
...van remény. Vannak, lesznek emberi arcok a világban. Emberi arcok rovatunk-

ban ez alkalommal ismerjék meg Schönveitz Jánosné történetét!
8. oldal
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Megtartotta januári ülését 
a képviselő-testület
Módosította a 2019. évi költségvetési ren-
deletet, megállapította a polgármesteri hi-
vatalban dolgozó köztisztviselők idei illet-
ményalapját, közlekedési céget alapított és 
személyi kérdésekről is döntött Paks Város 
Önkormányzatának képviselő-testülete ja-
nuári ülésén. 

Nyolc témát tárgyalt idei első rendes ülésén a 
képviselő-testület. Az interpellációk, kérdések, 
közérdekű bejelentések között Horváth Zoltán 
képviselő (PDF) a költségvetési koncepcióval 
kapcsolatban kért szót. Egyeztetést szorgal-
mazott annak érdekében, hogy a választókör-
zetekben tapasztalt problémákat �gyelembe 
tudják venni a tervezetnél. Szabó Péter polgár-
mester azt mondta, hogy tervezik az egyezte-
tést a Paksi Deák Ferenc Egyesület (PDF) frak-
ciójával (a találkozó azóta létrejött – a szerk.). 
Heringes Anita, a PDF képviselője a kutya-
menhelyen lévő állatok decemberben elma-
radt oltásával kapcsolatban érdeklődött a pol-
gármestertől, aki úgy tájékoztatott, hogy bár 
az önkormányzatnak nem feladata, betartva a 
korábbi ígéretet, vállalja az oltás költségeit, az 
erre vonatkozó ajánlatokat már bekérték az ál-
latorvosoktól. Kudorné Szanyi Katalin (PDF) 
képviselő arról érdeklődött, hol tart a tervezett 
ebrendészeti telep és kutyamenhely megva-
lósítása. Mint megtudtuk, a tavaly megtartott 
alapkőletétel óta lezajlott a terület tulajdonvi-
szonyainak rendezése, folyamatban van a ter-
vezés, azt követi az engedélyezés, majd a kivi-
telezés.
Hetedszer módosították a 2019-es költségve-
tést az ülésen. Erre azért volt szükség, mert a 
város közel négymilliárd forint forráshoz ju-
tott. A támogatási összeg egyik felét az új vá-
rosközpont, valamint a Pollack Mihály utcá-
tól északra fekvő terület tulajdonviszonyainak 
rendezésére fordítják. A Süli János Paks2 be-
ruházásért felelős miniszter közbenjárásának 
köszönhető forrás másik felét, mintegy 1,9 
milliárd forintot az ivóvízellátás és szennyvíz-
elvezetés rekonstrukciójának tervezésére költ-
heti az önkormányzat.
A napirend tárgyalásakor Barnabás István 
képviselő megjegyezte, hogy vizsgálta az el-
múlt év néhány nagyobb beruházásának költ-
ségeit, és azt tapasztalta, hogy összességében 
44 százalékos a növekmény az induló összeg-
hez képest. Véleménye szerint az önkormány-
zat közbeszerzési gyakorlata nem megfelelő, 

ezért felül kellene vizsgálni. A polgármester 
hangsúlyozta, hogy az önkormányzat közbe-
szerzéseit minden esetben a jogszabályi elő-
írások szerint, átlátható módon bonyolítják le.
Az előterjesztést hét igen szavazat és az öt 
PDF-es képviselő tartózkodása mellett elfo-
gadta a testület. Egyhangú döntés született a 
polgármesteri hivatalban dolgozó köztiszt-
viselők 2020. évi illetményalapjáról, amelyet 
a határozat értelmében 10 százalékkal meg-
emeltek, így 68.475 forintra növekedett.
A továbbiakban a Paksi Közlekedési K�. 
megalapításáról tárgyaltak. – A Protheus 
Holding Zrt. 2017 óta foglalkozik az 
elektromobilitással, emellett a smart grid 
és smart city rendszerrel, valamint energe-
tikai beruházásokkal. Most jött el az ideje 
annak, hogy a Zrt.-ről leválasszák a köz-
lekedési ágat. Novemberben szerződést kö-
töttek a lengyel Solaris elektromosautó-
busz-gyártó céggel, amely 2020 novemberé-
ig meghatározott ütemterv szerint szállít az 
önkormányzatnak tíz elektromos buszt. Az a 
cél, hogy 2021 januárjától az önkormányzat 
saját feladatkörben lássa el a helyi tömegköz-
lekedés működtetését egy új céggel. Régóta 
húzódó probléma a tömegközlekedés ügye, 
aminek megoldását az önkormányzat most 
felvállalta – összegzett Szabó Péter, hangsú-
lyozva: szintet is lépnének az új cég megalapí-
tásával, hiszen jelenleg két autóbuszvonal van 
Pakson, ami nem felel meg a lakosság igénye-
inek. Az új elektromos járművekkel a szűk 
utcákat is meg tudják közelíteni, és a járatsű-
rűség is szabályozható – tette hozzá.

Barnabás István hozzászólásában azt mond-
ta, hogy hiányolja az üzleti tervet, valamint az 
információkat arról, hogy az elmúlt időszak-
ban mi történt a tömegközlekedés átalakítása 
kapcsán. Módosító indítvánnyal élt: a k�. lét-
rehozása helyett készítsenek akciótervet. 
Kiss Péter, a Protheus Holding Zrt. vezér-
igazgatója úgy tájékoztatott, hogy 2019 de-
cemberében testületi tájékoztatót tartott, ahol 
már beszélt az átállási ütemtervről, az átállás 
folyamatos és már zajlik, ennek részleteiről 
is hallhattak a jelenlevők. Elhangzott, hogy 
a buszok folyamatosan érkeznek – ahogy a 
gyártással elkészül a lengyel cég –, és jelen-
nek meg a közlekedésben. Barnabás István 
(PDF) módosító indítványának elfogadását a 
PDF képviselői támogatták, a Fidesz–KDNP 
képviselői nem. Az eredeti határozati javas-
latot hét igen és öt nem szavazattal elfogad-
ta a testület, így az önkormányzat létrehozza 
a Paksi Közlekedési K�.-t.
Zárt ülésen választották meg egyes önkor-
mányzati tulajdonú gazdasági társaságok 
vezető tisztségviselőit. A döntések értelmé-
ben felmentették tisztségéből Kiss Pétert, a 
Protheus Holding Zrt. vezérigazgatóját és 
Tell Editet, a Paksi Közművelődési Nonpro�t 
K�. ügyvezető igazgatóját. A Paksi Közleke-
dési K�. élére Kiss Pétert, a Protheus Holding 
Zrt. vezetőjének Szabó Zoltánt, a Paksi Köz-
művelődési K�. ügyvezető igazgatójának pe-
dig Márkus Zalán Gábort nevezték ki.
A képviselő-testületi ülés teljes terjedelmé-
ben megtekinthető a telepaks.net oldalon.

Sólya Emma

Fotó: TelePaks
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Több mint nyolcezer óvodás és iskolás vett 
részt az Egy CSEPP a nevelésért programban
Az Egy CSEPP a nevelésért elnevezésű pro-
jektben 565 programot valósított meg a 
Csengey Dénes Kulturális Központ, a Pak-
si Városi Múzeum – Paksi Képtár, valamint 
a Paksi Pákolitz István Városi Könyvtár 8236 
óvodás, általános iskolás és középiskolás rész-
vételével, tudtuk meg a sorozatot záró sajtó-
tájékoztatón. Az is elhangzott, hogy a három 
intézmény 2016 októberében konzorcium-
ban nyújtott be pályázatot a Kulturális intéz-
mények a köznevelés eredményességéért című 
(EFOP) kiírásra. A pályázatuk sikeres volt, 
29 millió 800 ezer forint támogatást nyertek 
a projekt megvalósítására, amelyben komp-
lex tanórai és tanórán kívüli elfoglaltságokat 
kínáltak oktatási és nevelési intézményeknek. 
Cselenkó Erika, a konzorciumot vezető 
Csengey Dénes Kulturális Központ kulturá-
lis szervezője úgy tájékoztatott, hogy tizen-
két helyi nevelési és oktatási intézményt von-
tak be partnerként a programba, amelyekből 
a projekt 18 hónapja alatt a városi könyvtár 
149 foglalkozására 2812-en, a múzeum és a 
képtár 392 foglalkozására 3998-an, a kultu-
rális központ 24 programjára pedig 1426-
an látogattak el. Cselenkó Erika arról is be-
szélt, hogy a programok megtervezése során 
mindhárom intézmény szem előtt tartotta 
pro�lját, egyaránt törekedtek a már műkö-
dő programjaik folytatására, kulturális kíná-
latuk új elemekkel való bővítésére. A Csengey 
központ palettáján volt többek között író-ol-
vasó találkozó, koncert, irodalmi est, témahét 
és témanap.
Stadler Krisztina, a Paksi Képtár múzeumpe-
dagógusa elmondta, hogy átfogó program-
sorozatot dolgoztak ki óvodásoknak, általá-
nos és középiskolásoknak. Havonta tartottak 

foglalkozásokat a múzeum és a képtár aktuá-
lis tárlataival, gyűjteményeikkel a fókuszban, 
szerveztek kulturális órákat, ahol művésze-
ti technikákat, eszközöket, anyagokat és azok 
használatát ismerhették meg a résztvevők 
meghívott előadók, szakemberek, művészek 
segítségével. A Gazdag Erzsi általános iskola és 
kollégium tagintézmény diákjainak speciális 
foglalkozásokkal készültek, amelyekhez külön 
módszertant dolgoztak ki. Mindemellett volt 
tehetséggondozó szakkör és két tábor is, utób-
biak a németkéri, illetve a dunaszentgyörgyi 
iskolának, valamint készítettek egy múzeum-
pedagógiai foglalkoztatófüzetet.
Takács Gyula, a Paksi Pákolitz István Vá-
rosi Könyvtár igazgatóhelyettese azt mond-
ta, hogy középiskolásoknak drámapedagógiai 
foglalkozásokat szerveztek részben az iskolák-
ban, részben a könyvtárban, és óvodás csopor-

tokat fogadtak a Kincskereső Gyermekkönyv-
tárban tartott foglalkozásokon. Emellett voltak 
könyvtárhasználati órák, zárórendezvényük 
keretében három előadást tartott dr. Fűzfa Ba-
lázs az élményalapú irodalomtanításról, mel-
lette más neves előadók is jártak náluk.
A felek egybehangzó véleménye szerint a pro-
jekt fontos hozadéka, hogy a három intéz-
mény között még szorosabb szakmai együtt-
működés alakult ki. Bíznak abban, hogy kíná-
latukba be tudják építeni és így továbbvinni a 
projektben életre hívott programokat. A kon-
zorcium tagjai köszönetet mondtak a partner-
intézményeknek, mint elhangzott, példaér-
tékű hozzáállásuk nélkül nem lett volna ilyen 
sikeres a projekt. Köszönetet mondtak az ön-
kormányzatnak és a polgármesteri hivatal pá-
lyázati, valamint pénzügyi osztályának is a 
segítségükért.                                                     -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Megtartották a katolikus 
óvoda ünnepélyes átadását

– Nagy örömmel állok itt, régóta 
vártuk ezt az alkalmat, hiszen egy 
szép óvoda átadására kerül sor. 
Önmagában ez is egy olyan tény, 
olyan esemény, amit érdemes 
megünnepelni, hiszen az óvodá-
ban ünnepeljük a gyermekeket, 
ünnepeljük a szülőket, a szülők 
gondoskodását, törődését, és ün-
nepeljük az ember növekedését, 
fejlődését Isten és ember előtt – 
mondta dr. Udvardy György pé-
csi apostoli kormányzó a Kalkut-
tai Szent Teréz tagóvoda átadó-
ünnepségén. A veszprémi érsek 
beszédében hangsúlyozta, hogy 
olyan oktatási központot szeret-
nének létrehozni, amely a vá-
rosban és környékén élő, katoli-
kus oktatást igénylők számára az 
óvodától a gimnáziumig biztosít-
ja a nevelést.
Süli János, a Paks II. beruházásért 
felelős miniszter hangsúlyozta az 
eseményen, hogyha Paksot épít-
jük, akkor a nemzetet is tudjuk 
építeni, ez az óvodaátadás is ezt 
jelképezi. – A kormánynak az a 
szándéka, hogy mindenütt legye-
nek óvodák. Fontos az egyházak 
képviselőivel való együttgondol-
kodás arról, hogyan tudunk a �-

hogy az önkormányzat tovább-
ra is segíteni fogja az iskola fej-
lesztését, amely az óvodával kö-
zösen a Pakson és környékén 
lakók igényeit szolgálja ki.
– Amikor érsek atya 2015-ben ki-
nevezett, iskolánkról alkotott jö-
vőképében arról beszélt, hogy az 
egyházmegye egyik zászlóshajó-
jaként tekint ránk. A hajón ma 
az egyik fontos árbóc és a vitor-
la elkészült – mondta beszédében 
Koósz Roland, aki a teljes intéz-
mény vezetőjeként arra kérte az 
érseket és a minisztert, az egyház-
megye és a város vezetését, hogy 
az aláírt együttműködési megál-
lapodás szellemében dolgozzanak 
tovább közösen a tervezett iskola-
fejlesztés megvalósulásáért.
Az ünnepségen átadták a Pé-
csi Egyházmegye által alapított 
Winkler-díjat. Az elismerést a Ba-
logh Antal katolikus iskola bőví-
tésének és az óvoda átépítésének 
tervezője, Viczencz Ottó tervező 
vehette át. Az ünnepségen a kato-
likus oktatási és nevelési intézmé-
nyek diákjai adtak műsort, majd 
az óvodaépület megszentelésével 
zárult az esemény.

Weller P. Hanna

atalok számára megfelelő jövő-
képet biztosítani, és számítunk 
a jövő generációjára az atomerő-
mű üzemeltetésében is – fogal-
mazott a miniszter.
Az ünnepségen szándéknyilat-
kozatot írt alá Paks Város Ön-
kormányzata és a Pécsi Egy-
házmegye. A katolikus iskola 
fejlesztéséről szóló együttműkö-
dési megállapodást dr. Udvardy 

György érsek és Szabó Péter pol-
gármester látták el kézjegyükkel.
– Hiszem, hogy mind az óvo-
da létrejötte, mind a küszöbön 
álló iskolafejlesztés erősíteni 
fogja Paks fejlődő arculatát, fej-
lődő infrastruktúráját, hiszen 
ez nagyon fontos számunkra a 
Paks II. beruházás kapcsán is – 
emelte ki beszédében Szabó Pé-
ter. A városvezető hozzátette, 

Fotó: Babai István

Fotó: Molnár Gyula
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Javaslatot vár két 
díjra az önkormányzat

Folyamatban van 
a teljes körű felújítás

A Paks Város Közbiztonságá-
ért és a Paks Város Környezeté-
ért kitüntetések idei díjazottjai-
nak személyére vár javaslatokat 
az önkormányzat. Előbbit azok 
elismerésére alapították, akik so-
kat tesznek a település közbiz-
tonságáért, tevékenységüket lel-
kiismeretesen, tartósan magas 
színvonalon végzik. A kitüntetés 
átadására kétévente kerül sor, a 
díjra a rendőrség, a katasztrófa-
védelem, a terrorelhárítás, a pol-
gári védelem, valamint a me-
zőőri szolgálat és a polgárőrség 
területén tevékenykedő, szolgá-
latát Pakson ellátó személyt le-
het jelölni. Ezt a kitüntetést 2006 
óta adják át, legutóbb a díjazott 
dr. Péger János rendőr alezredes 
volt. A Paks Város Környezeté-
ért kitüntetést azon személyek, 
szervezetek elismerésére alapí-

tották, akik munkájukkal hoz-
zájárulnak a város környezeté-
nek megóvásához és fejlesztésé-
hez. Ezt az elismerést is kétévente 
ítélik oda, először 2010-ben ad-
ták át, legutóbb a Paksi Benedek 
Elek Óvoda Hétszínvirág Tag-
óvodájának nevelőközössége ve-
hette át. Az ünnepélyes átadást a 
Föld napja (április 22.) alkalmá-
ból szervezett rendezvényen tart-
ják. Mindkét díjra 2020. február 
24-ig, írásban kell eljuttatni a fel-
terjesztéseket dr. Blazsek Balázs 
címzetes főjegyzőhöz. Az elis-
merések adományozására javas-
latot tehet minden paksi lakos, 
valamint paksi székhelyű szerve-
zet. Az írásban benyújtott ajánlá-
soknak tartalmazniuk kell a jelölt 
azon teljesítményét, ami méltóvá 
teszi a kitüntetésre.

-kgy-

Tizenhetedszer rendezte meg a Sprich Deutsch elnevezésű német nyelvi 
vetélkedőt a Paksi Német Nemzetiségi Önkormányzat a Paksi Úttörők 
Szövetségével közösen. A rendezvényen megemlékeztek a magyarországi 
németek kitelepítéséről. Féhr György, a Paksi Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnöke elmondta, hogy az első vagon 1946. január 19-én indult 
el Budaörsről, ezzel megkezdődött a magyarországi németek kitelepítése. 
Arról is beszélt, hogy a kitelepítettek nem lehettek többé magyar állampol-
gárok, és mindenüket elvették tőlük. A megemlékezés után kezdődött a 
vetélkedő, amelyről Mezősi Árpád, a Paksi Úttörők Szövetségének elnö-
ke azt mondta, fontosnak tartja, hogy a diákok tudják, kik voltak az őse-
ik, kik azok, akik a török világ után Paksot és Dunakömlődöt benépesí-
tették. A vetélkedőn a Deák, a II. Rákóczi és a Bezerédj általános iskolák 
németet és nemzetiségi németet tanuló, hetedik és nyolcadik osztályos di-
ákjai mérték össze tudásukat a német nemzetiséggel kapcsolatos felada-
tokban. A vetélkedőt a Bezerédj általános iskola csapata – Árki Jázmin, 
Büttl Márton, Frics Luca, Tóth Donát – nyerte meg. Fotó: Molnár Gyula

Az ütemtervnek megfelelően 
zajlik a Kömlődi utca teljes körű 
rekonstrukciója: befejeződött a 
gáz- és ivóvízvezetékek cseréje, 
és hamarosan kezdődik a csapa-
dékcsatorna-rendszer kiépítése, 
valamint az elektromos kábelek 
föld alá fektetése.  

Októberben írták alá a Kömlő-
di utca teljes körű rekonstrukció-
járól szóló szerződést. A nyertes 
kivitelezők, a Real-Rent K�. és a 
Bau-Team Építőipari és Vállalko-
zási K�. novemberben indítot-
ták a munkát, melynek keretében 
megújítják a közműveket, és új 
betonburkolatot kap a közel 500 
méter hosszú utca, a járda pedig 
térkő burkolatot. Lovász Aranka, 
az önkormányzat műszaki osz-
tályának beruházási ügyintéző-
je úgy tájékoztatott, hogy január 

utolsó hetére a kivitelező befejez-
te a gáz- és ivóvízvezeték cseréjét, 
a nyomáspróba és az ivóvíz-min-
tavétel után elkezdik a csapadék-
csatorna kiépítését. Ezt az elekt-
romos rendszerek átépítése köve-
ti: föld alá kerülnek a közvilágítás, 
a telefonhálózat és a kábelteleví-
zió vezetékei. A beruházást az új 
útburkolat és járda építésével zár-
ják. Mind a kivitelezők, mind a la-
kosok számára nehézséget jelent, 
hogy az utca csak egy oldalról kö-
zelíthető meg, hiszen a Kömlő-
di utca felső részét erdő határol-
ja. Gépjárművel a lakók időszako-
san behajthatnak az utcába, ami 
gyalogosan folyamatosan járható. 
A továbbiakban is kérik az ott la-
kók türelmét. A beruházás, mely-
nek értéke közel nettó 461 millió 
forint, a szerződés szerint július-
ban fejeződik be.                          -se-

Fotó: pixabay.com/illusztráció

Fotó: Szaffenauer Ferenc

 Paksi Hírnök, 2020. február 7. n 5



Értékelte a tavalyi munkát az Atom-
erőmű Tűzoltóság

A paksi atomerőmű középtávú karbantartá-
si tervének megfelelően 2020. február 1-jén 
megkezdődött az 1. blokk évi nagykarbantar-
tása, ami a fűtőelemek üzemszerű cseréjével 
összekötött tervszerű karbantartási tevékeny-
ségeket foglalja magában, olvasható az Or-
szágos Atomenergia Hivatal (OAH) honlap-
ján. A hivatal a jogszabályi követelmények 
alapján folyamatosan felügyeli a blokk leál-
lítását, indítását és a fűtőelemcserével, kar-
bantartással kapcsolatos összes tevékeny-
séget. A főjavítás ideje alatt az OAH által 
végzett hatósági felügyelet kiterjed a karban-
tartási és főjavítási tervekre, azok végrehaj-
tására. A folyamat végén, a szabályrendszer-
nek megfelelően, az üzemeltetési feltételek és 
korlátok szerint indítják majd újra a blokkot, 
miután az OAH kiadta az ehhez szükséges 
indítási engedélyt. Fotó: Babai István/archív                                           

Az ország tizenhárom főfoglalkozású lé-
tesítményi tűzoltósága közül a legjobb, ezt 
évek óta bizonyítják a szakmai megmérette-
téseken. Professzionálisan vezetett, felszerelt 
és munkát végző szervezet – így jellemezte 
dr. Balázs Gábor, a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság vezetője az Atom-
erőmű Tűzoltóságot a szervezet 2019-es év-
értékelő állománygyűlésén. Az igazgató el-
mondta, hogy sokat lehet tanulni abból a 
munkából és hozzáállásból, ami jellemzi a 
szervezetet. Évek óta stabil a személyi állo-
mánya, ugyanakkor nagyon kemény felté-

teleknek felelnek meg mind �zikailag, mind 
pszichikailag. Ehhez hozzájárul az is, hogy 
az atomerőmű tűzoltói az átlagot meghala-
dóan részesülnek oktatási és kiképzési, va-
lamint �zikai, sport- és egészségügyi szol-
gáltatásokban. Az Atomix K�. által működ-
tetett tűzoltóság feladatkörébe tartozik – a 
teljesség igénye nélkül – a klasszikus tűzol-
tói munka, a tűzoltás, a műszaki mentés és a 
kárelhárítás mellett az alpintechnikai mód-
szerrel végzett, magasból és mélyből men-
tés, az általános veszélykezelési intézkedé-
sekből eredő feladatok, a sürgősségi beteg-

ellátás, a mentőszolgálat üzemeltetése és az 
árvízvédelemmel kapcsolatos feladatok ellá-
tása – tájékoztatott Pesztericz Rajmund tűz-
oltóparancsnok. Az Atomerőmű Tűzoltóság 
vezetője elmondta, hogy az elmúlt tíz évben 
csökkent a riasztások száma, ami a preven-
ciónak és a biztonságtudatosságnak is kö-
szönhető. Az eseményen az is kiderült, hogy 
2020-ban jelentősen megújul a tűzoltóság 
közel harmincéves gépjármű�ottája, há-
rom új tűzoltógépjármű-fecskendő érkezik. 
Az idei évtől a jegesedéselhárításról is gon-
doskodik a tűzoltóság, valamint mentőszol-
gálati feladatköre is bővül, mindennek meg 
kell majd felelniük, összegzett Pesztericz 
Rajmund. A mentőszolgálat munkáját dr. 
Szvitán Gábor értékelte, hangsúlyozva, hogy 
működésük óta az üzemegészségügyi szol-
gálat terheit nagymértékben csökkentették 
azáltal, hogy az atomerőmű területén biz-
tosítják az akut betegellátást, valamint min-
denféle sürgősségi probléma kezelését. Fel-
adatellátásukhoz tartozik még az esetlege-
sen sugárszennyezett betegek ellátása és az 
országos mentőszolgálatnak is vésztarta-
lékot biztosítanak 10 km-es körzetben. Az 
eszközállományt tekintve a szervezet na-
gyon jól felszerelt. A mentőszolgálat vezető-
je 2020-as célkitűzésként említette a szolgá-
lat magas szintű, az atomerőmű igényeinek 
megfelelő működtetését az Országos Men-
tőszolgálat szakmai irányelveinek �gyelem-
bevételével.

Weller P. Hanna

Fotó: Molnár Gyula

Atomerőmű6 n Paksi Hírnök, 2020. február 7.



Atomerőmű

A beruházás aktualitásairól tájékoztatja a 
térségben élőket új kommunikációs kam-
pányában a Paks II. Zrt. A „Paks II. A tiszta 
energia – Önnek is építjük” mottóval indult 
sorozat keretében a következő hónapokban 
a beruházás környezetében fekvő 67 Tolna 
és Bács-Kiskun megyei település lakosai tá-
jékozódhatnak a projektről roll-up-szettek 
segítségével.

Fotókkal gazdagon illusztrált, általános és 
aktuális információkat tartalmazó hirdető-
felületek, roll-upok segítségével tájékozód-
hatnak a Paks II. beruházásról a térség la-
kói. A minitárlatok egy időben öt települé-
sen állomásoznak két héten át, majd újabb 
települések polgármesteri hivatalaiba, köz-
intézményeibe kerülnek. A sorozat novem-
berig „végigjárja” a Paksi Társadalmi Tanács 

47 települését, illetve információt visz a Ta-
mási kistérség 20 településére.
– A paksi atomerőmű a térség motorja, a Paks 
II. projekt pedig jövőjének záloga. Mi szeret-
nénk ezt a jövőt úgy alakítani, úgy befolyásol-
ni, hogy az az itt élők igényeinek megfeleljen, 
ezért szoros kapcsolatot igyekszünk kialakí-
tani a településekkel, az ott élőkkel – hangsú-
lyozta a Paks II. Zrt. kommunikációs igazga-
tója. Mittler István hozzátette: a kommuniká-
ció területén is rendkívül fontos számukra a 
projektet befogadó térség. – Nagy hangsúlyt 
helyezünk arra, hogy az itt élők rendszeresen, 
első kézből kapjanak információt a Paks II. 
projektről, amellett, hogy számos olyan esz-
közt is alkalmazunk a tájékoztatásban, ame-
lyek segítségével eljuttathatjuk az informáci-
ókat a régión kívülre vagy akár az ország ha-
tárain túl élőkhöz is – vázolta. 

A Paks II. Zrt. folyamatosan bővülő tájékozta-
tási palettájának alappillérét jelenti a helyi és a 
regionális média, ahol rendszeresek a projekt 
előrehaladását bemutató híradások. A beruhá-
zást övező érdeklődés kiszolgálása érdekében 
újabb és újabb, korábban nem használt csator-
nát is igénybe vesz a projekttársaság. Ezek kö-
zül Mittler István kiemelte a 2019 tavaszán de-
bütált információs sátrat, a néhány hónappal 
később kiadott „Mi újság, Paks II.?” című tájé-
koztatóplakátot, amelyet közel hetven telepü-
lésre juttatott el a Paks II. Zrt. Hozzátette: no-
vembertől egy egyedi tervezésű stand is szé-
lesíti a palettát, most pedig egy újabb, ezúttal 
roll-upokat alkalmazó minikiállítás válik elér-
hetővé a beruházás helyszínének környezeté-
ben élők számára. A tárlat – mint a kommuni-
kációs igazgató vázolta – az általános informá-
ciók mellett a projekt egy-egy fontos elemét 
is bemutatja, valamint megismerhetők az új 
blokkok látványtervei is.
Elsőként Solton, Felsőnyéken, Regölyben, Kaj-
dacson és Bátyán állították ki a fotókkal gazda-
gon illusztrált információs anyagot. A követ-
kező állomás: Szekszárd, Iregszemcse, Simon-
tornya, Hajós és Géderlak. A tájékoztató körút 
2020 novemberében zárul Tengelicen, illetve 
Pakson.

(X)

Paks II. – Információ első kézből

A minitárlatok egy időben öt településen állomásoznak. Fotó: Paks II. Zrt.
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Portré

Emberi arcok

Schönveitz Jánosné

Fotó: magánarchívum

Az első ház volt az övéké abban a kis köz-
ben, ami most a Búzavirág utcába fut. 1960-
ban építették: Márti néni és János bácsi. Márti 
néni szelíden mosolyog, amikor belépek hoz-
zá ennek a kicsi háznak a szobájába, ahol a 
mindennapjait tölti. Nemsokára kilencvenegy 
éves lesz, s én pontosan olyannak látom, mint 
évtizedekkel ezelőtt. A hangja sem sokat vál-
tozott, s amikor mesélni kezd, felsejlik egy da-
rabka újvárosi múlt, egy emberi arc. Az egy-
kori Szent József téri Kovács családban ötödik 
lányként született kicsi Mártát még két húga 
követte, így lettek ők a „Hétkovács lányok”. Az 
utcában ez idő tájt az alábbi vers született az 
utcalakókról: „Somi József, csizmadia – Soós 
János, telkes gazda – Kunner család együtt la-
kik – Fehér Pali, kupeckedik – Hingl Jani, jó bor-
ivó – Schmidt András, jó kocsikázó – Oláh Gyu-
ri, jó pletykázó, öccse, Pista, lótó-futó – Imre 
Pista, spekuláló – Laszlóczki Imre, kitaláló – 
Pesztericéknél pörölnek – Benedeczkiék Lány-
csókra járnak – Peták Marci, új házas – Laki 
Sándor, napszámos”. A földműves édesapa és 
a háztartásbeli édesanya mellett cseperedő hét 
kislány egymásnak és a szüleiknek is sokat se-
gítettek. Vácikába jártak a szőlőbe, s ahol rit-
kább volt a tőke, ott jutott hely a haszonnövé-
nyeknek, melyek gondozása a lányok felada-

ta volt, s a főzés sem volt kis feladat ott, ahol 
kilencen ültek az asztalhoz. A második világ-
háború idején Paksra vetődött orosz katonák 
elől a padláson bújtatta el őket az édesapjuk. 
Legendássá vált egy történet, mely szerint egy 
orosz csapat lova helyett az édesapjuk lovát vit-
ték volna tovább, ám a ló nem engedelmeske-
dett az idegen hatalomnak…
Márti néni későbbi férje a konzervgyár mel-
letti vágóhídon dolgozott, 1951-ben háza-
sodtak össze, majd tíz év múlva a saját há-
zukba költözhettek. A két gyermeket neve-
lő �atalasszony eleinte háztartásbeli volt, míg 
a férj előbb Csámpán szőlészkedett, majd a 
Borpincéhez került, a Zápor utcába. A gye-
rekek megnőttek, Márti néni pedig elein-
te idényenként, majd állandó munkát vállalt 
a konzervgyárban, ahonnan a II. számú Ál-
talános Iskolába került, s nyugdíjazásáig ott 
dolgozott. Nézegetjük a régi fényképeket, és 
mosolyogva meséli, amikor a háború előtt 
attól féltek, hogy édesapjukat is elviszik ka-
tonának, egyik nővére megkérte a papát, ké-
szítsenek családi képet a Tumpek műterem-
ben, amelyen mindenki rajta lesz. Így készült 
a fenti családi fotó még a háború előtt, me-
lyen Márti néni a bal szélen látható, és amit 
egy főutcai kirakatban a vasárnapi mise után 

a templomból hazatérő népek megcsodáltak, 
s akik nem ismerték a családot, ámuldozva 
állapították meg, hogy a képen három iker-
pár látható. Egy ikerpár valóban volt a csa-
ládban… A „Hétkovács lányok” és szüleik 
csendesen éltek a huszadik század évtizede-
iben. Nem történt semmi hétköznapon túli 
az életükben. Ha csak az nem, hogy nem hív-
ták fel magukra a közösség �gyelmét, „csu-
pán” az oda�gyelését. S később sem, amikor 
már külön éltek a kis házban: Márti néni és 
János bácsi. Így öregedtek meg együtt, tisztes-
ségben, békességben. Márti néni – aki egye-
dül maradt 2015-ben – ma is derűs. Az ab-
lakából jól látni a kis közt, amit hatvan évvel 
ezelőtt is látott, kietlen táj volt akkoriban. Egy 
barom�udvarra lát, a közel hatvan éve épült 
tanácsi bérlakások már átalakultak, az utca 
berendeződött és átrendeződött az évtizedek 
alatt. Egyetlen testvére él még, akivel tart-
ja a kapcsolatot, s még néhány szomszéddal. 
Szép öregség, amit látok. Tisztességben, sze-
retetben érte őt az időskor. Nem mesél a bá-
natairól, melyek az elmúlt években gyakran 
próbára tették őt, a megélt és túlélt tragédi-
ák mélyre kerültek a tudatában, s én érzem és 
tudom, hogy mindennap imádkozik a szeret-
teiért.                                                            Tell Edit
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Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Flórián János megpödörte harcsabajszát, fel-
tette széles karimájú kalapját, szívott egyet 
tajtékpipájából, majd sétapálcát fogva átbak-
tatott üzletéből a szomszédos nagyvendéglő-
ben működő uradalmi kaszinóba – az 1860-
as évekből fennmaradt ritka portréfotók 
alapján így képzelhetjük el a szálloda mellet-
ti L alakú sarokház tulajdonosát a minden-
napokban. A jómódú kereskedő köztiszte-
letben álló alakja volt a 19. század végi Paks 
társadalmának. Az 1850-es évekbeli újság-
hirdetések gyógyszertárként jelzik üzle-
tét. Annyi biztos, hogy karrierjét fűszer- és 
gyógyszeráruk (szájvíz, fogpaszta, szappan, 
savanyúvíz, gyomorkeserű stb.) helyi for-
galmazásával kezdte. Két Flórián-házat tart 
számon az emlékezet. Az egyik – a Wiener 
Hajman forgalmazta a lenti képeslapon ez 
látható – a Szent István tér és a Piaci-révhez 
vezető út sarkán álló tornyos épület. A má-
sik a Deák (Malom) utca 5. szám alatti tel-
ken álló épület (Hirt-ház), amelynek kerthe-
lyisége – egy másik ritka képeslap írásmód-
ja szerint a Florián Park – ismert közösségi 
hely volt. Később ebből a telekből alakítot-
ták ki a korzóig érő szép rózsakertet. Fló-
rián János a lakossági takarékoskodás szel-
lemét felébresztendő: 1869-ben alapítója 
és első igazgatója a Paksi Takarékpénztár-
nak. Üzlete frekventált elhelyezkedése foly-
tán a�éle jegyirodaként is szolgált a külön-
féle egyleti bálokra szóló elővételes jegyvá-
sárláshoz: „A paksi korcsolyázó egyletnek a 
Kovács-féle kerthelyiségben tartandó zárt-
körű tánczmulatságra czímzettet és család-
jait tisztelettel meghívja az előkészítő bizott-
ság. Jegyek válthatók Flórián J. úr üzletében 
és este a pénztárnál.” (Szekszárd Vidéke,1891.
aug.) A katolikus legényegylet 1894. augusz-
tus 20-án táncmulatsággal egybekötött bű-

vészeti előadást rendezett Flórián János 
kerthelyiségében. A kor országszerte ismert 
bűvésze, Brückner bácsi volt a műpártoló 
közönség fellépője. „Az egylet tagjai 4 óra-
kor indultak az egylet helyiségéből, gyönyörű 
zászlójukkal zeneszó mellett a Schrauf ven-
déglőbe (Flórián-féle ház), ki mellesleg meg-
említve, igen jutányos áron, ízletes ételekkel 
és kellemes italokkal szolgált.” (Tolnamegyei 
Közlöny, 1894.09.02., 5.o.) Egy tragikus bal-
esetről is beszámoltak 1893-ban az orszá-
gos lapok: „Pakson tegnap este óriási dörgés-
sel robbant fel Flórián János fűszerkereskedő 
pincéjében levő benzines üveg, melyet a szol-
ga nyitva felejtett. A nagy robbanás áttörte a 
pince falát és egy cselédlányt halálosan meg-
sebesített.” (Budapesti Hírlap, 1893.09.19., 
8.o.) Az olvasókör 1899-es tisztújításán neve 
felbukkan az új választmányi tagok között, 
ahogyan 1200 korona adománnyal az új 
katolikus templom felépítését támogatók 
1901-es listáján is. A Takarékpénztár elnöki 
pozíciójáról 1902-ben köszönt le, az első vi-
lágháborút már nem élte meg. Felesége ha-
lálhíre ismert a sajtóból: „Özv. Flórián János-
né szül. Szeifritz Julianna hosszas betegség 
után életének 79-ik évében Pakson elhunyt. 
Az elhunytban Szeifritz István pécsi vál. püs-
pök, káptalani nagyprépost nővérét gyászol-
ja.” (Tolnamegyei Közlöny, 1914.02.08., 4.o.) 
Fiuk, Flórián István (1853–n.i) szintén is-
mert közszereplője lett városunk történeté-
nek. 1876-ban házasodtak össze Vikus Ilo-
nával. Apja kereskedését segítette, a paksi 
önkéntes tűzoltóegylet munkájába 1874-es 
megalakulásakor kapcsolódott be, sokáig 
parancsnokuk volt. A fennmaradt ritka fo-
tók egyikén PAKS feliratú tűzoltósisakot vi-
sel: „…a fő érdem szeretett főparancsnokunk 
Flórián István urat illeti, ki szigorúságával, 

mégis az egyleti tagok iránti jószívűségé-
vel az egyleti életet egészen újjáteremtette.” 
(Szekszárd Vidéke, 1891. febr.) 1889-ben ta-
núként hallgatták ki egy véres párbaj mi-
att: „Folyó évi június 22-én történt meg Pak-
son a párbaj Döry Ádám megyei útbiztos és 
Popovits Gyula városi jegyző közt. A párbaj 
oka vendéglői összeszólalkozás volt. A pár-
bajnál segédekként szerepeltek Popovits ré-
széről dr. Ho�mann János ügyvéd és Fló-
rián István kereskedő.” (Szekszárd Vidé-
ke, 1889.08.15.) 1894 tavaszán tagja volt a 
Kossuth temetésére Budapestre utazó pak-
si küldöttségnek. Közéleti pályafutása a 
századforduló után indult, 1904-ben már 
a község testületének a legtöbb adót �ze-
tők jogán virilis képviselője volt, majd az 
1909. januári községi tisztújítás során Paks 
város bírájává választották, ami ma a pol-
gármester megfelelője. Felügyelőbizottsági 
tagja volt a Paksi Takarékpénztárnak, he-
lyi pártelnökként pedig politikai fórumok 
szervezésében is részt vett: „A paksi válasz-
tókerület függetlenségi választói az Erzsébet 
Szálló nagytermében képviselőjelölő gyűlést 
tartottak. A gyűlést Flórián István a paksi 
függetlenségi 48-as párt elnöke nyitotta meg 
és dr. Mádi Kovács János földbirtokost, a ke-
rület volt képviselőjét ajánlotta jelölésre füg-
getlenségi 48-as programmal.” (Tolnamegyei 
Közlöny, 1910.04.09., 4.o.) Apja még 1894-
ben eladta kereskedését egy másik fűszer-
kereskedőnek, május 11-én „Flórián J. utó-
da Kiss Pál” néven a cégbejegyzés megtör-
tént, a képeslapon már ez az üzletfelirat 
szerepel. A sarokház történetét az üzletet 
átvevő Kis Pál fűszerkereskedővel és a �ai 
által továbbvitt Kis Pál Utóda áruház törté-
netével folytatjuk.                                          

 dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum
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A változásról
Városi olvasmányok

Mozaik

„Mióta éltem, forgószélben / próbáltam állni helyemen. / Nagy nevetség, hogy nem vétettem / többet, mint 
vétettek nekem.” József Attila

Sokszor elmondtam már, hogy 
az Akác utcából való vagyok. 
Hogy mit jelent nekem a város, 
az utca, a ház (utcák és házak), 
ahol az eddigi életemet töltöt-
tem. Hogy mit jelentett nekem 
ébredni, élni a nagyszülői ház-
ban, majd az újvárosban, s mit 
jelent manapság az öreghegyi 
kertből meglátni a Duna messzi 
kanyarulatát. Hogy kisgyermek-
korom óta dologra neveltek, s 
hogy mennyire szeretem az értel-
mes, embert próbáló feladatokat. 
Olyannyira belemerültem ebbe a 
világba, hogy közel ötvenévesen 
kellett rájönnöm, a megfelelő tá-
volság tartása az élő és az élette-
len környezettől hasznosabb lett 
volna ennél a mindenre elszánt 
érzelmi viszonyulásnál. Ahogy 
végigsétálok a főutcán, a régi vá-
rosközpont felől jövet, elhaladok 
az egykori Nagyvendéglő, a Kiss 
Pál Utóda Üzletsor, Jámbor Pál 
(már csak ide képzelt) szülőháza 
előtt, áttekintve a túlsó oldalra a 

Bazársort, a fő-teret nézem, és el-
gondolkodom. Az idő múlása az 
épületeken, a megváltozott, át-
alakult településszerkezeten pon-
tosan nyomon követhető a raj-
zok, fényképek alapján, segítsé-
gével. Néha ugyan keresni kell a 
logikát egy-egy korszak építésze-
tében, térkialakításában, a mű-
szaki tartalmakban, elgondol-
kodtatóak a korszakok, de a tör-
ténelmi ismeretek segítenek az 
eligazodásban. Lapozom a Régi 
Paksot, nézegetem a képeket, s a 
falak mögött, az épületek között, 
az utcákon meglátom az emberi 
alakokat, arcokat. Alak tekinte-
tében megváltoztunk, annyi bi-
zonyos. Magasabbak, erősebbek 
lettünk, miképpen a házaink is. 
S vajon hogyan alakult a jelle-
münk az évszázadok alatt? Ho-
gyan alakították, minősítették át 
történelmi korok az ember belső 
arcát, a tulajdonságait? A logikus 
rend szerint épített, az évszakok 
változásához alkalmazkodó tisz-

taszobás házakban lakó, többsé-
gében szorgalmas, a szükséges 
és elégséges elve szerint élő em-
bereket hogyan változtatta meg 
az úgynevezett gazdasági-társa-
dalmi fejlődés, a történelem vál-
tozásai? Hogyan vált félreérthe-
tővé az ember? Hogyan szorul 
magyarázatra minden, ami kö-
rülveszi? Hogyan lehet az, hogy 
azok az emberek, akiknek ér-
tékválasztása és következetessé-
ge szavaikban és mozdulataik-
ban folyamatosan tetten érhe-
tő, rendkívül magányosak, őket 
érik a leghevesebb támadások, 
sokszor a saját oldalukról is? Úgy 
érzem, jó ideje megszűnt az ér-
telmes párbeszéd, az értő, értel-
mező diskurzus a mai emberek 
között. Lövészárkok és lövések, 
üzengetések, kérdés nélküli vá-
laszok jellemzik napjainkat. Eb-
ben a küzdelemben értékes ener-
giák, óriási anyagi és szellemi 
erőforrások vesznek el, melye-
ket a magunk, mindannyiunk 

javára lehetne fordítani. Pedig a 
múlt megtanított, megtanítha-
tott volna bennünket arra, hogy 
tudjuk, nem a gazdagság, nem a 
bőség, hanem a béke és a bizton-
ság a legnagyobb kincs. A csalá-
dok derűje, az anyák mosolya és 
az apák szerető szigora a legna-
gyobb kincs. Hogy ezeket kell 
őriznünk (őszintén, a négy fal 
között is), meg a kultúrát, amit 
több mint ezer éven keresztül 
ez ideig sikerült átörökítenünk. 
Sokszor megtörténik velünk, 
hogy tudjuk a jót, és tesszük a 
rosszat. Elhatározzuk, hogy a 
magunk, a családunk, a hazánk 
érdekei szerint cselekszünk. El-
határozzuk, hogy követjük a 
jót, az értéket, az értékeset. Az-
tán valami mindig közbe jön… 
Nem kérdezünk, hanem egy-
másnak esünk azonnal, ha nem 
egyformán gondolkodunk. Pe-
dig még (vagy már) én is em-
lékszem azokra az időkre, ami-
kor a viták nem ellenségesek, 
hanem találékonyak, az ugratá-
sok szellemesek, az érvek kemé-
nyek, de igazak voltak. A rend-
szerváltáskor is úgy gondoltuk, 
hamarosan együtt és egyformán 
tudunk örülni közös értékeink-
nek, kimeríthetetlen erőforrása-
inknak. Hittük, hogyha kimen-
nek az oroszok, akkor még a le-
vegő is más lesz. A szabadság 
majd eggyé forraszt minket. Az-
tán, mint a gazdátlan ebek ron-
tottunk egymásra – éppen har-
minc éve… Lapozom a Régi 
Paksot, nézem az épületeket, az 
arcokat. Minden átalakult. Azok 
a helyek, értelmek, melyekre a 
magam életéből már én is em-
lékezem – s megváltoztak vagy 
eltűntek az évek során –, erő-
sen megérintenek. Ha kicsit tá-
volabb tartom magamtól a ké-
peket, sokkal jobban kivehetőek 
a kontúrok, biztonságosabban 
tájékozódom térben és időben. 
Ebben a korban ez teljesen ter-
mészetes…                          Tell Edit

Fotó: Tumpek fotó/magánarchívum

A képen egykori paksi bevonuló katonák
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Kultúrmorzsák

Folytatódik az előadássorozat

Pilóta volt a Női Vonal Klub vendége

Fából vaskarika a múzeumban

Nemzetközi minősítő táncversenyt szervezett az egyesület
A Csillag Show-Tánc Egyesület által 
szervezett International Starlight Dance 
Competition elnevezésű megmérette-
tésre különféle táncstílusok képviselői 
több korcsoportban, illetve kategóriá-
ban érkeztek az ország minden részéről 
és a Vajdaságból. Nagy Ildikó, a Csillag 
Show-Tánc Egyesület vezetője egyebek 
mellett elmondta, hogy a zsűri tanácsok-
kal látja el a résztvevőket, mit tegyenek 
azért, hogy még jobbak legyenek a pro-
dukcióik. Szabó Tímea, aki egy budapes-
ti tánciskolát vezet, és több éve dolgozik 
együtt a verseny szervezőjével, azt mond-
ta, hogy évről évre egyre jobbak a pro-
dukciók, ami annak is köszönhető, hogy 
nyitnak a koreográfusok, képezik magu-
kat. A minősítőverseny az esélyegyenlő-
ség jegyében zajlott, bemutatkozott a Roll 
Dance Budapest Kerekesszékes Kom-
bi Táncegyüttes. A minősítőversenyen a 

Csillag Show-Tánc Egyesület is megmé-
rette magát: öt arany és nyolc ezüst mi-
nősítéssel zárták a versenyt, és a legdina-

mikusabb páros is tagjaikból került ki. Az 
egész napos rendezvényen workshopot is 
tartottak.                                              Sólya E.

Elkészült a Paksi Harmadik 
Kor Egyeteme elnevezésű 
program 2019/2020-as tanév 
tavaszi szemeszterének prog-
ramja. Az újabb félévet feb-
ruár 10-én 15 órakor nyit-
ják, a köszöntőket követő-
en Wollner Pál ny. mérnök, 
amatőr fotós tart előadást 
Szelek szárnyán az óceánon 
címmel. Az újabb sorozatban 

összesen hat alkalomra vár-
ják az érdeklődőket a polgár-
mesteri hivatal nagytermébe, 
az utolsó május 11-én lesz. 
Az előadások kétszer negy-
venöt percesek, tizenöt perc 
szünettel. A részvétel ingye-
nes, de regisztrációhoz kö-
tött. A részletes program a 
város honlapján megjelent.

-se-

Szentgyörgyi György piló-
ta volt a vendégelőadó a Női 
Vonal Klub legutóbbi rendez-
vényén. A MALÉV hajdani 
munkatársa képzeletbeli uta-
zásra invitálta a hallgatósá-
got, legkülönlegesebb repülős 
élményeit oszotta meg velük 
a Csengey központ kisklub-
jában. Szentgyörgyi György 
2012-ben Indonéziába ment 

dolgozni. Szép élményekkel 
tért vissza, ma már diákjai-
nak próbál minél több tudást 
és tapasztalatot átadni. Tibai 
Esztertől, a klub háziasszonyá-
tól megtudtuk, hogy következő 
rendezvényükön február 26-án 
Gruber László tart előadást In-
donéziáról, illetve idén is meg-
szervezik a Pozitív napot, ez 
március 7-én lesz.                   -se-

Fafajtákat, régi mesterségeket, 
valamint a fafeldolgozás kü-
lönböző lépéseit ismerhették 
meg általános iskolások a Pak-
si Városi Múzeum Fából vaska-
rika című programján január 
utolsó hetében. Olyan kérdé-
sekre kaphattak választ, hogy 
milyen szerepet töltött be elő-
deink életében alapanyagként 
a fa, kik voltak a pintérek, a 
kádárok, a bognárok, hogyan 
dolgoztak a teknővájók vagy 

az ácsok, és milyen eszközöket 
használtak. Új ismereteiket a 
gyakorlatban is kipróbálhatták 
a diákok madárodú készítése 
közben. Az elkészített madár-
lakokat minden osztály ma-
gával vihette iskolájába. A pá-
lyázati támogatással megvaló-
sult program iránt nagy volt az 
érdeklődés, hét csoportot fo-
gadtak paksi iskolákból, illetve 
Bölcskéről. 

-emma-

Fotó: TelePaks

Fotó: Molnár Gyula
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Hamarosan megjelenik 
Horváth Margit mesekönyve
A Mesevár-lakók története bújt 
meg ebben a kötetben, amelyet 
a kezedben tartasz – írja me-
sekönyvének ajánlójában Hor-
váth Margit. A paksi szerző 
kötete – amely kiadásának ap-
ropója a Paksi Benedek Elek 
Óvoda Mesevár tagóvodájának 
negyvenéves jubileuma – feb-
ruár 20-án jelenik meg. 

– Hogyan viszonyulsz a me-
sékhez?
– A mesék szeretete gyermek-
koromra nyúlik vissza. Emlék-
szem, amikor édesanyám az 
ágyam szélén ülve mesét olva-
sott nekem. Gyakran ő bóbis-
kolt el előbb. Később, amikor 
már barátságot kötöttem a be-
tűkkel, magam bújtam a mese-
könyveket. Azután meséltem a 
lányaimnak, akik gyakran kér-
tek, hogy olyan mesét mond-
jak, amit én találok ki. A mai 
napig szívesen mesélek így. Azt 
gondolom, jó, ha a lelke mé-
lyén mindenki megőrzi gyer-
meki kíváncsiságát, vidámsá-
gát, bohókásságát, nyitottságát 
a világra.
– Honnan jött a Mesevár mese 
című kötet ötlete?
– Egy évzáró összejövetelre ír-
tam meg a Mesevár mesét meg-
lepetésként a kollégáimnak, én 
egyébként titkárként dolgozom 
az intézményben. A történet az-
tán sokáig a �ókban pihent, majd 
pályázati céllal megírtam a Süni 
csoport meséjét is. A mesepályá-
zatokon nem kaptam visszajel-
zést, viszont Bosnyák Zoltánné 
Tera, a Paksi Benedek Elek Óvo-
da vezetője dicsérte a meséimet, 
ezért úgy gondoltam, hogy írok 
mindegyik csoportnak egy-egy 
történetet. Amikor már öt elké-
szült, Tera felvetette, hogy jelen-
tessük meg könyvben a Mesevár 
tagóvoda negyvenéves jubileu-
ma alkalmából, amit ebben a ne-
velési évben ünneplünk.

– Azóta milyen utat jártatok be, 
hogy megjelenhessen a mese-
könyv?
– Először illusztrátort kerestem 
és találtam is középiskolai barát-
nőm, Csincsi Éva személyében, 
aki korábban dolgozott rajz�lm-
stúdióban, jelenleg pszichológus 
a velencei családsegítő szolgá-
latnál. Készített néhány vázlatot, 
amelyek varázslatosak voltak, a 
saját kertjéből vette az ötleteket a 
növényekhez. A következő lépés 
a kiadókeresés volt. Számos he-
lyen próbálkoztam, de a legtöb-
ben még csak vissza sem jeleztek, 
ám a kitartás végül eredmény-
re vezetett. Rátaláltam az Olvas-
ni Menő K�.-re, és attól kezdve, 
hogy tavaly nyár derekán Csabai 
Márk ügyvezető felvette velem a 
kapcsolatot, felgyorsultak az ese-
mények. A hatodik csoport me-
séjét is megírtam, valamint egy 
lezáró történetet. Közben folya-
matosan dolgozott az illusztrátor, 
valamint Kalocsai Judit szerkesz-
tő és Balogh Barbara tördelő.
– Mi jellemzi a Mesevár meséket?
– Kifejezetten az óvodás korosz-
tálynak szólnak, sorozatként és 
önmagukban is kerek egészet al-
kotnak. Számomra fontos volt, 
hogy a szöveg nyomán a gyere-
kek el tudják képzelni a környe-
zetet, az eseményeket, ezáltal fej-
lődjön a képzelőerejük, bővüljön 

a szókincsük. A mesék ismeret-
anyagot is közvetítenek, többek 
között az illedelmes viselkedés-
ről, a tisztálkodásról, a külön-
böző gombafajtákról, arról, ho-
gyan lesz a hernyóból gyönyörű 
pillangó, vagy az almafa virágá-
ból gyümölcs. Egy igazi legenda 
is bekerült a kötetbe, Medve köz-
ség kalandos története.
– A történetek és a Mesevár tag-
óvoda kapcsolódását a meséid-
ben csupán a főszereplők adják?
– Igen, ugyanakkor az óvoda 
életéből is merítettem inspirá-
ciót. A könyvben a nyitótörté-
net a Mesevár mese (mesevár 
lakóinak bemutatása), a csopor-
tok meséi pedig: Süni története, 
Pillangó, a vidám felderítő, Maci 

mese – dédnagyapám története, 
a Csiperke család, Alma, alma, 
piros alma, Szamóca és barátai, 
az utolsó történet pedig a Jel-
mezbál a Mesevárban.
– Hogyan sikerült előteremtene-
tek a könyv megjelenéséhez szük-
séges forrást?
– Pályázatot nyújtottunk be a pak-
si képviselő-testület humánpoliti-
kai bizottságához, a grémiumtól 
az illusztrációra kaptunk támo-
gatást. A Paksi Atomerőműtől is 
kaptunk forrást, a főtámogató pe-
dig óvodánk Mesevár Alapítvá-
nya. A könyv most került nyom-
dába, 1500 példányban jelenik 
meg február 20-án. Aznap tartjuk 
a paksi könyvbemutatót a Kincs-
kereső Gyermekkönyvtárban, de 
lesz könyvbemutató Budapesten 
és Velencén is. Több könyvesbolt-
hálózat üzleteiben megvásárolha-
tó lesz a kötet, és e-könyv is készül 
majd belőle.
– A megjelenés küszöbén milyen 
érzések kavarognak benned?
– Nagyon érdekes, izgalmas volt 
az egész folyamat, a mesekönyv 
megjelenése lesz a hab a tortán. 
Olyan érzésem van, mintha szü-
letne még egy gyermekem. Na-
gyon kíváncsi vagyok, milyen lesz 
a könyv fogadtatása. Talán lesz 
majd folytatás…

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Megválasztották a 2020-as
esztendő állatait és növényeit
Minden évben megválasztják – jellemző-
en a lakosság szavazatai alapján – az év 
élőlényét a különböző szakmai szerve-
zetek a maguk szakterületén. Teszik ezt 
azért, hogy így hívják fel a �gyelmet a ter-
mészet szépségeire, védelmére. Van év 
madara, fája, rovara, gombája, emlőse, 
vadvirága, kétéltűje és hala.

Az év gombája 2020-ban a csoportos csésze-
gomba. Ahogy neve is utal rá, ez a gombafaj 
jellemzően csoportokban terem, termőtes-
te 4-10 mm átmérőjű nyeles csésze. A kehely 
kezdetben zárt, gömb alakú, később csillag 
alakban, hegyes karéjokkal nyílik fel. Ezek 
éle világos, sárgás, a belső termőréteg élénk 
narancsvörös vagy vérvörös. A csoportos 
csészegomba korhadékbontó faj, nem ehető.
Az év vadvirágának a májvirágot (nemes 
májvirág) választották a Magyar Természet-
tudományi Múzeum által indított szavazá-
son. A májvirág kora tavasszal virágzik, szir-
mai kék, olykor rózsaszín vagy fehér színben 
pompáznak, levelei emlékeztetnek némileg a 
máj lebenyeire. A növény alig 5-15 cm ma-
gas, bükkösökben és gyertyános tölgyesek-
ben, köves talajú tölgyesekben tarkítja a tájat. 
1988 óta védett faj, természetvédelmi értéke 
5 ezer forint. 
Az Országos Erdészeti Egyesület által lebo-
nyolított szavazás eredménye alapján az év 
fája a tatárjuhar lett. Ez a fafaj már honfoglaló 
eleink útvonalán is elterjedt, általuk is jól is-
mert volt, napjainkra az alföldi területeinken 
erőteljesen visszaszorult. Hegy- és dombvi-
dékeinken kevésbé becsülik alacsony terme-
te, csekély gazdasági értéke miatt. Ökológiai 
szerepe viszont jelentős, illetve kiváló parkfa, 
mivel szárazságtűrő, kicsi, színes a termése és 
szép az őszi lombszíne. 
A Vadonleső Programban a vidra lett az év 
emlőse. A menyétfélék közül talán a vidra al-
kalmazkodott leginkább a vizes életmódhoz: 
áramvonalas teste és a lábujjai között feszülő 
úszóhártya kitűnő úszóvá teszik. Kedvelt élő-
helyei a vízfolyások, a tavak csendes, növény-
zettel tarkított part menti területei. A vidra 
maga ásta kotorékban vagy borzvárban la-
kik, amelyek egyik vége a víz alatt nyílik. El-
sősorban hallal táplálkozik, de például a béka 
is szerepel az étlapján. Hazánkban fokozottan 
védett, természetvédelmi értéke 250 ezer fo-
rint.

Már a szavazás meghirdetésekor tudni lehe-
tett, hogy bagolyfaj lesz az év madara, ugyan-
is a Magyar Madártani Egyesület az uráli bag-
lyot, a füles kuvikot és az erdei fülesbaglyot je-
lölte, utóbbi vitte a pálmát. A baglyok mindig 
különleges szerepet töltöttek be az emberek 
életében, számos hiedelem, monda kötődik 
hozzájuk. Az erdei fülesbagoly közepes mére-
tű, tollfülei hosszúak, éjszaka vadászik. A telet 
sokszor a településeken vészeli át. A magyar-
országi állománya stabil. A faj védett, termé-
szetvédelmi értéke 50 ezer forint.
Az év városi madarát a Városi Madár blog har-
madik éve szavaztatja meg olvasóival. A jelöl-
tek elsősorban a városokban kihelyezett ma-
dáretetőkön megjelenő vendégfajok közül 
kerülnek ki. 2020-ban a vörösbegy nyerte a sza-
vazást. A vörösbegy elterjedt költőfajunk, szin-
te minden élőhelyen találkozhatunk vele. Ro-
varokkal és pókokkal táplálkozik, olykor apró 
csigákat is fogyaszt, a hideg idő beálltával bo-
gyókat, gyümölcsöket is szedeget. A nálunk 
telelő példányok jelentős része Európa észa-
kabbi térségeiből érkezik. A vörösbegy védett, 
természetvédelmi értéke 25 ezer forint.
A Magyar Madártani és Természetvédelmi 
Egyesület kétéltű- és hüllővédelmi szakosztá-
lya a keresztes viperát emelte ki 2020-ra a hül-
lők közül. A keresztes vipera az egyik legré-
gebbről ismert mérgeskígyó. Keresztes viperá-
val a Zempléni-hegységben, Somogy és Zala 
megyében találkozhatunk. A telet hibernálva 
tölti üregekben, farönkökben. Elsősorban kis-
emlősökkel táplálkozik, ritkábban gyíkokat, 

békákat és madarakat is fogyaszt. A hiedelem-
mel ellentétben a keresztes vipera ritkán tá-
mad. Hazánkban fokozottan védett, termé-
szetvédelmi értéke 250 ezer forint.
Az év rovara a tavaszi álganéjtúró lett a Ma-
gyar Rovartani Társaság online szavazásán. 
Főként dombvidékek és alacsonyabb hegyvi-
dékek ritkás erdeiben találkozhatunk ezzel a 
kék, kékeszöld, zöld vagy néha csaknem fe-
kete színű, fémesen csillogó, 1-2 cm-es bo-
gárral. A lábai erősek, tüskések, ásásra alkal-
masak. A hímet és a nőstényt külsőleg szin-
te lehetetlen megkülönböztetni. Egyedei már 
áprilisban megjelennek, rajzáscsúcsa május-
június, őszig láthatók. A bogarak nappal táp-
lálékot és párt keresnek; párás, napos időben 
repülnek is. Magyarországon gyakori az elő-
fordulása. 
A Magyar Haltani Társaság szavazásán a sül-
lő lett a befutó. A süllő nagyra növő, meg-
nyúlt testű, oldalról enyhén lapított hal, 
csúcsba nyíló szájában nagy, erős fogak van-
nak, melyek közül kiemelkednek az ebfogak. 
Magyarországon viszonylag széles körben el-
terjedt, de a víz oldott oxigéntartalmára ér-
zékeny, ezért kerüli a duzzasztott, feliszapo-
lódott folyószakaszokat, állóvizeink közül 
pedig inkább csak a nagyobb tavakban for-
dul elő. Valódi halevő ragadozó, táplálékának 
zöme a küsz. Húsa szálkamentes, a halgaszt-
ronómia igen kedvelt alapanyaga. 
(Forrás: vadaszerdo.blog.hu: Az év fajai 2020, 
wikipédia)

Kohl Gyöngyi

Fotó: Molnár Gyula
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Mi városunk Paks vetélkedő harmadszor
Idén három fordulóban adnak 
számot helytörténeti ismerete-
ikről középiskolások a Mi vá-
rosunk Paks elnevezésű város-
ismereti vetélkedőben. Az első 
állomás a Paksi Városi Múze-
um volt, ezt követően a rend-
őrkapitányság fogadja a ver-
sengőket, a döntőt pedig ősszel 
tartják az Erzsébet Nagy Szál-
lodában. 

Mi városunk Paks címmel 2018-
ban hirdetett várostörténeti vetél-
kedőt hagyományteremtő szán-
dékkal Bunkóczi András. Az első 
évben elméleti feladatok vártak 
a programba nevező négy helyi 
középiskolai csapatra, a prog-
ram helyszíne az Erzsébet Nagy 
Szálloda volt. 2019-ben sport-
ban mérették meg magukat a 
város középiskolásai, a versenyt 
a ASE sporttelepén tartották. 
2020-ban, ahogyan az első al-
kalommal megálmodták a szer-
vezők, ismét az elméleti tudá-

sé a főszerep, ám újdonságként 
három fordulóban adnak szá-
mot helytörténeti ismereteik-
ről a nevezők. A Süli János mi-
niszter védnöksége alatt zajló 
várostörténeti vetélkedő első ál-
lomása a Paksi Városi Múzeum 
volt, ahová az Energetikai Szak-
gimnázium és Kollégium diák-
jai után a Szekszárdi Szakkép-
zési Centrum I. István Szakkép-
ző Iskolájának tanulói látogattak 
el, hogy teljesítsék a feladatokat. 
– Intézményünkben nagy hang-
súlyt fektetünk arra, hogy a di-
ákok a szakmák fortélyainak el-
sajátításán túl Paks értékeivel, 
történetével is megismerkedje-
nek, ezért is veszünk részt év-
ről évre a vetélkedőn – tudtuk 
meg Kappelmayer János szak-
tanártól, aki ács- és hegesztő-
tanulóit, valamint egy érettsé-
gire készülő diákot kísért a vá-
rosi múzeumba. A programon 
dr. Váradyné Péter� Zsuzsanna, 
a múzeum igazgatója ismertet-

te a diákokkal a versennyel kap-
csolatos tudnivalókat, majd kez-
dődhetett a megmérettetés: do-
bozokban elrejtett, a múzeumra, 
illetve a város nevezetességeire, 
történelmére vonatkozó kérdé-
sekre kellett válaszolniuk a kö-
zépiskolásoknak. A Vak Boty-
tyán gimnázium tanulói janu-
ár 30-án teljesítették a kihívást, 
a Balogh Antal katolikus gimná-

zium diákjai pedig lapunk meg-
jelenésével egy időben vesznek 
részt a múzeumi megméretteté-
sen. A második forduló házigaz-
dája a paksi rendőrkapitányság 
lesz, ott közlekedésbiztonsági 
verseny várja majd a csapatokat. 
A várostörténeti vetélkedőt záró 
harmadik forduló október 17-én 
lesz az Erzsébet Nagy Szállodá-
ban.                                                    -se-

Fotó: TelePaks

Nagyanyáink a hagyományos 
fehér cukorra esküsznek, édes-
anyám inkább már a mézet pre-
ferálta, amikor pedig én válasz-
tottam ki, hogy mivel édesítsem 
az ételeket, a szintetikus édesí-
tők után rögtön a sztíviához és 
az eritrithez nyúltam. Soroza-
tunk következő két részében az 
édesítésre alkalmas anyagokat 
vesszük górcső alá.

Tóth Gábor élelmiszeripari mér-
nök megkülönböztet mesterséges 
és természetes eredetű cukrokat. 
A természetesek közül a legismer-
tebb a kristály- és a barna cukor, 
valamint a méz. Emlékszem, kis-
lányként alföldi szülővárosom-
ban gyakran láttam cukorrépával 
színültig megrakodott teherautó-
kat. Akkor még nem sejthettem, 
hogy az ipari feldolgozás során eb-
ből készülő kristálycukor az évek-
kel későbbi szakirodalmi adatok 
szerint nincs előnyös hatással az 

emberi szervezetre. A répacukor, 
nádcukor, bár természetes éde-
sítőanyagok, a kalóriatartalmuk 
magas, nagyon gyors vércukor-
szint- és inzulinszint-emelkedést 
eredményeznek. Emellett kimu-
tathatóan gyengítik az immun-
rendszert, és mivel a szacharózon 
kívül egyéb tápanyagot nem tar-
talmaznak, üres kalóriatartalmuk 
miatt elhízáshoz vezetnek – olvas-

ható az Édesítsünk okosan! című 
kötetben. A méznek sokkal ma-
gasabb vitamintartalma van, rá-
adásul harmincháromféle ásvá-
nyi anyag is megtalálható benne. 
Használatakor viszont érdemes 
arra �gyelni, hogy ne érintkezzen 
fémeszközzel, valamint ne hevít-
sük 40 Celsius-fok fölé, külön-
ben minden jótékony enzim- és 
vitamintartalmát elveszíti. Mind-

emellett érdemes mértékkel fo-
gyasztani magas kalóriatartalma 
miatt. A mesterséges édesítősze-
reket már akár a sarki kisbolt-
ban is beszerezhetjük, számtalan 
tabletta és folyékony változatban 
is megtalálhatók. A szacharin, 
a ciklamát, az aceszulfám-K, a 
szukralóz és az aszpartám szin-
tetikus édesítőanyagok, amelye-
ket a fogyni vágyók előszeretettel 
használnak, mivel a kalóriatar-
talmuk elhanyagolható, vagy jó-
val kevesebb a cukorénál és nem 
okoznak hirtelen inzulinszint-
emelkedést. Tóth Gábor élelmi-
szeripari mérnök szerint azonban 
fogyókúrában betöltött szerepü-
ket vitatják, hiszen „elterjedtsé-
gükkel az elhízottak száma nem 
csökkent szigni�káns módon” 
(Tóth Gábor–Varga Melitta: Éde-
sítsünk okosan!), illetve egészség-
ügyi hatásukról is megoszlanak a 
vélemények. Folytatjuk.

Weller P. Hanna

Fitt-Élet – Édes élet 1. rész
Fotó: pixabay.com/illusztráció
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.Mi a TelePaks új magazinjának címe? A 
megfejtéseket február 14-ig várjuk a 7030 
Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy 
emailben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékosunk nyertese: Brackó Péter

Helyes megfejtésével ajándékcso-
magot nyerhet Paks Város Ön-
kormányzatának felajánlásában.
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Tárgy/
történet

Ritka, becses darabja az Atomenergeti-
kai Múzeum könyvtárának a Mozgó Vi-
lág 1975/1. száma, amelyben először olvas-
hattunk a lakótelepi „tulipános” házakról. 
Ebben a számban jelent meg Csete György 
Hasábok és virágok című írása. De előbb 
néhány szó magáról a folyóiratról, amely 
nevéhez Illyés Gyula Mozgó világ című 
versét kölcsönözte. A Mozgó Világ (MV) 
1971–1974 között megjelent hat időszaki 
(almanach) száma a �atal írók és művészek 
szemléje volt, majd 1975-től havonta meg-
jelenő (46. évébe lépett) folyóirattá harcol-
ta ki magát. 
A folyóirat megszületését köszöntő Dar-
vas József – aki Pakson indította el az or-
szágos olvasómozgalmat – a következőket 
írta: „…kifejezi az élet lényegét, a folytonos 
mozgást, az újra, a jobbra törekvést, a vál-
toztatás dinamikáját. Mindezen belül vagy 
mindezen túl azonban kifejezi e korszak �-
atalságának az alapélményeit is: a világ örö-
kös mozgásban van.”
Ennyi bevezető után elmondható, hogy 
nem volt véletlen Csete György írásá-
nak közlése, amely a Pakson épülő lakó-
telep négy sorházának „kényszerű” meg-
újításáról szólt. A nagypaneles építke-
zés szülte gondokon próbált enyhíteni a 
Pécsi Tervező Vállalat I�úsági Irodájá-
nak Csete György által vezetett építész-
csoportja: D. Blazsek Gyöngyvér, Deák 
László, Dulánszky Jenő, Jankovics Tibor, 
Kistelegdi István, Kovács Attila, Nyári Jó-
zsef, Oktai Péter és Pál� Miklósné.
A �atal tervezők munkáját, a változtatás 
szükségességét a hivatalos szervek is tá-

mogatták (kezdetben), hiszen az akkori 
nehézipari miniszter így vélekedett: „Nem 
akarok második Leninvárost látni, ezekkel 
a szar panelokkal valamit kell kezdeni.” 
(Vicsek Ferenc: A bomlás melege, 265. p.) 
A �atal tervezők készülő munkájáról épí-
tészberkekben már forrt a vita, ám csak 
1975 szeptemberében robbant a nyilvá-
nosság fórumain, köztük az Élet és Iroda-
lom (ÉS) szeptemberi–novemberi számai-
ban. A téma iránt érdeklődők az ÉS 1975-
ös évfolyamát is megtalálhatják a múzeum 
könyvtárában.
Az országos építészvita kirobbanása előtt 
Csete György már megírta cikkét, és el-
küldte az MV szerkesztőségének, ám a ki-
robbant vita miatt késleltették a folyóirat 
első számának kiadását, ez eltolódott de-
cemberre. Az építésztársadalom hango-
sabb része – amelynek „köszönhető” Le-
ninváros és a többi szocialista város – min-
den idegszálával tiltakozott a kísérletező 
építészek tevékenysége ellen.

A paksiak számára érdemes felidézni Csete 
György véleményét, melyet tíz évvel később 
fogalmazott meg a Művészet című lapban: 
„Pakson leromboltuk a »rácsok« sarkait, és ezt 
az önjelölt hangadó szakmabeli ellenfeleink a 
»tektonikára« hivatkozva számonkérték tő-
lünk. Szeretném nyomatékosan aláhúzni: nem 
a párt, nem az állam, nem a beruházó és nem 
a kivitelező! A szakma: teoretikusok, »szállo-
datervezők« stb. Majdnem tönkretettek ben-
nünket, ám ez a kisebb baj. A nagyobb, hogy 
megvonták tőlünk a lehetőségét annak, hogy 
tisztességgel megépítsünk egy várost; hogy a 
városszerkezet így, a betiltott vagy átalakított 
épületek nyomán szétesett, a környezet disz-
harmonikussá vált, s ezzel megkárosítottak 15 
ezer ott lakó embert. Ezzel végső soron az or-
szágot károsították meg. Mert mit is mondott 
a kísérlet leállításakor az akkori építési minisz-
terünk? »Hát jó, ha a szakma így látja, az egész 
ország szürkében lakik, miért legyenek a pak-
siak különbek nálunk? És egyébként is, mi 
lesz, ha mindenki ilyet akar?«” Az I�úsági Iro-
da 1978-ban feloszlott.
A Mozgó Világ 1986. januári és februári szá-
mában kiemelések jelentek meg Vicsek Fe-
renc A bomlás melege – Riport az aktív zóná-
ban címmel a készülő könyvből, amely csak 
1988-ban jelent meg. Vicsek Ferenc így aján-
lotta készülő könyvét: „Az erőmű ünnepé-
lyes avatásakor sokakat kitüntettek ugyanis, a 
többséggel azonban nem koccintottak. Első-
sorban nekik ajánlom a tudósítást.” Az MV-
ben megjelent részletek nem arattak osztatlan 
sikert, mert nyíltan szóltak a negatív dolgokról 
is, nem egy örömóda a beruházásról.                                    

Beregnyei Miklós

Fotók: Atomenergetikai Múzeum
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Fontos győzelem a Zalaegerszeg ellen
A Ferencváros elleni idegen-
beli 4:0-s vereséggel kezdte a 
2019/2020-as szezon tavaszi küz-
delmeit a Paksi FC OTP Bank 
Ligában szereplő labdarúgócsa-
pata, majd hazai pályán, a Zala-
egerszeget 2:0-ra verték a zöld-
fehérek. Az első találkozón a 
listavezető otthonában nem a 
kiesés elől menekülő PFC szá-
mított a meccs esélyesének, ami 
végül beigazolódott. A rivális – 
szintén az élvonalban maradá-
sért küzdő – ZTE ellen azonban 
már mindenképpen három pon-
tot kellett gyűjtenie Osztermájer 
Gábor együttesének, ami Kele-
men és Böde góljaival realizáló-
dott. 
A paksi tréner utóbbi találkozót 
követően így értékelt: Győzel-
münket Süli János miniszter-
nek ajánljuk, aki nemrégiben 
ünnepelte a születésnapját. Az 
előző fordulós Fradi-meccsünk 
még a felkészülési időszakunk-

ba tartozott, a Zalaegerszeg el-
len időzítettük a formát, fris-
sességet. Az összecsapás első 
félidejében mindkét oldalon 
voltak helyzetek, de ebből a szi-
tuációból mi jöttünk ki szeren-
csésebben, hiszen egységesen, 
jól futballoztunk és jól véde-

keztünk. A második játékrész-
ben tudatosan adtuk át a terü-
letet, hogy Könyves kihasznál-
hassa gyorsaságát, illetve Böde 
is sokszor egy az egyben vihette 
kapura a labdát. Ebben a szek-
ciónkban Hahn révén még cse-
rélni is tudtam, akinek a fris-

sessége gólpasszt ért. Fiatal tá-
madónk hosszú sérülésből tért 
vissza, nagyon értékes futbal-
listánk, hiányzott már a játéka. 
A labdakihozatalokból azon-
ban csinálhattunk volna több 
és jobb játékhelyzetet a ZTE 
térfelén. 
A Paksi FC lapzártánk után, 
február 5-én Kaposváron ven-
dégszerepelt, február 8-án a 
Puskás Akadémia gárdáját fo-
gadja. Ezt követően a Magyar 
Kupa mérkőzés következik, az 
NB III.-as Pécs elleni párharc 
első, idegenbeli felvonását feb-
ruár 12-én rendezik. Továb-
bi hír még a PFC háza tájáról, 
hogy a klub féléves kölcsön-
szerződést kötött Sajbán Má-
téval, a 24 éves középcsatár a 
Mezőkövesd Zsóry FC-től ér-
kezett. A PFC 18 fordulót köve-
tően 20 ponttal a 10. helyen áll 
az OTP Bank Ligában. 

Faller Gábor   

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Dzunics: Szervezettebben kell játszanunk
Az új év három győztes mérkőzése után meg-
tört a lendület, Körmenden, majd a Geszte-
nyés úton is vesztesen vonult le a parkettről 
az Atomerőmű SE NB I/A-s fér� kosárlabda-
csapata. A FIBA Europe Cup küzdelmeitől ja-
nuár végén búcsúzó Körmend hazai pályán 
mindig nagyon erős, a Szombathelyi Falco 
is ott vesztette el veretlenségét, ezért tudható 
volt, hogy nehéz meccs vár Kovács Ákosékra.                                                                                              
Jól kezdtek a piros-kékek, hét ponttal ellép-
tek, majd hazai időkérés után nem egész há-
rom perc alatt öt tripla esett be az ASE gyű-
rűjébe, amiből Varnado egymaga négyet 
jegyzett. A negyed végén Velkey is betalált tá-
volról, egy kosárnyi előny így megmaradt. A 
második felvonás közepén még az Atomerő-
mű vezetett hat ponttal, de egy időkérés után 
a hazaiak szinte lemásolták az első negyedbe-
li produkciójukat. Ezúttal két perc alatt dobtak 
három hármast, 39-38-nál kért időt Braniszlav 
Dzunics. Hét ponttal meglépett a Körmend, 
de Evans távolijával zárkózott a Paks a hu-
szadik perc végén. A nagyszünet után újra az 
Atom dominált, Putney indította a gólgyár-
tást, majd Faust és Lóránt is eredményes volt, 
51-53-at mutatott az eredményjelző. Ezután 
felváltva estek a kosarak, majd a hazaiak egy 
duplával átvették a vezetést. Kis Raul és Nick 
Faust is betalált távolról, majd Jackson közeli-
je után két pontra olvadt a hátrány, azonban 
az utolsó találatot a Körmend szerezte. A ne-
gyedik negyed közepéig fej fej mellett halad-
tak a csapatok, 80-76-nál időt kért a Körmend, 
ami ezúttal sem hozott semmi jót az ASE-
nak. Kilenc ponttal elléptek a piros-feketék, 
Braniszlav Dzunics is kénytelen volt magához 
hívni játékosait, de ez sem segített. A paksi csa-
patnál kihagyott helyzetek, rossz passzok, fe-
lesleges alley oop-ok követték egymást, a har-
mincnyolcadik percben 88-76-ra alakult az 
állás, ahonnan már nem sikerült visszakapasz-

kodni. A krónikához még hozzátartozik, hogy 
a körmendi Varnado, csapata 14 hárompontos 
találatából, egymaga kilencet szerzett. EGIS 
Körmend – Atomerőmű SE 93-84.
A következő ellenfél a Debrecen csapata volt. 
A tavaly októberi összecsapáson egy nagyon 
izgalmas mérkőzésen egy ponttal nyertek 
Fausték a Hajdúság fővárosában, és ezúttal is 
kemény harcra lehetett számítani. Az első per-
cekben hullámzó volt a játék, 5-0-s hazai ve-
zetés után a hatodik percben már 9-13-at mu-
tatott az eredményjelző. A hátralévő időben a 
paksi csapat egy 13-2-es rohammal állva hagy-
ta ellenfelét, és biztos vezetést szerzett a tizedik 
perc végére. A második negyedben biztosan 
tartotta előnyét az ASE, de növelni nem tud-
ta. Többször is tíz pont volt a különbség a két 
csapat között, de a vendégek szívósan küzdöt-
tek, kemény harc folyt a pályán, és egy triplával 
zárkóztak a nagyszünet előtt. A harmadik fel-
vonás a vendégeké volt, fokozatosan ledolgoz-
ták a hátrányukat, majd a vezetést is átvették. 
Innen még sikerült visszajönni, Faust kettese, 
majd Jackson büntetője után 57-52-t mutatott 
az eredményjelző, de Moody két triplájával át-
vette a vezetést a vendégcsapat az utolsó perc-
ben. A negyedik felvonásban erőlködött az 
ASE, sorra hagyta ki a helyzeteit, nem volt csa-
patjáték, mindenki egyedül akarta megnyer-
ni a meccset. A debreceniek higgadtan játsz-
va őrizték párpontos előnyüket, aztán az utol-
só percben felcsillant a remény. Lóránt távolija 
után talpra ugrott az egész csarnok, 72-73-nál 
kért időt a DEAC. Ezután Moody és Evans is 
értékesítette büntetőit, 74-75-nél a győzele-
mért támadhatott az ASE, de nem tudott élni 
a lehetőséggel. Atomerőmű SE – Debreceni 
Egyetem Atlétikai Club 74-75. 
Braniszlav Dzunics vezetőedző a következő-
képpen értékelte a csapat eddigi teljesítmé-
nyét: Elégedett vagyok a harmadik hellyel, 

ez a tavalyihoz képest jobb eredmény, ami-
vel viszont nem vagyok elégedett, az a sok 
apró hiba, amit minden meccsen elköve-
tünk. Ha stabilabbak, jobbak akarunk lenni, 
akkor szervezettebben, az alapokat szigorú-
an betartva kell játszanunk. A mostani baj-
nokság kiegyensúlyozott, a Falco fölfelé, a 
Jászberény és a Szeged lefelé lóg ki, de a töb-
biek bármilyen eredményre képesek. Ezt a 
18. forduló is igazolta, amikor az első öt csa-
pat is vereséget szenvedett, de ha visszané-
zünk, minden fordulóban voltak nem várt 
eredmények. Most már az is kérdés, mi az, 
ami nem meglepetés. A válogatott program-
ja miatt egy hónap szünet következik, ez idő 
alatt két edzőmeccset játszunk. Az egyik a 
Pécs ellen lesz, a másik még szervezés alatt 
van. A külföldi játékosokat egy hétre haza-
engedjük, ami lehet, hogy jót tesz nekik, egy 
kicsit tudnak regenerálódni. 
Kovács Ákos csapatkapitány összegzése sze-
rint: Az idei meccseink közül a Debrecen 
elleni vereség fájó, lehet, hogy a végén hiá-
nyozni fog, a többi rendben volt. Körmen-
den volt sanszunk, végig közel voltunk hoz-
zájuk, a végén ugyan kikaptunk, de az egy 
vállalható vereség volt. A válogatott miat-
ti hosszú szünet szerintem jó lesz, van még 
mit helyre rakni, nem árt, ha kicsit többet 
tudunk a részletekkel foglalkozni, hogy még 
olajozottabban menjen a játék. A bajnok-
ság kiegyensúlyozott, a középmezőny főleg, 
nincs nagy távolságra a felsőháztól, és az al-
sóháztól sem. Arra törekszünk, hogy a po-
zíciónkat stabilan megtartsuk, és ne húzzuk 
magunkra a mögöttünk lévőket. Egyelőre 
nem lehet okunk panaszra, a második Kör-
mend közel van hozzánk, őket esetleg meg 
lehet csípni, de ha maradunk harmadikak, 
akkor is jó helyzetben várhatjuk a középsza-
kaszt.                                                                -joko-
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Sport

Új lehetőségek a CsapAtomnál

TEIT
kalocsai 
látogató-
központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

December 15-én kezdődött a korcsolyasze-
zon a paksi műjégpályán, amit a nagykö-
zönség mellett a CsapAtom Kori Egyesület 
tagjai is birtokba vettek. A szervezet 2018. 
év végén alakult, célja: egyesületi és városi 
jeges és görkorcsolyás programok tervezé-
se és megvalósítása, valamint oktatásszerve-
zés és -lebonyolítás. – Több mint száz gyer-
mekkel foglalkozunk négytől tizennégy éves 
korosztályig. Ez a nagy létszám újabb szak-
embereket igényelt, akik újabb lehetősége-
ket is kínálnak a korcsolyázóknak – mond-
ta Beregi Károly, a CsapAtom Kori Egyesü-
let szakmai igazgatója. A jégtánc az egyik új 
mozgásforma, amit Török Vivien oktat, a 
másik a jégkorong, amely mára annyira fel-
fejlődött, hogy a legtehetségesebb gyerme-
kek a szekszárdi Jégmadarak igazolt játéko-

sai. A téli sportok bázisa Pakson a Mesevár 
tagóvoda, de a cél az, hogy a jövőben a töb-
bi intézményben is szervezett keretek között 
valósuljon meg a korcsolyaoktatás. Beregi 
Károly elmondta, a 2019-es esztendő az át-
törés éve volt. – Az önkormányzat is �gye-
lemmel kíséri a munkánkat, és ahogy egy-
re inkább megtapasztalták a szervezettsé-
günket, sokszínűségünket, szabad jégidővel 
támogatnak minket. Ez elsősorban anyagi-
lag jelent könnyebbséget, mi pedig szélesebb 
időspektrumban, és korcsolyázópalettával 
tudunk működni, segítjük a város tömeg-
sportéletét, a mozgás megszerettetését, 
nemcsak egyéni, hanem családi szinten is – 
tette hozzá a sí- és korcsolyaoktató. Az egye-
sület februárban több közösségi programot 
is tervez a műjégpályára. A konkrétumokról 

Beregi Károly a TelePaks Lelátó című műso-
rában beszélt, a sportmagazin visszanézhető 
a telepaks.net honlapon.  

Faller Gábor

Fotó: CsapAtom Kori Egyesület 
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