre a versenyre felkészülő – Pupp Noémi-
val az ötödik helyen ért célba, akárcsak a 
Hodován Dávid, Kollár Kristóf kenu páros.
A már négyszeres felnőtt világbajnok 
Kiszli Vandát győzelmeiről kérdeztük: 
– Melyik döntő volt a nehezebb? 
– Mind a kettő nehéz volt. A rövid körös 
(3,5 km hosszú, közben két futószakasz; a 
szerk.) gyors, pörgős, ha egy picit is hibá-
zol, sok helyezést számít. Ilyen rövid tá-
von nem igazán volt lehetőség leszakítani 
az ellenfeleket, a célban is négyen voltunk 
egy bolyban, de azért tisztán győztem. 
Igaz, hogy „leégett” a tüdőm és elfárad-
tam, de egy nap pihenőm volt a hosszú-
táv előtt. A maratoni helyszín (26 km a 
táv, hat futószakasz, végén kiskörrel, kb. 
két óra kell a teljesítéséhez; a szerk.) elsőre 
nagyon bonyolultnak tűnt, három külön-
böző pályán kellett végigmenni, először 
azt hittem, azt sem fogom tudni, hogy 
hol vagyok, de miután végigjártuk, már 
sikerült memorizálni. A versenyen végig 
együtt haladtunk Czéllai-Vörös Zsó�val, 
aki a legnagyobb vetélytársam, az Európa-
bajnokságon is ő volt az ellenfelem. Együtt 
készültünk itthon, az edzések alapján sok-
kal jobbnak tűnt, mint én. Amikor kiutaz-
tunk, nem éreztem magam annyira jó for-
mában, a verseny alatt nagyon elfáradtam. 
Nem tudom, hogy minek köszönhetem a 

győzelmet, azt hittem, a végére több ere-
je marad, mint nekem. Azért abban bíz-
tam, hogy nem hiába edzettem már any-
nyit, és nem véletlenül jutottam ki a világ-
bajnokságra, és lesznek még tartalékaim. 
Nem tudom, hogy csináltam meg az utol-
só kiskört, nagyon durván görcsölt az al-
karom, de összeszedtem az utolsó erőmet, 
mentem, ahogy tudtam, végül hét másod-
perccel előztem meg.          
– Másnap már a páros döntő következett. 
Nem hiányzott a pihenés? 
– Nem éreztem azt, hogy annyira ki len-
nék facsarva, és bíztam Noncsiban. Gye-
rekkorunk óta ismerjük egymást, jó volt 
tudni, hogy ő lesz mögöttem, friss, nem 
versenyzett még, és segíthet. Mivel az 
egyes hajó volt a prioritás, én Budapes-
ten, ő Pakson készült, hetente egy, maxi-
mum két alkalommal tudtuk gyakorolni 
a párost, de nyilván nem mondható, hogy 
ez egy vb-re elég lenne. Noémi amúgy rö-
vidtávú versenyző, egy 500 m-es sprint 
nem hasonlítható össze egy 26 km-es ver-
sennyel. Ettől függetlenül nagyon szépen 
helytállt, le a kalappal előtte, hogy egy-
általán elvállalta. Csodálkoznék, ha még 
egyszer rá lehetne venni, szerintem ma-
rad a rövidtávnál.                                                                                                       
– Most éppen pihensz. Mi lesz a folytatás? 
– Balatonfüreden „nyaralok” egy kicsit, az-
tán már Újpesten kezdem az alapozást. Ta-
vasszal kell nagyon jó formában lenni, és 
addig találni egy párt, mert csak egy válo-
gató lesz az Eb-re és a vb-re. Az Európa-
bajnokság Budapesten lesz, és nagyjából 
egy hónappal később Norvégiában a világ-
bajnokság, aki jól szerepel az Eb-n, az már 
bekerül a vb-keretbe. Abban, hogy nyu-
godtan, gond nélkül tudok készülni a ver-
senyekre, sokat segítettek a támogatóim.

Kollár Kristóf már kevésbé elégedetten 
nyilatkozott:
– A tudósítások szerint nem volt szeren-
cséd az egyes döntőben, de még így is si-
került beérned a második helyre. Mi tör-
tént? 
– Éppen egy kajakos lányokból álló bolyt 
kerültünk ki, amikor a másik magyar �ú, 
Horváth Benedek indított egyet, és túl kö-
zel kerültünk a parthoz. Sajnos én voltam 
közelebb, beleütöttem a lapátomat egy 
kőbe, és átborultam a másik oldalra. 
– A párosban ötödikek lettetek Hodován 
Dáviddal. Elégedettek, csalódottak vol-
tatok? 
– Én, és szerintem nyugodtan mondha-
tom, hogy Hodo is, nagyon csalódottak 
voltunk. Mindketten úgy gondoltuk, hogy 
ha nem jön közbe semmi probléma, ak-
kor meg tudjuk nyerni, de sajnos közbe-
jött, nem is egyszer. A rajtot követő körül-
belül első két kilométeren hárman is ne-
künk jöttek és kifordítottak minket, és az 
első helyről a hetedikre estünk vissza. 
– Hogy értékeled a 2019-es éved? Megté-
rült a befektetett munka? 
– Az idei évem tanulságokban gazdag 
volt. A befektetett munka jövőre vagy az 
azt követő években mindenféleképpen 
meg fog térülni. Összességében minden 
versenyre sikerült kijutni, amire szeret-
tem volna, de az ottani eredmények nem a 
legjobban jöttek össze, ez szerintem a ru-
tintalanságomnak tudható be. Most, hogy 
kezdődik az alapozás, egy nagyon kemény 
telet szeretnék végigcsinálni. A jövő évre 
konkrét céljaim nincsenek, mivel felkerü-
lök U23-ba. Egyedül annyi, hogy magam-
hoz képest minél nagyobbat tudjak előre-
lépni. 

Kovács József
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Fákat ültettek a 
dzsúdó világnapján

Új edzővel dolgozik 
a Paksi FC

PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Sport

Október 28-án volt a dzsúdó vi-
lágnapja, mely az alapító atya, 
Kanó Dzsigoró születésnapja. 
Idén a Nemzetközi Judo Szövet-
ség az „Ültess fát!” (Plant a tree) 
mottóval hirdette meg az ünnep-
napot. Az eseményhez a paksi 
dzsúdós közösség is csatlakozott. 
Az egészen pici korosztálytól a 
felnőttekig mindenki egy csa-
patként munkálkodott az ASE 
sportcsarnok melletti parkban, 
hogy elültessenek 12 fát. Mind-
egyikre kötöttek szalagot olyan 
paksi dzsúdósok nevével, akik 

maradandót alkottak a szakosz-
tály életében. Olimpiákon, világ- 
és Európa-bajnokságokon ered-
ményes sportolók lettek a fák 
gazdái, illetve minden idők leg-
nagyobb magyar dzsúdóedzője, 
Hangyási László, írták a judo.ase.
hu-n. Ahogy a beszámolóban ol-
vasható, reményeik szerint még 
nem a végleges helyükön állnak 
a fák, hiszen jövőre felgyorsulhat 
az új dzsúdócsarnok megvalósí-
tása, és a fák az épület környékét 
fogják díszíteni.

-kgy-

A debreceni 3:1-es vereséget kö-
vetően felmentették a munkavég-
zés alól a Paksi FC labdarúgó-csa-
patának vezetőedzőjét, Szivics 
Tomiszlavot és segítőjét, Szabó 
Istvánt. A hétvégi Kisvárda elle-
ni hazai találkozóra Osztermájer 
Gábor és Péter Norbert készí-
tik fel a zöld-fehéreket. Az OTP 
Bank Ligában a PFC 11 fordu-
lót követően 10 ponttal a tabel-
la 10. helyén áll. – Senki sem úgy 
készült, hogy Debrecenben si-
mán kikapunk, és edzőt kell vál-

tani. Osztermájer Gáborra és Pé-
ter Norbertre bíztuk a csapatot a 
hétvégére. Azt gondolom, hogy 
ők házon belül ismerik az összes 
problémánkat. Reméljük, hogy a 
gárda ezen a héten válaszol arra, 
hogy nem bennük volt a hiba – 
mondta el az edzőváltással kap-
csolatban Haraszti Zsolt ügyveze-
tő. A PFC – Kisvárda mérkőzést 
november 9-én 17 órakor rende-
zik. Az összecsapást az M4 Sport 
Televízió élőben közvetíti.

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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Paks, Szent István tér 7.
(A régi Bazársoron)


