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Közélet

Tizenegymilliárd forint fordít-
ható beruházásokra 2021-ben
Közel 22 milliárd forint Paks Város Ön-
kormányzatának költségvetési főössze-
ge 2021-ben. Ebből 11 milliárd forin-
tot fordít működésre az önkormányzat, 
és ugyanennyit beruházásokra, felújítá-
sokra. A város idei költségvetési rende-
letét egyéni hatáskörben eljárva fogadta 
el Szabó Péter polgármester, aki Szántó 
Zoltán alpolgármesterrel tájékoztatott a 
témában. 

A koronavírus-járvány okán elrendelt ve-
szélyhelyzet miatt rendhagyó módon a 
képviselő-testület feladat- és hatásköré-
ben eljárva fogadta el a 2021. évi költség-
vetési rendelet Szabó Péter polgármester. 
– Rendhagyó módon zajlott az idei költ-
ségvetés megalkotása. Amellett, hogy az 
intézmények és cégek vezetőitől írásban 
vártuk az igényeket, kéréseket, megkísé-
reltünk egyeztetni az ellenzéki frakció-
val is – tájékoztatott Szántó Zoltán alpol-
gármester. Mint mondta Szabó Péter pol-
gármester január 12-én levélben kérte a 
PDF képviselőit, hogy január 20-ig írás-
ban küldjék el javaslataikat, ami alapul 
szolgálhatott volna a személyes egyezte-
tésre, amit be is terveztek napirendjükbe. 
A PDF javaslatát azonban február 4-én 
kapták kézhez, viszont a kész előterjesz-
tést február 5-én postázták a képviselők-
nek. Tehát az egyeztetés ebben a formá-
ban meghiúsult, de a javaslatokat ezt kö-

vetően is várták az ellenzéki frakciótól, 
már a kész előterjesztés ismeretében a for-
rás megjelölésével együtt. Ez a rendelet el-
fogadásáig nem érkezett meg – húzta alá 
az alpolgármester. 
Harmincmilliárd forintos költségveté-
si főösszeggel zárta a tavalyi évet a város, 
az elfogadott idei előirányzat 21,9 milli-
árd forint. –  A két összeg közötti külön-
bözet jól mutatja, hogy 2020 beruházások 
tekintetében kiemelkedő év volt, 70-80 
százalékos teljesüléssel. A korábbi évek-
ben ez az arány 20-40 százalék volt, ami 
azért van, mert az igazán nagy beruházá-
sok előkészítése időigényes, nagy munka. 
Ez a folyamat 2018-ban kezdődött a ter-
vezéssel, és az elképzelések 2020-ban vál-
tak igazán látványossá, hiszen elkészült a 
lakótelepi központi park rekonstrukciója, 
a Kurcsatov utcai tömbbelső-felújítás má-
sodik üteme, valamint a Vácika és a Du-
nakömlődi utcai beruházások – mondta 
Szabó Péter polgármester. Szántó Zoltán 
alpolgármester hozzátette: amellett, hogy 
ezek a beruházások elkészültek, a pénz-
ügyi teljesítés is megtörtént. – Az elmúlt 
évek előkészítő munkája érett be, ezeket 
élvezhetik a paksiak – húzta alá. – Ha vá-
rosfejlesztésről van szó, �gyelemmel kell 
lenni a Paks II. projektre is, így folyama-
tosak az egyeztetések Süli János tárca nél-
küli miniszterrel és a PIP Np. K�. vezető-
ivel. 2015-ben készült egy tanulmányterv, 

amelyet azóta több alkalommal aktuali-
záltunk, amely megmutatja, hogy milyen 
városfejlesztési beruházásokat kell ahhoz 
megvalósítani, hogy a Paks II. beruházás 
zökkenőmentesen haladjon – tette hoz-
zá Szabó Péter. – Történelmi jelentőségű 
feladat, óriási a felelősség, hogy fel tud-
junk készülni arra, ami az erőmű-beruhá-
zás kapcsán a városra vár – ezt már Szántó 
Zoltán alpolgármester mondta, hozzáté-
ve, hogy Süli János miniszter a városfej-
lesztéshez szükséges források megszerzé-
séhez is hathatós segítséget nyújt. Ez lehet 
kormányhatározattal biztosított fedezet, 
mint például a II. Rákóczi iskola felújí-
tásának esetében, vagy a PIP Np. K�.-n 
keresztül juttatott támogatások az infra-
struktúra fejlesztéséhez, de TOP-os pá-
lyázat is, amire példa a Kápolna utcai böl-
csődeépület teljes körű rekonstrukciója – 
összegzett az alpolgármester.
2021-ben 11 milliárd forint fordítható be-
ruházásokra – erről is beszéltek a város-
vezetők. – Ez az összeg tartalmaz áthúzó-
dó beruházásokat, ezek közé tartozik a tel-
jes víziközmű-hálózat tervezése, ami közel 
1,9 milliárd forint, és több önkormányzat-
tal együtt valósul meg. A PIP Np. K�.-vel 
decemberben kötött a város szerződést öt 
beruházási célra, ez is áthúzódik erre az 
évre, ezek a Szentháromság tér rekonstruk-
ciójára, az ebtelep első ütemére, járműte-
lep létesítésére az elektromos buszoknak, 
az oda vezető út építésére, valamint a Vil-
lany, a Hajnal utcák, illetve a főutca harma-
dik ütemű felújításának tervezésére. Emel-
lett önkormányzati forrásból megtörténik 
a Kápolna utca–Zsíros köz út- és közmű-
felújítás tervezése, a Jókai utcában a csa-
padékvíz-elvezetés tervezése és kivitele-
zése, a Hunyadi utcai csapadékvíz-elveze-
tő rendszer bővítésének tervezése, a Bartók 
Béla utca ivóvíz-nyomásfokozásának ter-
vezése és kivitelezése, a Kölcsey utca hosz-
szabbításával összefüggő közműépítés, az 
új uszoda és élményfürdő építéséhez szük-
séges engedélyezési terv elkészítése, és a 
dunakömlődi tagóvoda mögötti partfal re-
konstrukciója, amelyhez a Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítványhoz pályá-
zott az önkormányzat támogatásra. Arról is 
szó esett, hogy milyen forrásokból áll össze 
a város költségvetésének bevételi oldala.  Ü

Fotó: TelePaks

2 n Paksi Hírnök, 2021. február 12.



KözéletKözélet

Paksi Hírnök
Megjelenik kéthetente, 4550 példányban
Kiadja a TelePaks Médiacentrum Nonpro�t K�.
Főszerkesztő: Dallos Szilvia
Szerkesztőség: Paks, Dózsa György út 51–53.
Email: paksihirnok@gmail.com
Telefon: 75/830-380
Nyomda: ATOMIX K�. Nyomdaüzem
Hirdetésfelvétel: Fonyó Lajos, 30/557-3645, fonyo.lajos@t-online.hu
ISSN 0865-560X
Következő megjelenés: 2021. február 26.

Ü  Szántó Zoltán alpolgármester azt mond-
ta, hogy a város feladatainak ellátásához – 
mint például az óvodák, az idősek otthona 
és az egészségügyi ellátórendszer működ-
tetése – az állam normatívát biztosít, ami 
2021-ben kb. 1,5 milliárd forint, szintén for-
rást jelentenek a helyiadó-bevételek, a legje-
lentősebb az iparűzési adó, ami idén 4,7 mil-
liárd forintra van tervezve. 
A kiadások tervezésekor minden évben el-
sődleges szempont a kötelező feladatok ellá-
tása. Alapelv, hogy a törvény által előírt kö-
telező feladat- és hatáskörök ellátását nem 
veszélyeztetheti az önként vállalt felada-
tok �nanszírozása, ezekre a saját bevételek-
ből vagy az erre a célra biztosított külön for-
rások terhére fordítható fedezet. A kötele-
ző feladatok közé sorolja az önkormányzati 
törvény például az óvodai nevelést, az egész-
ségügyi és a szociális alapellátást, az ivóvíz, a 
közvilágítás biztosítását, a köztemetők és az 
utak fenntartását. Önként vállalt feladat pél-
dául az idősek otthona működtetése, a járó-
beteg-szakellátás biztosítása, a múzeum és 
a könyvtár fenntartása, működtetése. Sza-
bó Péter elmondta, hogy az önként vállalt 
és a kötelező feladatok aránya idén is 70-30 
százalék. Kiemelte, hogy a nem kötelező fel-
adatok mind a paksiak jólétét szolgálják, et-
től élhető a város ilyen magas színvonalon, 
ezért ragaszkodnak ezek biztosításához. 
Szántó Zoltán alpolgármester a szolgálta-
tások és intézmények �nanszírozása tekin-
tetében példaként említette, hogy 200 mil-
lió forint értékben dotálja az állam az Életfa 
otthon működtetését, de hogy ilyen magas 
színvonalú legyen az intézmény, még 200 
millió forintot hozzátesz az önkormány-
zat a saját bevételeiből, vagy például a Paksi 
Gyógyászati Központ (képünkön) éves költ-
ségvetése 2,2 milliárd forint, amiből csupán 
750 millió a normatíva. 
Szabó Péter polgármester kitért arra is, hogy 
erős a szociális háló Pakson. – Húszféle tá-

mogatási forma vehető igénybe az önkor-
mányzatnál, amelyek között vannak országo-
san egyedülálló helyi szociális támogatások, 
jó néhány keretösszegét megnövelték tavaly 
– összegzett.
– Az önkormányzat ebben az esztendőben is 
kiemelten kezeli a városüzemeltetéssel kap-
csolatos, a lakosság komfortérzetét szolgáló 
feladatokhoz kapcsolódó forrás biztosítását, 
ez 2021-ben 2 milliárd 466 millió forint. Ide 
tartozik többek között a köztisztasági szol-
gáltatás, a parkfenntartás, a karbantartás, a 
strandszolgáltatás, a települési vízellátás, a 
helyi utak fenntartása, a közvilágítás – tájé-
koztatott Szabó Péter.
Jelentős tétel a költségvetésben a támogatá-
sok. Erről a polgármester azt mondta, hogy 
idén is elérhető lesz a �atal házaspároknak 
nyújtható, vissza nem térítendő támogatás az 
első lakás megvételéhez, építéséhez, csakúgy, 
mint az újszülöttek életkezdési támogatása. 
A civilszervezetek támogatására, illetve pél-
dául a Paksi SE, az Atomerőmű SE, a Csen-

gey Dénes Kulturális Központ, a Dunaköm-
lődi Sportegyesület, az egyházak, valamint a 
nyugdíjasklubok támogatására összesen kö-
zel egymilliárd forint szerepel a pénzügyi 
rendeletben – mondta Szabó Péter. Szántó 
Zoltán felhívta a �gyelmet arra, hogy a város-
ban működő civilszervezetek a költségvetés-
ben biztosított támogatás mellett bizottsági 
pályázatokon is forrásokhoz juthatnak. 
A 2021-es költségvetést a vonatkozó jogsza-
bályoknak megfelelően, a tervezést befolyá-
soló tényezők �gyelembevételével, többek 
között a takarékos, biztonságos városműköd-
tetés, tudatos városüzemeltetés és -fejlesztés 
alapelvei szerint állították össze. A Paks Vá-
ros Önkormányzata 2021. évi költségveté-
séről és a végrehajtás rendjéről szóló önkor-
mányzati rendelet a paks.hu honlapon meg-
tekinthető. A város idei költségvetése volt a 
TelePaks televízió február 10-i közéleti ma-
gazinjának témája, a műsor visszanézhető a 
telepaks.net oldalon.    

-ph-
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Menetrend szerint járnak 
az elektromos buszok

Február elsején pontosan 5 óra 15 perckor 
elindultak az első menetrend szerinti elekt-
romos autóbuszok a Gesztenyés útról, illet-
ve a dunakömlődi buszfordulóból az 1-es 
vonalon, az autóbusz-állomásról pedig a 
2-es vonalon. Ezzel új időszámítás kezdő-
dött Pakson a tömegközlekedésben. A Vo-
lánbusz Zrt. helyett a helyi járatos közleke-
dést a száz százalékban önkormányzati tu-
lajdonban álló Paksi Közlekedési K�. látja 
el. Az éles rajt a 3-as vonalon is a tervek sze-
rint sikerült, pontban 5 óra 20 perckor in-
dult el az első menetrend szerint közlekedő 
autóbusz az Öreghegyről.
Mostantól jelentősen sűrűbben közleked-
nek a buszok a városban. Míg a korábbi 
szolgáltató évente 25.767 járatot indított, 
addig a Paksi Közlekedési K�. 2021. febru-
ár 1. és december 31. között a tervek szerint 
64.820 járatot indít. Az új szolgáltató szerint 
a járatsűrűséghez könnyű lesz alkalmaz-
kodni, napközben 10-15 perces járatköveté-
si időkkel közlekednek az autóbuszok.
A  menetjegy árában nem történt változás, 
maradt 200 forint utanként. Az összvonalas 
bérlet díja kedvezőbbé vált a korábbihoz ké-
pest, mostantól 4000 forintba kerül. Történt 
viszont egy komolyabb változás a bérletek 
tekintetében: az egyvonalas bérlet február 

elsejétől megszűnt, így bárki, aki megvásá-
rolja az újonnan bevezetett összvonalas bér-
letet, bármelyik vonalon igénybe veheti vele 
a szolgáltatást. Az árakról, megállóhelyekről 
és indulási időpontokról a szolgáltató rész-
letesen tájékoztat a www.paksbusz.hu inter-
netes oldalon.
Paks Város Önkormányzata még 2019 no-
vemberében írta alá a szerződést a gyártó-
val, mintegy 4 millió 700 ezer euró érték-
ben tíz elektromos buszt vásárolt. Az össze-
get IKOP-os pályázati forrásból biztosította. 
A gyártó lengyel Solaris Bus & Coach nem 
ismeretlen hazánkban, ugyanis 2002 óta 
több mint 150 buszt szállított Magyaror-
szágra, például Budapestre és Debrecenbe 
is. A  paksi beruházás azért kapott kiemelt 
�gyelmet, mert az egyik legnagyobb, tisz-
tán elektromos meghajtású és akkumulátor-
ral üzemeltetett buszok beszerzéséről szólt.
A  buszok tavaly októberben megérkeztek 
Paksra, az élesített menetrend előtt azonban 
egy átfogó, minden területre kiterjedő teszt-
üzem kezdődött decemberben, ami a Pak-
si Közlekedési K�. szerint sikeres volt, hi-
szen minden kolléga megismerkedett az új 
technológiával. A  gyártótól kapott gyakor-
lati oktatás részeként elsajátították a vezetés-
technikát. A tesztüzemben mindegyik busz-

vezető megközelítőleg 250 kilométert telje-
sített az új járművekkel. Ez az idő egyúttal 
arra is lehetőséget adott, hogy az autóbu-
szokon a későbbiekben karbantartást végző 
vállalkozás munkavállalói felkészülhessenek 
a rájuk váró kihívásokra.
A  decemberi tesztüzem után januárban 
promóciós járatokat indított a Paksi Köz-
lekedési K�., heti váltásban, minden vo-
nalon ingyenesen utazhattak a lakosok. 
Az időszakról sok pozitív visszajelzés ér-
kezett. A  szolgáltató reményei szerint 
azok közül, akik kipróbálták az ingyenes 
promóciós járatokat, sokan a jövőben is az 
utasaik lesznek.
A promóciós járatokon nem készült felmé-
rés az utasok számáról, mert hetente rotá-
ló rendszerben, más-más vonalon közle-
kedtették a járatokat, így a szolgáltató sze-
rint semmilyen értékelhető információval 
nem járt volna az utasok számlálása. A Pak-
si Közlekedési K�. szakmai tapasztalatai 
alapján 8-12 hónap szükséges ahhoz, hogy 
az utasok megszokjanak egy új menetren-
det, és kialakuljon egy állandónak tekinthe-
tő utasszám. A cég szerint a járványhelyzet 
miatt jelentősen csökkent a közösségi köz-
lekedést igénybe vevők száma, céljuk, hogy 
visszacsábítsák az utasokat, de ez nem lesz 
könnyű feladat.
Az új elektromos autóbuszokon kiemelt 
szempont a komfort és környezetvédelem 
mellett a biztonság is, ezért korábban a ka-
tasztrófavédelem is megismerkedett a tíz új 
járművel. A  tűzoltók megtekintették a jár-
művek áramtalanítási lehetőségeit, az ak-
kumulátorok elhelyezkedését, és a beépí-
tett tűzoltóberendezések működésének el-
méletét, �zikai kialakítását. Beazonosították 
a gépjárművek emelési pontjait, a dízel fű-
tőberendezések üzemeltetéséhez szükséges 
gázolajtartály helyét, valamint megvizsgál-
ták az ajtók nyitásának lehetőségeit is. A jár-
művek testközelből történő megismerése 
egy esetleges beavatkozás hatékonyságát tá-
mogatja – közölte a Tolna megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság.
Az elektromos buszok zöld színe is jelzi, 
hogy kímélik a környezetet. Ezen kívül meg-
jelennek a buszok oldalán Paks nevezetessé-
gei is. Szabó Péter polgármester szerint így 
próbálták a lehető legjobban paksivá tenni a 
korszerű járműveket.                            Lovász K.

Fotó: Szép Zsóka
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Beiktatása és felszentelése óta 
első alkalommal látogatott 
Paksra Felföldi László pécsi 
megyéspüspök. Találkozott Süli 
János tárca nélküli miniszterrel 
és Szabó Péter polgármesterrel, 
valamint ellátogatott a Balogh 
Antal Katolikus Általános Isko-
la és Gimnáziumba, valamint az 
intézmény Kalkuttai Szent Teréz 
Óvodájába.

– Elkezdődött a párbeszéd, a kö-
zös gondolkodás Paksért, a város-
ban élő emberekért, hiszen aho-
gyan nekik, nekem is az a küldeté-
sem, hogy az itt élő családok egyre 
jobb körülmények között éljenek 
és nevelhessék gyermekeiket – 
mondta Felföldi László pécsi me-
gyéspüspök, miután találkozott 
Süli János tárca nélküli miniszter-
rel és Szabó Péter polgármesterrel 
Pakson tett látogatása alkalmával. 
Hozzátette: mi készek vagyunk 
áldozatot hozni annak érdekében, 
hogy a paksi családok megtalálják 
intézményeinkkel, közösségeink-
kel kapcsolatos elvárásaikat.

A  Kalkuttai Szent Teréz Óvodá-
ban a gyermekek énekekkel, ver-
sekkel és mondókákkal köszön-
tötték Felföldi Lászlót, a közép-
ső- és nagycsoportosok pedig 
meglepetésműsorral kedvesked-
tek a püspöknek, aki látogatása 
napján ünnepelte hatvanadik szü-
letésnapját. Ezt követően a Balogh 
Antal Katolikus Általános Iskola 
és Gimnáziumban tett látogatást.
Koósz Roland, az intézmény igaz-
gatója elmondta, hogy 2019 ele-
jén az óvoda kialakításával kez-

dődött el az a komplex fejlesztés, 
amelynek része az iskola bővíté-
se is. Hosszú folyamat zárult le az 
elmúlt hetekben, melynek része-
ként például megvásárolták a bő-
vítéshez szükséges területeket, eb-
ben az önkormányzat is közre-
működött. Elkészültek az építési 
tervek, a szükséges építési enge-
délyeket tavasszal szeretnék meg-
szerezni, így akár még idén elin-
dulhat a kivitelezés. Koósz Roland 
azt reméli, hogy az ehhez szüksé-
ges támogatást és együttműkö-

dést mindenkitől megkapja az in-
tézmény.
– Nagyon komoly a bizalom az 
iskola és az óvoda felé a szülők 
részéről, a létszám folyamatosan 
bővül. Szeptembertől a nyolc év-
folyamos általános iskolai kép-
zés mellett elindul a négy évfo-
lyamos gimnáziumi képzés, va-
lamint új csoporttal bővül az 
óvoda. A  negyedik csoport in-
dításához szükséges előkészítő 
munkálatokat elkezdték, a mun-
katársak kiválasztása a napok-
ban zajlik le, mert február vé-
gén be kell nyújtani a működés-
hez szükséges dokumentumokat 
a kormányhivatalhoz.
Kutas Attila katolikus plébános el-
mondta az eseményen, hogy az 
egyházmegye új püspöke a csa-
ládokat helyezi a középpontba. – 
Úgy gondoljuk, ha a paksiak fe-
lől ekkora nyitottság van felénk, 
akkor kötelességünk fejleszteni és 
ápolni intézményeinket, kapcso-
latainkat és közösségeinket is – 
összegzett a plébános.                                

-wph-

Öt Volkswagen e-Golf autó ér-
kezett a Paksi Közlekedési K�. 
(PK K�.) és a Protheus Holding 
Zrt. révén Paksra, az autókat  
sajtótájékoztatón mutatták be. 
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re elmondta, hogy az elektro-
mos autókból kettőt átadtak az 
önkormányzatnak, az egyiket a 

Paks Kistérségi Szociális Köz-
pont, a másikat pedig a közterü-
let-felügyelet munkatársai hasz- 
nálják majd a mindennapi fel-
adataik ellátása során, úgyne-
vezett kulcsos autóként. Emlé-
keztetett, hogy február 1-jétől 
már elektromos buszokkal zaj-
lik a tömegközlekedés, kiemel-

ve, nagyon örül annak, hogy az 
elektromobilitásban országos 
szinten élen jár Paks. Hozzátet-
te, azon túl, hogy a Paksi Közle-
kedési K�. bérbe vette ezeket az 
autókat, természetesen a töltő-
infrastruktúra fejlesztésére is sor 
kerül, egyre több lesz az úgyne-
vezett villámtöltő- és gyorstöltő-
állomás a városban, amelyeket 
magáncélra is lehet majd hasz-
nálni.
Szabó Zoltán, a Paksi Közlekedési 
K�. ügyvezetője, a Protheus Hol-
ding Zrt. vezérigazgatója úgy tájé-
koztatott, hogy az autókat tizen-
négy hónapra vették hosszú távú 
bérletbe, kettőt – ahogy az el-
hangzott – az önkormányzatnak 
adtak át, a másik hármat pedig a 
PK K�. munkavállalói használják 
munkájuk során. Hozzátette, bíz-
nak abban, hogy mire lejár a bér-
leti idő, addigra be tudnak szerez-

ni pályázati forrásból saját autó- 
kat. Arról is beszámolt, hogy a 
Protheus Holding Zrt. alakítja ki 
az elektromobilitáshoz szükséges 
töltőinfrastruktúrát, a tervek sze-
rint kb. harminc töltőállomást te-
lepítenek a közeljövőben város-
szerte – amihez hálózatfejlesztés-
re van szükség –, lesz, ahol a már 
meglévő töltőhelyek kapacitá-
sát bővítik ezzel, és lesznek telje-
sen új helyszínek is a hálózatban. 
Szabó Zoltán kitért arra, hogy az 
elektromobilitás jegyében elekt-
romos taxik már jó ideje járják 
a várost, a következő lépés volt, 
hogy immár teljes körűen elektro-
mos buszokkal látják el a tömeg-
közlekedési közszolgáltatást, ami-
ben Paks az első város Magyar-
országon, most pedig megtörtént 
ennek az öt elektromos autónak a 
beszerzése hosszú távú bérletben.

Kohl Gy.

Paksra látogatott a pécsi megyéspüspök

Elektromos autók érkeztek Paksra

Fotó: Szép Zsóka

Fotó: Molnár Gyula
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Közélet

Az építésüggyel mindenki találkozik az 
élete során, függetlenül attól, hogy tár-
sasházi lakásban vagy családi házban él. 
A saját ingatlanunkról általában úgy gon-
dolkodunk, hogy senki ne szóljon bele, 
mit, hogyan szeretnénk csinálni, hiszen 
a miénk, mi rendelkezünk felette. Nem 
szabad azonban megfeledkeznünk arról, 
hogy a települések egésze, annak megje-
lenése az általunk alakított épületekből, 
építményekből áll össze, az épített kör-
nyezet pedig hatással van ránk, ha harmo-
nikus, jól érezzük magunkat benne. Le-
het egy ingatlan önmagában nagyon szép, 
korszerű, egyedülálló csoda, ahogy lehet 
mutatós egy kerítés, vagy szemet gyönyör-
ködtető egy épület színezése, de ha nem 
illenek a környezetükbe, megborul az egy-
ség, megszűnik az összhang, ami rossz ér-
zést kelt bennünk. Pakson abban a szeren-
csés helyzetben vagyunk, hogy különleges 
és egyedi megjelenésű kisvárosban élünk, 
amely érdemes arra, hogy megőrizzük ér-
tékeit, sajátos hangulatát.

Az építésügy – ami a rendszerváltás óta 
számtalan változáson ment át – ennek az 
egységnek a megvalósulását szolgálja. Az 
idősebbek még emlékezhetnek arra az 
időszakra, amikor szinte nem volt olyan 
építmény, amelyre ne kellett volna a ható-
ságtól engedélyt kérni, legfeljebb az válto-
zott, hogy ki volt az engedélyező hatóság. 
Paks abban a kiváltságos helyzetben volt, 
hogy az elmúlt évtizedekben a településen 
volt az engedélyezés, a rendszerváltás előtt 
mint a Városi Tanács önálló szakigazgatá-
si szerve, majd az önkormányzat jegyzője 
Paks vonatkozásában, később pedig mint 
járási szintű építésügyi hatóság.
A rendszerváltás előtt a jogi környezet vi-
szonylag kevés mozgásteret adott a telepü-
léseknek a városképpel kapcsolatos önálló 
jogszabályok megalkotására, az országos 
szabályok mentén dönthetett a telepü-
lésrendezési tervekben az egyes területek 
építési övezetekbe sorolásáról, ezen felül 
a környezetbe való illeszkedés volt fő sza-
bály. Ennek megítélése az építésügyi ható-

ság kompetenciájába tartozott, melyben 
segítséget nyújtott a kezdetben a telepü-
lések által önként, majd később kötelező-
en alkalmazott települési főépítész véle-
ménye.
A  rendszerváltást követően a települé-
sek nagyobb önállóságot kaptak a telepü-
lésrendezés terén is. Törvénybe iktatták a 
meglévő értékek védelmét, az 1997-ben 
hatályba lépett építésüggyel foglalkozó 
törvény az épített környezet alakítása mel-
lett már a védelméről is szólt. Itt meg kell 
jegyeznem, hogy városunk élen járt ezen 
a téren: az első, helyi építészeti értékek vé-
delméről szóló önkormányzati rendelet 
már 1996 júliusában megszületett, ezzel 
egy időben döntöttek városatyáink a helyi 
védelem alatt álló ingatlanok felújításának 
támogatásáról is. 
A törvényi védettséggel és helyi védelem-
mel kapcsolatos rendelkezések betartatása 
az építésügyi hatóságok, Pakson ebben az 
időben Paks város jegyzőjének a feladat-
körébe tartozott.                                        Ü

Paksi építésügyi kisokos 
Az építésügy története

Fotó: Babai István/archív
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Közélet

Ü A  2000-es évek végén fellépő gazdasági 
válság hatással volt az építési kedvre, nagy-
mértékben csökkent az építések száma. Az 
építtetők terheinek enyhítésére a Kormány 
fokozatosan csökkentette az építési engedély-
hez kötött tevékenységek körét, és megkezd-
te az építésügyi hatóságok átszervezését is, a 
települési jegyzőktől fokozatosan megvonta 
az építésügyi hatáskört, létrehozta az úgyne-
vezett kiemelt ügyeket, melyeket a jegyzők-
től a megyei szintű járási hivatalok kiemelt 
építésügyi hatóságához helyezett át. Ez még 
nem volt érzékelhető az átlagépíttető számá-
ra, mert csak a kiemelt fontosságú és önkor-
mányzati beruházásokat érintette. 
2013-ban felhatalmazást kaptak az önkor-
mányzatok, hogy a településkép védelmé-
re önkormányzati rendeletet alkossanak, és 
ezen belül határozzák meg azoknak, az építé-
si engedélyhez nem kötött tevékenységeknek 
a körét, amelyeket önkormányzati, úgyneve-
zett településképi bejelentéshez kötnek. 
Előírták az építési engedélyhez kötött tevé-
kenységekre a kötelező településképi véle-
ményt, melyet a település polgármestere a fő-
építész véleménye alapján alakított ki. Építési 
engedély csak támogató jellegű településképi 
vélemény esetén volt adható. 
2016-ban megjelent a településkép védelmé-
ről szóló törvény, ami kötelezővé tette a tele-
pülések számára arculati kézikönyv és annak 
megállapításain alapuló településképi ren-
delet megalkotását. A  korábbi településképi 
rendeletek hatályukat vesztették. 
A  lakásépítés támogatására a Kormány ki-
vette az építési engedélyezési körből a lakó-
házakat, és létrehozta az úgynevezett egysze-
rű bejelentés intézményét. Azóta ez is, mint 
az építésügyi szabályok általában, többszöri 
változáson ment át, lényege, hogy új lakóház 
építése és meglévő bővítése esetén az építési 
engedélyezési terv tartalmától eltérő egysze-
rű bejelentési tervet kell készíttetni jogosult-
sággal rendelkező tervezővel. Az elkészült 

tervvel meg kell tenni az egyszerű bejelentést 
az elektronikus ÉTDR felületen. Amennyi-
ben 15 napon belül nem tiltja meg a hatóság 
az építést, a 16. napon a kivitelezés megkezd-
hető. A bejelentéskor a hatóság csak a szük-
séges mellékletek meglétét ellenőrzi, az építés 
szabályszerűségét a kivitelezés folyamatában 
tartott építésfelügyeleti ellenőrzés során vizs-
gálja. Ezzel megszűnt az előzetes felülvizs-
gálat, megnövekedett az építtetők és a ter-
vezők felelőssége, mert szabálytalanság ese-
tén – függetlenül az elkészültség fokától – az 
épület átalakítását vagy akár lebontását is el-
rendelhetik. Az épület elkészültét a megszo-
kott használatbavételi engedély helyett ható-
sági bizonyítványban igazolja a hatóság.
Az egyszerű bejelentés vonatkozásában a ha-
tósági jogkört kezdetben a megyei járási hi-
vatal építésügyi hatósága gyakorolta, jelenleg 
a Tolna Megyei Kormányhivatal építésügyi 
osztályánál van.
A  legnagyobb, és városunk polgárai szem-
pontjából a legfontosabb változás 2020. már-
cius 1-jével következett be: megvonták a te-
lepülési jegyzőktől az összes építésügyi ha-
táskört, és a megyei kormányhivatalokhoz 
tették át. Ettől kezdve minden építéssel kap-
csolatos államigazgatási ügyet, építési, fenn-
maradási, bontási, használatbavételi, hasz-
nálatbavétel tudomásulvételi ügyet a Tolna 
Megyei Kormányhivatal építésügyi osztá-
lya intéz.
A hatáskörrel kapcsolatos változások mellett 
az építéssel kapcsolatos szabályozás is válto-
záson ment át, az országos szintű jogszabá-
lyok mellett egyre nagyobb hangsúlyt kapott 
a helyi szabályozás. Magyarország vezetése 
elismerte, hogy településeink értékét az egye-
diség, az átlagtól való különbözőségek adják. 
Ezek vizsgálatára tette kötelezővé minden te-
lepülési önkormányzat számára arculati ké-
zikönyv elkészítését, és tette lehetővé, hogy a 
helyi jellegzetességek megőrzésére és tovább-
vitelére vonatkozó szabályokat önkormány-

zati rendeletben állapítsa meg. A  település-
képi rendeletben megfogalmazott előírások 
betartása kötelező a településen építési tevé-
kenységet végzők számára, betartatása a ha-
tóságok feladata, az engedélyhez és egysze-
rű bejelentéshez kötött tevékenységek esetén 
az építésügyi hatóságé (Tolna Megyei Kor-
mányhivatal), a bejelentéshez kötött és anél-
kül végezhető tevékenységek esetén pedig a 
polgármesteré.
Nem igaz tehát az a megállapítás, miszerint 
ha nem kell engedélyt kérni, azt teszünk, amit 
akarunk. A szabályok betartása az engedély 
nélkül folytatható tevékenységekre is kötele-
ző érvényű, sőt lehet, hogy az adott építésre 
a polgármestertől kell előzetesen engedélyt 
kérni. A településképi előírások megfogalma-
zását megelőzte az arculati kézikönyv készí-
tése során folytatott vizsgálat, ebből követke-
zően a településképi előírások nem azonosak 
a helyi építési szabályzatban rögzített előírá-
sokkal. Nem tervezhetünk tehát megszokás-
ból, célszerű előzetesen tájékozódni. A szabá-
lyok megértéséhez nyújt segítséget az arculati 
kézikönyv, amely közérthetően leírva, képek-
kel, ábrákkal szemlélteti az adott település-
rész sajátosságait, a követendő és elvetendő 
megoldásokat. 
Paks város vezetése fontosnak tartja a la-
kosság bevonását a települési értékek meg-
őrzésébe, amit elsősorban meggyőzéssel és 
nem kényszerrel kíván elérni. Remélhetőleg 
a könyv olvasása élményt jelent majd Önök-
nek, magyarázatul szolgál és elfogadhatóvá 
teszi az első ránézésre szigorú szabályozást. 
Megérteti, hogy mindannyian a közösség 
része vagyunk, szeretett városunk érdeké-
ben alkalmazkodnunk kell lakókörnyeze-
tünkhöz. 
A  sorozat következő részében általános is-
mertetőt olvashatnak az arculati kézikönyv-
ről és a településképi rendeletről. Mindkettő 
elérhető a www.paks.hu honlapon.

Vassné Skerlanitz Katalin

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

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Takarítást vállalunk, 
emeletes házakban és 

akár családi házakban is. 
(korrekt, megbízható)
Telefon: 20/526-47-14
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Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

Az oltás önkéntes és ingyenes. Amennyiben szeretné beoltatni 
magát, regisztráljon most, és értesüljön elsőként a vakcinával 

kapcsolatos információkról és teendőkről!

MINDEN ÉLET SZÁMÍT

Regisztráljon  
a koronavírus elleni 
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Rövidesen az utolsó konténer is helyére 
kerül az Erőmű-beruházási Központ te-
rületén. A jelenleg üzemelőket felváltó 
két blokk létesítésével kapcsolatos mun-
ka jó ütemben halad, a Paks II. projekt 
megszerzett engedélyeinek száma is fo-
lyamatosan nő, már elérte az ötszázat.

Konténerekből épül kétszintes, modern 
irodaház a Paks II. Zrt. műszaki gárdája 
számára közvetlenül a blokkok számára ki-
jelölt terület mellett. Az Erőmű-beruházá-
si Központ hozzávetőleg 250 konténerből 
áll majd. Ezek az elmúlt hetekben is folya-
matosan érkeztek, és rövidesen az utolsó is 
a helyére kerül. Az egyes elemeket daruval 
emelték a helyükre, s illesztették őket egy-
máshoz. 

A szakemberek ezt követően haladéktalanul 
hozzáfogtak a belső munkálatokhoz. A kele-
ti épületszárnyban a belső szerelési munkák 
több mint felét elvégezték már.  
– A konténer-irodaházak ugyanazt a komfor-
tot nyújtják, mint a hagyományos épületek, de 
költséghatékonyabbak – mutatott rá Mittler 
István, a Paks II. Zrt. kommunikációs igazga-
tója. Tájékoztatása szerint az Erőmű-beruhá-
zási Központot várhatóan az év második felé-
ben vehetik birtokba a Paks II. Zrt. dolgozói.
Az új atomerőmű építési-szerelési bázisán is 
folyamatos a munka. Ezen a 60 hektáros terü-
leten az új erőműblokkok építéséhez szükséges 
épületek és építmények komplexuma készül 
el, innen történik majd az építkezés kiszolgálá-
sa. Mittler István elmondta, hogy épületegyüt-
test alakítanak ki egyebek között a betonozási, 

a hidraulikai, a mechanikai és termikus, illet-
ve gépészeti, villamos szerelési, valamint a hő-
szigetelési, a korrózióvédelmi és a földmunkák 
kiszolgálására, támogatására. 
Az elmúlt év végén megkapta az építési en-
gedélyt a korróziógátló munkálatok komple-
xuma, amely hat létesítményből áll: homok-
fúvó- és fémbevonó-épületből, valamint fes-
tőműhelyből, raktárakból és öltözőépületből. 
Az Országos Atomenergia Hivatal kiadta a 
betonkeverő üzem létesítményeinek építési 
engedélyét is, ennek a komplexumnak a ki-
vitelezése a területelőkészítéssel meg is kez-
dődött.
Az építési-szerelési bázison mintegy 120 
épületet és építményt kell létesíteni – ezek 
között vannak üzemek, műhelyek, raktárak, 
öltözők, parkolók és utak egyaránt. Az enge-
délyköteles létesítmények jó részénél az Or-
szágos Atomenergia Hivatal adja ki az épí-
tési engedélyt. Összesen 77 ilyen épület és 
építmény lesz, ezek közel egyharmada – 24 
létesítmény – esetében a Paks II. Zrt. már 
meg is kapta az engedélyt. – A projekt már 
ebben az évben is kapott kézhez engedélye-
ket, így azok száma elérte az ötszázat – össze-
gezte a Paks II. Zrt. kommunikációs igazga-
tója.                                                                     (X)

Atomerőmű

Sorra érkeznek a konténerek, 
épül az irodaház

Fotó: Paks II. Zrt.
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Riadalmat keltett a horgász-
zsákmány […] fölröppent a 
hír, pontosabban: mint félel-
metes szenzációt suttogták vá-
rosszerte: – Piranhát fogtak a 
melegvizes csatornánál… […] 
Aki véletlenül látta a televízió 
szeptember 15-i Vasárnapi tur-
mix c. műsorát, az saját szemé-
vel meggyőződhetett róla: ez a 
bizonyos hal valóban hasonlított 
a vérszomjas piranhára. Igaz, fo-
gazata közel sem olyan félelme-
tes, hiszen nem is ragadozó. A 
riportból kiderült, hogy a Pak-
son horogra horogra akadt hal – 
becsületes nevén: tanbaki – ha-
zája szintén Dél−Amerika, pon-

tosabban az Amazonas és az 
Orinoco folyó. Arrafelé tenyész-
tik is a húsáért. Hogy hogyan 
került éppen a paksi Dunába? 
A szakértő szerint minden bi-
zonnyal egy megunt akváriu-
mi példányról van szó, amely a 
meleg vízben kedvező életfelté-
teleket talált. Vagyis: egy szen-
zációval kevesebb… Szerencsé-
re. Mert ha netán újabb tanbaki-
ra bukkannánk is, biztosan nem 
fog minket vacsorának nézni. 
Mi viszont – amint azt megtud-
tuk – nyugodt szívvel megtehet-
jük vele. 

                               -PE-
1991. október 9., 3. évf. 17. szám.

A Paksi Hírnök harmincadik évfolyamában van. A jeles évforduló alkalmából az idén megjelenő lapszámok mindegyikében 
ízelítőt adunk ebben a rovatunkban abból, mi mindenről olvashattak már a helyi lapban. A Paksi Hírnök a kezdetektől fogva 
nemcsak tájékoztató funkcióval bír, hanem közéleti és kulturális szerepet is betölt, emellett Paks kordokumentuma. 

Viza után piranha? Közös megállapodás született Pakson 
Az Országos Rendőrfőkapi-
tányság és a Paksi Atomerőmű 
Vállalat memorandumot írt alá 
október 8-án Pakson. A rend-
őrkapitányságot dr. Pintér Sán-
dor vezérőrnagy, országos fő-
kapitány, míg az atomerőmű-
vet Pónya József vezérigazgató 
képviselte. […] A közös meg-
egyezésre azért került sor, mert 
a jelen politikai és gazdasági vi-
szonyai megkövetelik az ipa-
rilag fontos és kiemelt objek-
tumok védelmét. Az őrző és 
védő feladatok ellátására kikép-
zett különleges rendőri alaku-
lat '92-ben kezdi meg szolgá-
latát. A mintegy 30 főből álló 

speciális szolgálat Pakson lesz 
elhelyezve, amely a Tolna Me-
gyei Rendőrfőkapitányság alá-
rendeltségébe fog tartozni. […] 
Mint azt dr. Pintér Sándor el-
mondta: a terroristaellenes ala-
kulat létrehozását nem a jugo-
szláv válság indokolta, hiszen 
ma már a világon mindenhol 
bevált szokás, hogy az erőmű-
vek fokozott védelmét országos 
szinten is hangsúlyozzák. […] 
Természetesen nem pusztán kü-
lönleges esetekre lesznek kiké-
pezve a rendőrök, hiszen felada-
tuk közé fog tartozni békeidő-
ben a törvényes rend védelme is. 

1991. október 23., 3 évf. 18. szám

[…] Az eredeti terv egy téli-nyá-
ri üzemű, négyezer fő befoga-
dására alkalmas strand kialakí-
tása volt, verseny-, gyermek- és 
a létszámnak megfelelő strand-
medencével. […] A terveket 
nézve a medencéket körbefo-
gó promenád rajzán akad meg 
először a tekintet, majd a ter-
rárium ülőfülkés-galériás terve 
ejt ámulatba. A tervek elkészí-
tése óta azonban sok minden 
megváltozott: az ország gazda-
sági helyzete és a városé is. Az 
atomerőmű bővítése elé stop-
tábla került, ezért az eredeti ter-

veket többször módosítani kel-
lett. Augusztusban a verseny-
medence és a gyermekpancsoló 
várja majd a strand vendégeit. 
[…] Két év alatt a strand építé-
sére az önkormányzat nyolcvan-
ötmillió forintot költött. Amikor 
átvették az építkezést, már száz-
húszmillió forint érték feküdt 
benne. Örvendetes, hogy a sza-
badidő eltöltésének módja bő-
vül a városban augusztusban, és 
a jövő nyártól igénybe lehet ven-
ni a strandoláshoz kapcsolódó 
egyéb szolgáltatásokat.         -F.A.-

1992. április 22., 4. évf. 9. szám

Befejezéséhez közeledik az ürgemezei strand építése

Bizonyára kevesen ismerik a város polgá-
rai közül, hogy mit is jelent a közmeghall-
gatás, ezért most tájékoztató jelleggel kö-
zöljük azt. A  közmeghallgatás a képvise-
lő-testület által évente (legalább) egyszer, 
előre meghirdetett módon tartott képvise-
lő-testületi ülés, amelyen az állampolgárok 

és a helyben érdekelt szervezetek képviselői 
közérdekű kérdést és javaslatot tehetnek. 
A  közmeghallgatás intézménye lehetővé 
teszi, hogy az állampolgári közösségek, tár-
sadalmi szervezetek közvetlenül terjesszék 
elő kérdésüket, illetőleg tegyék meg javas-
lataikat a képviselő-testületnek, így lehető-

vé válik, hogy a javaslatok ne közvetett mó-
don, az apparátus közvetítésével kerülhes-
senek a testület elé. A testület előtt kifejtett 
közérdekű javaslatról a képviselő-testület 
általában nem nyomban dönt, hanem an-
nak megvizsgálását kiadja szerveinek.                                  

1991. július 3., 3. évf. 10. szám.

A közmeghallgatásról
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Tájékoztató a magánszemélyek 
kommunális adójáról

Visszapillantó

Tisztelt paksi polgárok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
Paks Város Önkormányza-
ta a 24/1991.(XII.20.) Kt. szá-
mú rendeletével magánszemé-
lyeknek kommunális adó �ze-
tési kötelezettséget írt elő 1992. 
január 1-jétől. Az önkormány-
zat a kommunális adót a város 
infrastruktúrájának fejleszté-
sére, valamint környezetvédel-
mi feladatok ellátására vezette 
be. A kommunális adó �zeté-
sére kötelezett az a magánsze-
mély, aki a) az önkormányzat 
illetékességi területén lévő la-
kóház, lakás vagy más, nem 

lakás céljára szolgáló épület 
b) beépítetlen belterületi föld-
részlet tulajdonosa, vagy ezt 
terhelő vagyoni értékű jog (pl. 
haszonélvezeti jog, használati 
jog) jogosultja, továbbá a fen-
tiek mellett az, aki c) a telepü-
lésen nem magánszemély tu-
lajdonában álló lakás bérleti 
jogával rendelkezik (pl. válla-
lati bérlakás). Több tulajdon 
esetén a tulajdonosok tulajdo-
ni hányadaik arányában �ze-
tik meg az adót. […] Az adó 
évi mértéke adótárgyanként 
1000 Ft.
                     Polgármesteri Hivatal

1992. március 25., 4. évf. 7. szám 

Paks város önkormányzatának 
képviselő-testülete megválasz-
tása óta 15 alkalommal ülése-
zett, idetartozik még a szep-
tember 2-án megtartott köz-

meghallgatás is. A testületi 
tagok megközelítőleg 120 na-
pirendi pontot tárgyaltak meg. 
A határozatok száma 163 volt.                           

1991. szeptember 11., 3. évf. 15. szám

A Villany utcai piac bejáratánál lévő ivókút elemeit a műszaki 
csoport szállíttatta el, júliusban felújítva helyezteti vissza.                

1992. május 6., 4. évf. 10. szám

Lapunk áprilisi számában ír-
tunk arról, hogy a Tolna Me-
gyei Ruhaipari Szövetkezet 
Pakson, a Tolnai úti telepén 
száz fő foglalkoztatására al-
kalmas üzemcsarnok és rak-
tár építését kezdte el. Hogy 
mi történt azóta, ennek néz-
tünk utána a szövetkezetnél. 
[…] Az üzem október köze-
pétől termel. […] A közel 37 
millió forintos beruházás so-
rán létrejövő többletkapaci-
tást a szövetkezet legnagyobb 
megrendelője, a németorszá-
gi Triumph AG kötötte le. Te-
hát befejeződött városunk-
ban egy jelentős beruházás, 
ami jó az országnak, mert de-
vizát hoz, jó a szövetkezetnek, 
mert nyereséget biztosít, és jó 
a városnak, mert közel száz fő 
női munkaerőnek ad munka-
lehetőséget. […] Mit lehet eh-
hez hozzátenni. Csak annyit, 
hogy most, amikor nő a mun-
kanélküliek száma, több ilyen 
munkahelyteremtő beruhá-
zásra lenne szükség.                                      

−z−
1991. november 20., 3. évf. 20. szám 

Értesítjük a lakosságot, hogy a Villany utcai piac bővítését, át-
építését tervezi a Polgármesteri Hivatal. Kérjük, a jelenlegi 
piac működésével és bővítésével kapcsolatos észrevételeiket, 
javaslataikat szíveskedjenek a piacon és a Polgármesteri Hiva-
tal földszintjén 1991. május 31-ig a kihelyezett urnába bedob-
ni. Segítő közreműködését köszönjük.         

1991. május 22., 3. évf. 7. szám

Hírek közlemények

Termel az új 
üzem

Forrás: a Paksi Hínök jubileumi különszáma 2009. december
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Mesterségekről első kézből
Lászlóné Rauth Ágnes látszerész

– Miért és hogyan lett látszerész?
– Nem látszerész, hanem fényképész sze-
rettem volna lenni, de akkor ez a szak nem 
indult, a látszerész-fotócikkeladó szakmát 
ajánlották. Abban az időben ez érettségi 
utáni kétéves szakiskolai képzést jelentett. 
Megismertem és megszerettem a látszerész 
szakmát. A Táncsics utcai Ofotértben dol-
goztam, majd néhány év kihagyás után, ti-
zenegy évvel ezelőtt tértem vissza a szakmá-
ba. Az eltelt idő alatt nagy változások tör-
téntek az optikában: a kizárólag üveg helyett 
megjelentek a műanyag szemüveglencsék, a 
különféle bevonatok, a kemény után a lágy 
kontaktlencsék, a dioptriás napszemüvegek, 
tehát tulajdonképpen újra kellett tanulnom 
az egész szakmát. 
– Miért tartja szerethetőnek a szakmáját?
– Mert nagyon szeretek az emberekkel fog-
lalkozni. Mindenkihez másképp kell viszo-
nyulni kor, nem, iskolai végzettség alapján 
– például ugyanazt a fajta a lencsét más-
képpen magyarázom egy nyolcvanéves né-
ninek vagy mondjuk egy tanárnak. Beszél-
getni kell a vásárlóval, alaposan megismerni 
az igényeit, mert csak így lehet olyan színvo-
nalú szakmai segítséget adni számára, hogy 
minden tekintetben a neki leginkább meg-
felelő szemüveget kapja.
– Mennyire nyitottak a vevők az új dol-
gokra?
– A nyitottsággal nincs probléma, minden 
vásárló esetében arra törekszünk, hogy ala-
posan felmérjük a szemüveggel kapcsolatos 
igényeit, és ezek alapján a számára legmeg-

felelőbb lencsét javasoljuk. Elmondjuk a ve-
vőnek, melyiknek mi az előnye, hátránya, de 
választani neki kell. Szemüvegkeret-válasz-
tásnál ugyanez a helyzet. Felvázoljuk, mikor, 
melyik alapanyag választása a célszerűbb. 
Jellemzően a fér� vásárlók közül többen na-
gyon erős keretet kérnek. Tudunk ajánlani 
számukra olyat, ami bírja a nagyobb igény-
bevételt, de olyan nincs, amelyik nem megy 
tönkre, ha véletlenül ráülnek. A kereteket il-
letően ugyanúgy van divat, mint a ruházat-
nál. Most jönnek divatba a fekete után a szí-
nes műanyag keretek, és egyre inkább visz-
szatérünk a fémkeretekhez. 
– Mennyire népszerű a kontaktlencse?
– A �atalok körében népszerűbb, mint az 
idősebb korosztályokéban. Mindig felajánl-
juk a hozzánk fordulónak, hogy szeretne-e 
kontaktlencsét, ha igen, próbalencsét kap, 
és megtanítjuk a használatára. De minden 
esetben kell a lencse mellé szemüveg is.
– Mindenkit meg lehet tanítani a kontakt-
lencse használatára?
– Akik elhatározzák, hogy megpróbálják, 
azoknak a nagy része meg is tudja tanulni 
a használatát. Viszont akad olyan vásárló, 
aki addig se jut el, hogy betegye a lencsét, 
mert nem mer hozzányúlni a szeméhez. Ti-
zennégy éves kor felett már lehet használni 

kontaktlencsét, és nincs felső korhatár. Sőt, 
a negyven-ötvenévesek körében most terjed 
el a multifokális kontaktlencsék használata, 
ami önmagában is újdonság.
– Kiből lehet jó látszerész?
– A szakmai felkészültség mellett fontos a 
jó beszédkészség és a türelem. Az az iskola 
megszűnt, ahol én tanultam. Manapság, ha 
valaki az érettségi után egy Ofotért üzletben 
kezd el dolgozni, a cég támogatja a szakmai 
irányú továbbtanulást, így a kolléga hama-
rosan a kezébe veheti a látszerész bizonyít-
ványát; a lányomat is efelé próbálom terelni. 
Az a tapasztalatom, hogy a látszerész szak-
ma kevésbé ismert, illetve ritkán választják 
a �atalok, pedig nagyon szerethető, és az 
egész országban el lehet helyezkedni vele. 
Folyamatosan tanulunk, online tréningeken 
követjük a változásokat, tanulmányozzuk az 
új termékekről megjelent tájékoztatókat. Az 
igények felmérésétől kezdve az eladáson és a 
pénztárkezelésen át az áruátvételig nagyon 
sokrétű a feladatköröm. Egyébként ez egy 
nyugodt, kiszámítható munka, nyitástól zá-
rásig tartó hivatás. Azt azonban nem mond-
hatom, hogy az üzletből kilépve megszűnök 
szakembernek lenni, ha szemüveges ember-
rel találkozom, óhatatlanul előbújik belőlem 
a látszerész.                                    Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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Jó napot, mi újság?

Laczi Erzsébet

Portré

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Rendíthetetlen jókedve, pozi-
tív kisugárzása miatt az ember 
egyszerűen jól érzi magát, ha 
Laczi Erzsébet közelében van. 
Optimizmusa, kedvessége ha-
tártalan még most járványhely-
zet idején is, amikor a vendég-
látás, amire feltette az életét, 
a leginkább sújtott szektorok 
egyike.

Nem panaszkodik, azt mond-
ja, nincs oka rá, Pakson a ven-
déglátás nem sínylette meg any-
nyira a korlátozásokat, mond-
ja Laczi Erzsébet. A  Dolce Vita 
Pizzéria forgalmának zömét ezt 
megelőzően is a kiszállítások ad-
ták. Erzsike szerint megváltoztak 
a szokások, nincs az embereknek 
igényük arra, hogy beüljenek egy 
vendéglátó egységbe, inkább ha-
zarendelik az ételt. A válság egy 
nagy álmuk beteljesülését azon-
ban elodázta, csupán egy napra 
tudták megnyitni az Öreg Kilin-
cset, ami a�éle kultúrpub, ahol 
leülhet bárki és kellemes környe-
zetben elfogyaszthat gyorsan ké-

szült ételeket. – Nagy örömmel 
láttuk, hogy jöttek az emberek, 
pedig előző nap még bizonyta-
lan volt, hogy tudunk-e nyitni, 
ugyanis az éttermi szo�ver leállt, 
az újonnan szerelt vízvezeték el-
tört, a kávéfőző leégett – meséli. 
Mosolyogva. Pedig másnap a jár-
vány miatt be kellett zárni. 
A  helyén korábban működő 
Ezerjó borozót még édesapja épí-
tette. Szőlészettel, borászkodással 
foglalkozott, és úgy gondolta, 
egy saját borozó biztos piacot je-
lent. Kisebb lánya 1994-ben állt 
elő azzal, hogy átvenné az egy-
séget. A  döntést, hogy vállalko-
zó, azaz a maga ura lesz, kuko-
ricakapálás közben hozta meg. 
– Világéletünkben vendéglátós-
nak készültünk a nővéremmel, 
nem volt B opció, imádtuk a ven-
dégeket, főztünk, kóstoltunk, te-
rítettünk, nagyon élveztük – idé-
zi fel. Hódmezővársárhelyen járt 
középiskolába, és az első fecs-
kék között Svájcba ment tanul-
ni. A  Robinson Club Hotelben, 
ahol gyakorlatát töltötte, marasz-

talták, de az önállóság iránti vá-
gya erősebb volt a remek �zetés-
sel kecsegtető alkalmazotti létnél. 
A  havi ezerfrankos ösztöndíjá-
ból spórolt pénz szolgált alaptő-
kének a vállalkozáshoz. Paksra 
már olasz férje oldalán érkezett, 
akit Olaszországban töltött nyári 
gyakorlatán ismert meg. A sváj-
ci ösztöndíjra való jelentkezéskor 
a kiírt német helyett angolul kö-
szöntötték, így ő a vizsgáját ezen 
a nyelven kezdte meg, majd vál-
tottak németre, s amikor elárul-
ta, hogy kedvtelésből olaszul is 
tanul, nemcsak a svájci ösztön-
díjat nyerte el, hanem az olaszor-
szági lehetőséget is. 
A  házasság 18 év után véget 
ért, de két remek „eredménye” 
ma is bearanyozza Erzsike nap-
jait: Rómeó 1998-ban, Dalida 
2001-ben született. A  vállalko-
zást addig is egyedül vitte, de 
2014-ben teljesen egyedül ma-
radt két gyerekkel és a friss di-
agnózissal: mellrákja van. Váltig 
állítja, hogy ebből a nehéz idő-
szakból is csak pozitív emlékek 

maradtak. S ezt nem lehet nem 
elhinni neki, hiába mesél ke-
moterápiáról, sugárkezelésről, 
a sorstársak elvesztése felett ér-
zett fájdalomról, a fel-felbukka-
nó rettegéstől, hogy mégis mi 
lesz, ha nem sikerül. De ezek el-
törpülnek azok mellett az em-
lékek mellett, amit azoknak kö-
szönhet, akik sokszor szinte is-
meretlenül melléálltak. Ki lelket 
öntött bele, ki egészséges étel-
lel „traktálta”, mások Dalidáról 
gondoskodtak, aki egyedül lett 
volna, hiszen bátyja akkor kollé-
gista volt Pécsett. Szavaiból úgy 
tűnik, mintha csupán kaland lett 
volna, amikor megkopaszodott, 
mert így legalább valóra vált az 
álom, lehetett hosszú göndör 
haja. Rögtön két parókát is vett, 
egy szőkét és egy vöröset.
Ma is kell kezelésre járnia, még 
nem mondhatja ki, hogy vége, 
de azt igen, hogy a betegség sok 
mindenre megtanította. Például 
arra, hogy nem kell mindig ma-
gát háttérbe sorolnia csak azért, 
hogy másoknak ne okozzon kel-
lemetlenséget. Ma is minden-
kivel könnyen megtalálja a kö-
zös hangot, de már tud nemet 
mondani. Tudja, hogy a lelki 
harmónia, a szerettei és a velük 
töltött idő a legfontosabb. Most 
már szán erre elegendő időt. 
Nagy segítség, hogy Rómeó tel-
jes odaadással dolgozik a vállal-
kozásban. Erzsikének szoros a 
kapcsolata Csengődön élő édes-
anyjával, testvéréékkel, meg-
esik, hogy egy héten kétszer-há-
romszor is meglátogatják őket. 
Igyekszik sok időt tölteni gye-
rekeivel, párjával, akiben három 
éve megtalálta azt, akivel – bár 
sok tekintetben rendkívül kü-
lönbözőek – értékrendjük meg-
egyezik. 
Végül kibújik belőle a benne 
lakozó vérbeli vendéglátós és 
megjegyzi, hogy hagyományos, 
sza�os, szószos, de mégis kü-
lönleges és kicsit előremutató 
ételeket szeret kreálni. Esetleg 
egy �nom baconbe tekert la-
zacot, roston sült zöldségekkel, 
vagy egy �nom szalonnás, erdei 
gombás vaddisznóragut, házi 
sült krumplis nudlival.

Szabó Vanda
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A  számítástechnika és a számítógépek rövid 
idő alatt olyan sokat fejlődtek, hogy a minden-
napi életünk szerves részévé váltak. Érdemes 
belegondolni, hogy az informatikai eszközök 
rengeteg tevékenységben megjelennek, ráadá-
sul a kommunikációban és a kapcsolattartás-
ban is az internet lett a meghatározó.
Az informatika története és fejlődése kapcsán 
mindenkinek eszébe jut Neumann János neve. 
Az Atomenergetikai Múzeumban külön he-
lyen foglalkozunk az informatikai eszközök-
kel, és Neumannt is többször említjük a tárlat 
kapcsán. A kézzel készített memóriablokkról 
kiterjesztettvalóság-tartalom (AR) is található 
a múzeum alkalmazásában, és most egy újabb 
műtárgy, egy EDVAC-modell (Electronic 
Discrete Variable Automatic Computer – 
elektronikus diszkrétváltozós automata szá-
mítógép) került a múzeumba a Magyar Vil-
lamos Művek (MVM) egyik pályázata révén. 
Ez a számítógép más felépítésű, mint a korábbi 
próbálkozások. Érthető módon az első olyan 
számítógép, ami a Neumann-elvek alapján 
működik. 
A  működési elv röviden annyi, hogy a ket-
tes számrendszeren alapul, ami azért egysze-
rű, mert áramjeleket használ, azaz vagy van 

áram (1), vagy nincs (0). Teljes mértékben 
elektronikus elven működik, ez pedig azért ér-
dekes, mert nem kell minden műveleti lépés 
előtt emberi tevékenység, egymásra épülő és 
megfelelő sorrendben elvégzett műveletsoro-
kat használ a feladatok elvégzése során. A gép 
központi vezérlőegységgel rendelkezik, ami-
hez különböző bemeneti és kimeneti egységek 
csatlakoznak. A gép nagyon fontos része a bel-
ső memória és a programozhatóság.
Az itt felsorolt elvek olyannyira beépültek a 
számítástechnikába, hogy a mai informatikai 
eszközök is ugyanezen az elven működnek, 
de nemcsak maguk az eszközök, hanem gya-

korlatilag a szervergépet használó rendszerek 
is, így tulajdonképpen az internet is.
Az első EDVAC-gépet 1948-ban építették, az 
építésben Neumann János is részt vett. Na-
gyon sok alkatrészt tartalmaz a gép, amelyek 
könnyen elromlottak és nagy áramfelvétel-
lel működtek. Az alkatrészek gyakori meg-
hibásodása és a 100 kW-nál is nagyobb tel-
jesítmény miatt drágán lehetett üzemeltetni. 
Az eszközök cseréje, az integrált áramkörök 
használata megbízhatóbbá, olcsóbbá és még 
gyorsabbá tette a gépeket.
Neumann azt vallotta, hogy a számítástech-
nika nemcsak néhány emberé, hanem az 
egész emberiségé, és az EDVAC működési el-
vét egy cikkben megjelentette, így megakadá-
lyozta annak szabadalmaztatását. 
Még egy kis adalék, hogy legyünk büszkék 
a magyar tudósokra és találmányokra: több 
kutatás folyik a nem Neumann-elvű számí-
tógép megépítésére, eddig eredménytelenül. 
Ezeket a próbálkozásokat vizsgálva mindig 
előkerül, hogy a nem Neumann-elvű gép is 
Neumann-elven működik. A modell a múze-
um újranyitása után megtekinthető lesz a ki-
állításban.

Krizsán Árpád

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotó: Bodajki Ákos
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A  Szent István téri Flórián-házat átépítet-
ték, mellette az idén kétszáz éve született 
Jámbor Pál szülőházát lebontották, de a haj-
dani Vadászkürt Szálló monumentális épü-
lete felújítva ma is a századeleji arcát mu-
tatja. Helyén egykor a Rudnyánszky-kastély 
állt, melynek emlékét már csak a Hangu-
lat presszó alatti pince őrzi, az eredeti kú-
ria leégett és átépítésre került. A Nyitra me-
gyei eredetű, ősi magyar bárói családból 
származó Rudnyánszky Iván (1819–1888) 
és felesége, Dőry Anna (1836–1890) lak-
ták. A 1848-as huszárszázados a császári se-
regbe történt kényszersorozás letöltése után 
megnősült, és paksi birtokain gazdálkodott, 
a megyei lótenyésztési bizottság és honvéd-
egylet elnöke volt. A művelt bárónak a Pak-
si Polgári Olvasókör elnökeként több mint 
ezer kötetet számláló könyvtára volt. A kas-
télyról nem maradt fenn kép, a korábbi tor-
nyos fogadót az első paksi képeslapként 
számontartott főtéri látképen fedezhetjük 
fel. 1867 nyarán a száműzetéséből gőzhajón 
hazatérő Perczel Mór tábornokot itt, a kas-
télykertben fogadták.

Ekkor a mai korzó még nem létezett, a kas-
tély mögött a kikötő és a Duna utca között 
volt némi ligetes sétatér, melyet az egymás 
mellé települő fatelepek felszámoltak. Anna 
a megyei nőegylet elnöke volt, de a társasági 
életben mindketten aktívak voltak, midőn 
egy farsangi tudósításban olvashatjuk: 

Ivánt halála előtt állami kitüntetésben része-
sítette Ferenc József, akinek a közügyek te-
rén szerzett kiváló érdemei elismeréséül III. 
oszt. Vaskorona-rendet adományozott. 

1888-ra a család Tolna megyei ága olyannyi-
ra eladósodott, hogy ki�zetetlen váltók miatt 
ingatlanjaikat sorra pénzzé tették. Még 1886-
ban Krammer Náthán vette meg a szőlőjüket, 
aztán az özvegy eladta a Rudnyánszky család 
maradék paksi birtokait is. 

Grünwald Salamon, a paksi ortodox zsidó 
hitközség alelnöke ez időben már tehetős 
építőipari vállalkozó volt, akinek a kastély-
kertben történő terjeszkedése ellen nyílt le-
vélben intézett éles kirohanást Daróczy Zsi-
ga helyi lapkiadó. A gyakori tűzesetek miatt 
az elöljáróság még korábban fellépett a nád-
tetős építkezés ellen és intézkedett, hogy a fa-
telepek minimum negyven méter távolságba 
kerüljenek a lakóházaktól. 

Pár hónappal később Vandalizmus Pak-
son címmel emlékeztek meg a báró egyko-
ri kertjéről.

A farakások látványa ezután évszázados lát-
kép lett, mert a 6-os út mellett, a második 
világháború után sokáig a TÜZÉP vállalat 
telephelye üzemelt, melyet 1979-re elköl-
töztettek és a gyermekek nemzetközi éve al-
kalmából modern játszótér épült a paksi �a-
taloknak, elkészült a tér nevét adó KRESZ-
park. (Folytatjuk!)

dr. Hanol János

Mozaik

Az eltűnt városkép nyomában
Az egykori Rudnyánszky-kastély

„Ágyúzás hangzott, ezúttal a paksi kikö-
tőből, mely különösen zászlókban és szép 
nőkben volt gazdag. Itt arra a jó gondo-
latra jöttek, hogy állványokat állítsanak 
a parton, s e czélra szívesen engedte át 
Rudnyánszky Iván a kikötő tövében fek-
vő kertjét, s �lagóriáját. (Magyar Polgár, 
1867.08.07., 164. o.)

„Birtokváltozások Pakson. Néhai báró 
Rudnyánszky Iván hagyatékához tar-
tozott Keresztvölgyi birtokot a napok-
ban Dr. Kohn Gábor paksi orvos 61.000 
Frton, a cseresnyési birtokrészt pedig Eöt-
vös Károly D.Szt.-Györgyi birtokos, és a 
Rudnyánszky-féle családi házat Szente 
tengeliczi gazdatiszt vették meg örökáron.” 
(Szekszárd Vidéke, 1889.03.14.) 

„Alig pár hónappal ama rendelet kelte 
után, városunk szívében a Szente (azelőtt 
Rudnyánszky)-féle ház kertjében engedélyt 
adnak egy épületfa-kereskedés létesítésére! …
oly helyen, hol a véletlen folytán már három 
ilyen nagy terjedelmű fatelep van összehal-
mozva (Tegzes, Bun, Schwarz)… Az egész 
csak egy új háztulajdonosnak fekszik érdeké-
ben, aki városunkért még semmit sem tett, 
s egy parkot, mely városunknak díszére szol-
gált, pár forint haszonért kivágott.” (Szek-
szárd Vidéke, 1890.02.20.) 

„Pakson elhunyt báró Rudnyánszky Iván 
1848/9-diki honvédhuszárkapitány, élete 
69-dik évében. Tolnamegyének egyik leg-
tiszteltebb fér�a volt, ki lelkes buzgalommal 
szolgált a közügynek, s nemes jótékonysá-
gával áldása volt a szegényeknek, szűkölkö-
dőknek. (Fővárosi Lapok, 1888.11.) 

„Báró Rudnyánszky-féle parkírozott kert-
ből épületfatelep lesz. A díszfákat már ki-
vágták, a májusi szellő már hiába fogja 
keresni a holdfényben suttogó lombokat. 
Amit a természet évtizedeken keresz-
tül épített, elpusztítani vajmi könnyen le-
het, de ezt a bűnt helyre hozni sohasem.” 
(Szekszárd Vidéke, 1890.04.24.) „Tolnában is vígan folyik a farsang. A bál 

elnöke és lelke Rudnyánszky Pista volt, 
de még szebb szerep jutott bájos nejének, 
aki kitűnően vitte lady patronesse tisztét, 
s reggel nyolc órakor távozott a mulatság-
ból.” (Fővárosi Lapok, 1884.02.) 

Fotó: Az első ismert paksi képeslapon jobbra a kastélyfogadó 
tornyos épülete (Rosenbaum Ignácz, 1899.)
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Mozaik

Civil szféra: Kishegyi úti óvoda alapítványa

Civil szféra: Eötvös utcai óvoda alapítványa
Hozzájárulás az óvodai sport-, 
szociális, kulturális, oktatási és 
nevelőtevékenység szakmai, tár-
gyi feltételeihez, különösen az 
óvoda környezetének rendezé-
se, a gyermekek ellátási feltételei- 
nek javítása, az úszásoktatás, a 
környezettudatosságra, az egész-
séges életmódra nevelés feltét-
eleinek megteremtése, fejlesz-
tése, tanulmányi kirándulások 
szervezése, a játékállomány bő-
vítése, szakmai továbbképzések 
szervezése. Ezeket fogalmazták 
meg a szülői kezdeményezésre, 
1997. október 16-án létrehozott 
Gyermekparadicsom Alapítvány 
a Paks Eötvös utcai Óvodáért el-
nevezésű szervezet céljainak so-
rában. – A  pedagógiai progra-
munk kiindulási vonala a kör-
nyezet tevékeny megismerésére, 
megszerettetésére és védelmére 
való nevelés. Ezért ünnepeinket, 
hagyományainkat az évszakok-
hoz kapcsolódó jeles napok köré, 
a természeti környezetre �gyelve 
szervezzük, bensőséges szervezeti 

formákat alkalmazunk, de a szülői 
igényeket is �gyelembe vesszük, 
ezért vannak nyilvános program- 
jaink is – tájékoztatott Bali-Hor-
váth Anett tagóvoda-vezető. Ar-

ról is beszélt, hogy az alapítvány 
segítségével rendszeresen szer-
veznek színházi előadásokat, va-
lamint táncházakat meghívott ze-
nei előadókkal. Szintén az alapít-

vány hozzájárulásával szerveznek 
minden évszakban erdei óvoda 
kirándulást a nagycsoportos gye-
rekeknek a Cseresznyéskert Er-
dei Iskolába és környékére, ahol 
nagyon sok érdekesség vár rájuk. 
A kiemelt �gyelmet igénylő gyer-
mekekkel kapcsolatos pedagógiai 
tevékenységekhez szükséges esz-
közöket is �nanszírozza az alapít-
vány. A szervezet jóvoltából az ud-
var is sokat szépült (magaságyás, 
komposztáló, udvari játékok, fal-
ra szerelhető készségfejlesztő já-
tékok, madaras-állatos logikai já-
tékok). – Az alapítvány nagyadó-
zói és az adó egy százalékából 
származó és szülői felajánlások-
ból, valamint pályázatok révén 
jut forráshoz. Éppen a napokban 
kaptunk értesítést arról, hogy tá-
mogatást nyertünk Az egészség a 
legnagyobb kincs című pályáza-
tunkkal – összegzett Bali-Horváth 
Anett, hozzátéve, hogy hivatalo-
san még nem az alapítvány elnö-
ke, de az ügyintézés folyamatban 
van.                                                 -kgy-

Az 1997-ben létrehozott „Lép-
jünk együtt” Alapítvány a Kis-
hegyi úti Óvodáért elnevezésű 
szervezet a sokrétű óvodai ne-
velő tevékenység feltételeinek 
biztosítását segíti szakmai, tár-
gyi, művészeti és szociális, kul-
turális téren az intézményben. 
A  tagóvodában Az óvodai neve-
lés a művészetek eszközeivel prog-
ram szerint dolgoznak. – A gyer-
mekek harmonikus fejlődését a 
különböző művészeti ágak ha-
tásával, a népművészeti értékek-
kel való szoros, élményszintű 
kapcsolódással és gyermeklép-
tékű hagyományápolással segít-
jük. Arra törekszünk, hogy mi-
nél több érzékszervükkel, po-
zitív érzelmekkel kötődjenek 
a művészetek különböző ágai-
hoz. Ezért �nanszírozza az ala-
pítványunk, hogy művésze-
ket, népi kismestereket hívjunk 
meg az óvodába, vagy ilyen kö-

zegbe kirándulhassunk. Kará-
csony közeledtével a gyerekek és 
a szülők a mézeskalács-díszítés 
technikáját, a farsangi időszak-
ban a népi hangszerkészítést, ta-
vasszal és nyáron pedig egyéb 
népi kismesterségek forté- 
lyait gyakorolhatják. A Gyerme-
kek hetén minden nap más tevé-

kenységgel örvendeztetjük meg 
az óvodásainkat, vendégművé-
szeket hívunk meg az alapítvá-
nyunk segítségével, a sportnap-
hoz pedig nyereményeket, jutal-
makat, ajándékokat vásárolunk 
– összegzett Tóth Zoltánné tag-
óvoda-vezető. Azt is elmondta, 
hogy több olyan év is volt már, 

amikor az egész óvodai közös-
ség kirándulni ment az alapít-
ványuk támogatásával. Ezekhez 
olyan helyszíneket kerestek Tol-
na megyében, ahol az élő kör-
nyezet megismerése mellett a 
néphagyományainkról, a nép-
művészetünkről is közvetlen ta-
pasztalatokat szerezhettek a gye-
rekek. – Az alapítvány hozzájá-
rul ahhoz, hogy a gyerekeknek 
szebb, élménygazdagabb óvodai 
életük legyen. Így tudunk adni 
valamit a szülőknek is a támo-
gatásukért, bizalmukért és elkö-
teleződésükért cserébe – húzta 
alá Tóth Zoltánné, aki azt is el-
mondta, hogy nagyadózói, va-
lamint az adó egy százalékából 
származó szülői felajánlások-
ból van bevétele az alapítvány-
nak, illetve igen komoly, sokszor 
a legjelentősebb forrás az évente 
megrendezett jótékonysági bál 
bevétele.                                Kohl Gy.

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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Mozaik

Elismerést kapott a Hétszínvirág óvoda

Helyes megfejtésével ajándék-
csomagot nyerhet Paks Város 
Önkormányzatának felajánlá-
sában.

Mi a Paksi Hírnök jubileumi rovatá-
nak címe? A megfejtéseket február 19-
ig várjuk a 7030 Paks, Dózsa György 
út 51–53. címre, vagy emailben a 
paksihirnok@gmail.com-ra. A név mel-
lé telefonszámot is kérünk.
Előző nyertesünk: Holl Viktor

Fotó: Babai István/archív

Különdíjat kapott a Paksi Benedek Elek Óvo-
da Hétszínvirág tagóvodája az Európai Hulla-
dékcsökkentési Hét pályázaton. A szemlélet-
formáló kampány magyarországi koordiná-
tora 2020-ban az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium volt, a program kiemelt cél-
ja pedig az, hogy felhívják a társadalom �-
gyelmét a hulladékcsökkentés fontosságára. 
A meghirdetett pályázatra különböző akciók-
kal lehetett nevezni. Az online megtartott 
eredményhirdetésen dr. Boros Anita az In-
novációs és Technológiai Minisztérium ál-
lamtitkára bejelentette, hogy különdíjat ajánl 
fel a legkisebbeket megszólító, legjobb ak-
ciószervezőnek, a Paksi Benedek Elek Óvo-
da Hétszínvirág tagóvodájának. Ahogy fo-
galmazott, az intézmény a gyermekeken ke-
resztül szemléletformáló akciók segítségével 
igyekszik megismertetni a családokkal a hul-
ladékcsökkentés fontosságát. A Hétszínvirág 
tagóvoda Gyermekeinkkel egy élhetőbb jövő-
ért című pályázati programjában szervezett 
megmozdulásokban a hulladékcsökkentés, 
az újrahasználat és az újrahasznosítás is ki-
emelt szerepet kapott. Török Vivien óvoda-
pedagógus, a pályázati munkaközösség veze-
tője azt mondta a TelePaks televízió híradó-

jának, hogy az egy hetet felölelő programban 
tartós vászontáskák készítésével igyekeztek 
felhívni a �gyelmet a hulladékcsökkentés 
fontosságára, hiszen ezek használatával csök-
kenthető a nejlonzacskók mennyisége. Emel-
lett Ne dobd ki, ajándékozd el! címmel hir-
dettek akciót, aminek során használt gyer-
mekjátékokat és ruhaneműt gyűjtöttek, amit 

a Paks Kistérségi Szociális Központ munka-
társai továbbítottak a rászoruló családok-
hoz, valamint tejes dobozokból madárete-
tőt készítettek a gyerekekkel. A projektben 
közel száz óvodás és kétszáz szülő vett részt. 
A  tagóvoda elismerő oklevelet és fa gyer-
mekjátékokat kapott dr. Boros Anita állam-
titkártól.                                                   -gyöngy-

Fotó: Szép Zsóka

 Paksi Hírnök, 2021. február 12. n 17



Sport

Negyedik helyen áll a Paksi FC csapata

A  2021-es naptári évben négy 
mérkőzést követően veretlen a 
Paksi FC labdarúgócsapata az 
OTP Bank Ligában, a mérleg két 
győzelem és két döntetlen. A zöld-
fehérek hazai pályán örülhet-
tek a sikereknek, a DVTK-t 2:1-
re, míg a Budafokot 4:1-re múlta 
felül Bognár György vezetőedző 
alakulata. A két diadal között Za-
laegerszegen 4:4-re, a Budapest 
Honvéd otthonában pedig 1:1-re 
végzett riválisaival a PFC. A Fe-
hérvári úti alakulat húsz találko-
zót követően 29 ponttal, 40 rú-
gott és 37 kapott góllal a tabella 
4. helyén áll. – A 3:0-s vezetésig 

nagyon szépen és jól futballoz-
tunk. Különösen az első félidő-
ben éreztem nagy különbséget a 
javunkra. A büntetőnk után egy 
kicsit kaotikussá vált a játékunk, 
és a középpályán nem tudtunk 
annyi labdát szerezni, mint ad-
dig, a Budafok pedig kezdemé-
nyezett. A  cseréim nem annak 
szóltak, hogy valaki rossz telje-
sítményt nyújtott volna, sokkal 
inkább annak, hogy háromna-
ponta mérkőzések vannak, pró-
bálunk tehát egy kicsit sakkozni. 
Mindenki bizonyította ma, hogy 
kiváló játékosokkal rendelke-
zünk, hiszen sok sérülttel a ke-

retben értük el ezt az eredményt 
– fogalmazott Bognár György a 
Budafok elleni győzelem után. 
Ezen az összecsapáson Hahn Já-
nos a szezonban már a 11. gól-
ját is megszerezte, így továbbra 
is vezeti a mesterlövészek listá-
ját az OTP Bank Ligában. A ta-
lálkozó negyedik találatát Szend-
rei Ákos jegyezte, a �atal, alig 18 
éves labdarúgó, pályafutása hete-
dik NB I.-es mérkőzésén az első 
gólját érte el. – Rendkívül örül-
tem, hogy végre gólt is lőttem. 
Igazából nem volt nehéz dol-
gom, mivel mindent előkészítet-
tek a csapattársaim, de számom-

ra ez elképesztően sokat jelent. 
Amikor érkezett felém a labda, 
nagyon reméltem, hogy nem hi-
bázok majd. Higgadt maradtam, 
nem volt nehéz mozdulat, meg-
oldottam, boldog vagyok. A  to-
vábbiakban szeretnék még több 
mérkőzésen még több percet ját-
szani akár a bajnokságban, akár 
a kupában, ezért dolgozok min-
den nap – fogalmazott a Paksi 
FC hivatalos honlapjának Szend-
rei Ákos. A  csatár a 2020/2021-
es idényben az NB III.-as csapat-
ban eddig 18 meccsen 12 gólt ért 
el. A téli átigazolási időszakban a 
PFC eddig egyetlen játékost iga-
zolt, a mindössze 19 éves Tamás 
Olivér a MOL Fehérvár FC-től 
kölcsönbe érkezett a zöld-fehé-
rekhez, a futballista a 2020/2021-
es szezonban eddig – szintén köl-
csönben – az NB II.-es Budaörs 
csapatában játszott. Magyaror-
szágon a transzferidőszak febru-
ár 24-ig tart. A  paksiak lapzár-
tánkat követően, február 10-én 
az NB II.-es Csákvár otthoná-
ban léptek pályára, a MOL Ma-
gyar Kupában a tét a legjobb 16 
közé jutás volt. Az OTP Bank Li-
gában a Paksi FC február 13-án 
Felcsúton, a Puskás Akadémia 
FC otthonában, a Pancho Aréná-
ban küzd, majd két hazai mérkő-
zés következik. Bognár György 
alakulata a Kisvárdát február 21-
én 17 órakor, míg az Újpest FC-t 
február 28-án 14.30-kor fogadja 
a Fehérvári úti stadionban.                                         

Faller Gábor

Fotó: Molnár Gyula
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Az akció a kijelölt keretekre vonatkozik és a Hoya Sensity M.A.P. egyfókuszú lencsékre! Az akció más kedvezménnyel össze nem vonható!

ÓRIÁSI KEDVEZMÉNYEK:
20% kedvezmény szemüvegkeretekre 
+ 21% Hoya Sensity fényresötétedő 
egyfókuszú szemüveglencsékre!

http://www.lensoptika.hu/ 
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Visszacsúszott az ASE a táblázaton
Szerda-szombat ritmusban játszotta január 
végén és február elején bajnoki mérkőzéseit 
az Atomerőmű SE NB I/A-s fér� kosárlabda-
csapata. Január 27-én Kaposváron, 30-án pe-
dig Jászberényben, a táblázat alján szerény-
kedő csapatokhoz látogatott a paksi együttes, 
február 3-án a Gesztenyés úton a listavezető 
Falcot, 6-án a középmezőnyhöz tartozó Sop-
ront fogadták, a négy összecsapásból egyet 
nyertek meg. A 2021-es mérleg nem a leg-
jobb, hét mérkőzésből öt vereség és két győ-
zelem, aminek köszönhetően a hetedik hely-
re csúszott vissza a táblázaton a csapat. 
Kaposváron végig futott az eredmény után az 
Atom, nagyon rossz első negyed után képte-
lenek voltak ledolgozni a hátrányt. Az utol-
só felvonás végén sikerült ugyan két pontra 
csökkenteni a hazai előnyt, de a lelkesen és 
motiváltan játszó somogyi társaság nem en-
gedte ki a kezéből a győzelmet. Kaposvári KK 
– Atomerőmű SE 79-75 (30-12, 15-26, 13-16, 
21-21). ASE: Shepard 17/6, Jackson 9/3, Gu-
lyás -, Lóránt 12, Kovács Ákos 3, Eilingsfeld 
16, Capers 10/6, Kis Raul -, Valerio-Bodon 
6/3, Paige 2.

Nem sok pihenő jutott a játékosoknak, 
a hónap utolsó szombatján Jászberény-
ben léptek pályára. A tavaly novembe-
ri paksi mérkőzésen 117-63-ra ütötte ki a 
berényieket az ASE, ezúttal hosszabbítás-
ban sikerült legyőzni a táblázat alján, győ-
zelem nélkül álló kék-fehéreket. Az első 
negyed közepéig a paksi csapat akarata ér-
vényesült, vezettek is, azonban a hazaiak 
az új igazolásaik jó játékának is köszön-
hetően fordítani tudtak. Hiába vette visz-
sza többször a vezetést az Atom, rögtön 
jött a válasz. A végjátékban sikerült dön-
tetlenre hozni az állást, a hosszabbításban 
pedig megnyerni a mérkőzést. Jászberény 
– Atomerőmű SE 90-93 (21-17, 24-23, 24-
25, 16-20, 5-8). ASE: Shepard 17/3, Jackson 
19/3, Lóránt 15, Kovács Ákos 7, Eilingsfeld 
13/3,  Valerio Bodon 4, Capers 14/3, Gu-
lyás -, Kis Raul -, Paige 4/3.
A listavezető Falco ellen vesztette el hazai 
veretlenségét az ASE, pedig az utolsó per-
cekig megvolt az esély a győzelemre. Több-
ször is sikerült nagyobb előnyre szert ten-
ni, de a szombathelyiek mindig visszajöt-

tek a meccsbe, a végét pedig jobban bírták. 
Atomerőmű SE – Falco-Vulcano Ener-
gia KC 68-77 (21-15, 14-18, 17-21, 16-23).                                                                                 
ASE: Shepard 4, Jackson 15/6, Gulyás 
2, Lóránt 2, Paige 9/3, Kovács Ákos 2, 
Eilingsfeld 12/6, Capers 12/6, Kis Raul -, 
Valerio-Bodon 10/6.
Ősszel idegenben nyert a Sopron ellen 
az Atomerőmű csapata, és hazai pályán 
is nekik állt a zászló, papírforma szerint. 
Az első negyed után átvette a vezetést 
a paksi csapat, és az utolsó percig veze-
tett is, de nem tudta megnyerni a mér-
kőzést. Az ASE veszte a 36. évében járó 
Milos Boriszov volt, akit az egész mecs-
csen képtelenek voltak tartani. A veterán 
játékos 40 pontot – amiből nyolc három-
pontos volt – süllyesztett el a paksi gyűrű-
ben. Atomerőmű SE – Sopron KC 88-90 
(19-25, 22-12, 30-27, 17-26). ASE: Paige 
11/3, Shepard 15, Jackson 8/6, Gulyás -, 
Lóránt 21/9, Kovács Ákos 5, Eilingsfeld 
11/3, Capers 6, Kis Raul -, Valerio Bodon 
8, Velkey 3/3.

Kovács József

Paks, Dózsa György út 35. 
+36 75/511-246,  
+36 30/842-3330
lensoptika.paks@gmail.com
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