
Fotó: Szép Zsóka

Városi főkertészként a harmónia mellett a fenntarthatóságot tartja szem előtt 

Fodor-Szurovszki Tünde.  Ez alkalommal őt kérdeztük: jó napot, mi újság?

11. oldal

Fotó: Babai István

PAKSI HANGULATOK
Sárgödör téri tavasz

Paksi Hírnök
XXX. évf. 8. szám 2021. április 30.ALAPÍTVA 1989-BEN



A város új közbeszerzési szabályzata, intéz-
ményi beszámolók és két szakbizottság ta-
vaszi pályázatainak eredménye is szerepelt 
az áprilisi képviselő-testületi határozatok 
között, az előterjesztésekről egyéni hatás-
körben eljárva Szabó Péter polgármester 
döntött április 21-én. A  döntések hátteré-
ről Szántó Zoltán alpolgármesterrel tájé-
koztatott a TelePaks televízió közéleti mű-
sorában.

Az eddigi gyakorlat tapasztalatait �gyelem-
be véve elkészült a város új közbeszerzési sza-
bályzata, amelyet a képviselő-testület nevében 
egyéni hatáskörben eljárva fogadott el Szabó 
Péter polgármester. Technikai jellegű módosí-
tásokat vezettek át a szabályzatban, így többek 
között pontosították az eljárásrendet megala-
pozó becsült érték megállapítására vonatkozó 
előírásokat, illetve pontosították, módosítot-
ták a feladat- és hatásköröket is. 
– Az európai uniós csatlakozással összefüg-
gésben 2004-ben megjelent közbeszerzési tör-
vény alapján készítette és fogadta el közbeszer-
zési szabályzatát a város. Azóta csak techni-
kai módosításokat vezettek át benne, utoljára 
2019. február 20-án, így tizenhét éve az ak-
kor kialakult rend szerint bonyolítja le az ön-
kormányzat a város közbeszerzéseit. Ezt a sza-
bályzatot többször vizsgálták már a hazai és 
uniós pályázatokkal összefüggésben, és helyt-
állónak találták – mondta Szántó Zoltán alpol-
gármester. 
– A jelenlegi közbeszerzési szabályzatunk szi-
gorú szabályozás, minden elemében megfe-

lel a közbeszerzési törvényben foglalt előírá-
soknak – hangsúlyozta Szabó Péter, hozzátéve, 
hogy hosszú folyamat, amire egy beruházás 
elindulhat. Ahogy elmondta, a költségveté-
si rendelet, majd a közbeszerzési terv képvi-
selő-testületi elfogadásával indul ez. – Már a 
költségvetésben szerepel a tervezett beruhá-
zások összege, a közbeszerzési tervben pedig 
a tervezett megvalósítás dátumai és a válasz-
tott eljárásrend, ezekkel így minden képviselő 
tisztában lehet. Ekkor kezd el dolgozni a be-
ruházás előkészítésén a szakmai stáb, közbe-
szerzési bírálóbizottság alakul, közbeszerzési 
szakjogászt is alkalmazunk. Kiírják a pályáza-
tot, értékelik a beérkezett ajánlatokat, súlyozott 
szempontrendszer alapján hozzák meg dönté-
süket, ezt követően dönthet csak a nyertesről 
a mindenkori polgármester. Ha az ajánlatok 
túllépik a meghatározott keretet, akkor a be-
ruházás ismét a képviselő-testület elé kerül, ha 
döntenek a szükséges fedezet emeléséről újra-
indul a folyamat. Beiktatunk minőségbiztosí-
tási rendszert, közbeszerzési felügyeleti vizs-
gálat is zajlik, szigorúak a lebonyolítási szabá-
lyok – összegzett. Szabó Péter hozzátette, hogy 
a TOP-os pályázatoknál, valamint a PIP Np. 
K�.-től érkezett forrásokból megvalósított be-
ruházások esetén is nagyon szigorú elszámo-
lással tartoztak az Unió, a kormány, a belügy-
minisztérium felé, górcső alá vonta a projektek 
kapcsán az önkormányzatot az államkincstár 
és az Állami Számvevőszék is. – Vizsgálták a 
beruházásokat, és a vizsgálatok vége minden 
esetben az volt, hogy jól megvalósult beruhá-
zásokat bonyolítottunk le – fogalmazott. 

– Így történt ez a lakótelepi központi park fel-
újítása esetén is. 2019. február 20-án, a költ-
ségvetés elfogadásakor a testület döntött a 
beruházás megvalósításáról, majd a közbe-
szerzési eljárás végén kiderült, hogy abból 
az összegből nem valósítható meg a tervezett 
projekt. Ezt követően 2019. szeptember 11-
én forrásemelésről született döntés – emel-
te ki Szántó Zoltán, aki szerint minden kép-
viselő ismerte a számokat, a tényeket, és el-
fogadta az ellenzék által most túlárazottnak 
mondott beruházás megvalósítását. 
A Paksi Bóbita Bölcsőde beszámolójának elfo-
gadása kapcsán elhangzott a műsorban, hogy 
a Kápolna utcai volt bölcsődeépület felújítása 
nehezen indult, ugyanis érvényteleníteni kel-
lett az első közbeszerzést a beérkezett magas 
árajánlat miatt, itt nem emeltek rá a költségve-
tésben meghatározott forrás összegére. – Az új 
eljárás lefolytatásakor itt is alkalmaztuk a köz-
beszerzésbe épített minőségbiztosítást, ez is 
többhetes csúszást okozott. De év elején elin-
dulhatott a kivitelezés, mondhatni egy teljesen 
új bölcsőde épül a Kápolna utcában, hiszen 
csak a falak maradnak a régi épületből. A ter-
vezett ütemezés szerint halad a projekt, ősszel 
átadjuk – tájékoztatott Szántó Zoltán. 
Arról is beszéltek a városvezetők, hogy zajlik 
a Paks II. beruházáshoz kapcsolódóan a vízi-
közmű-hálózat felújításának tervezése a kor-
mány által biztosított 1,9 milliárd forintból 
társulási formában. – A tervek idén elkészül-
nek, jövőre indulhat a kivitelezés – mondta a 
polgármester. Szántó Zoltán hozzátette, hogy 
a Villany, a Hajnal utcák és a Mély út tervezé-
se is folyamatban van, júniusra készen lesznek 
a tervek, a felújítás meggyorsításáért rövidesen 
kiírják a feltételes közbeszerzést. – Azzal szá-
molunk, hogy az idei év második felében el-
kezdődhet ezeknek az utcáknak a rekonstruk-
ciója, és elkészülnek a tervek a főutca felújítá-
sának újabb üteméhez – mondta. 
Szántó Zoltán alpolgármester felhívta a �gyel-
met, hogy megszületett a döntés a humánpo-
litikai és a gazdasági bizottságok tavaszi pályá-
zatairól, a nyertes pályázók névsora megtalál-
ható a paks.hu oldalon. 
A  képviselő-testület feladat- és hatásköré-
ben eljárva hozott áprilisi polgármesteri 
döntések megtekinthetők a város honlapján. 
A Közélet közelről című magazin április 21-i 
adása visszanézhető a telepaks.net oldalon.

Dallos Szilvia

Közélet

Áprilisi egyéni döntések 
testületi hatáskörben

Fotó: TelePaks
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A  képviselő-testület feladat és 
hatáskörében eljárva Szabó Pé-
ter polgármester döntött a �-
atal szakképzett pályakezdők 
Pakson történő letelepedését 
támogató pályázatról, valamint 
döntés született a humánpoliti-
kai bizottság másik három, és a 
gazdasági bizottság pályázatá-
ról is. A polgármester a letele-
pedési támogatással kapcsolat-
ban elmondta, hogy a felhívás-
ra tizennyolc pályázat érkezett, 
tizenhat részesült kedvező el-
bírálásban, kettő nem felelt 
meg a pályázati feltételeknek. 
A  nyertes pályázók mindegyi-
ke az adható legmagasabb ösz-
szeget nyerte el, azaz 750 ezer 
forintot. A  gazdasági bizott-
ság és a humánpolitikai bizott-
ság tavaszi pályázatai Pakson 
működő bejegyzett alapítvá-
nyoknak, közalapítványoknak, 
egyesületeknek és társadalmi 
szervezeteknek szóltak. A gaz-
dasági bizottság többek között 
a természeti értékek megőrzé-
sét, gazdagítását és bemutatá-

sát szolgáló, valamint a helyes 
hulladékkezelést elősegítő te-
vékenységeket, a környezeti ne-
velést és oktatást, az ivóvíz mi-
nőségének javítását célzó szem-
léletformáló tevékenységeket, a 
zajterhelések hatásainak csök-
kentését, az allergén növények 
irtását támogatja. A  felhívásra 
három pályázat érkezett, ame-
lyek közül kettő kap támoga-
tást egymillió forint összérték-
ben. A humánpolitikai bizottság 
kulturális, egészségügyi-szoci-
ális, valamint esélyegyenlőségi 
célú pályázatokat írt ki. Az első-
vel kulturális alkotások, esemé-
nyek létrehozását, illetve a város 
kulturális értékeinek, hagyomá-
nyainak megőrzését, fejlesztését 
szolgáló tevékenységeket kíván-
nak támogatni. Nyolc pályázat 
érkezett be, mindegyik támoga-
tásban részesül, összesen 4 mil-
lió 591 ezer forint értékben. Az 
egészségügyi-szociális pályázat-
tal többek között a folyamatos 
és sürgősségi betegellátás szín-
vonalának és hozzáférhetőségé-

nek javítását, a szenvedélybeteg-
ségek megelőzését, valamint a 
lakosság szociális és gyermekjó-
léti alapellátási, szakellátási szín-
vonalának javítását támogatják. 
A  pályázati felhívásra három 
támogatási kérelem érkezett, 
mindhárom kap forrást, ösz-
szesen 1 millió 84 ezer forintot. 
A  szabadidősport, i�úsági és 
esélyegyenlőségi pályázati fel-
hívás, például diák- és szabad-
idősport programok megszer-
vezését, hátrányos helyzetű-
ek és/vagy fogyatékosok aktív 
részvételével megvalósuló kö-
zösségi, szabadidős programok 
szervezését, gyermekek és �a-
talok aktív részvételével zajló 
rendezvények szervezését, biz-
tonságos (káros szenvedélyek-
től mentes, a korosztályi sajá-
tosságok �gyelembevételével) 
szórakozást elősegítő progra-
mok szervezését támogatják. 
Hat pályázatból ötöt támogat 
az önkormányzat, 3 millió 225 
ezer forint összértékben.
                                                  -kgy-

Aláírták az elektromos busz 
járműtelep feltáró út létesíté-
séről szóló kivitelezési szerző-
dést, így május elején elindul-
nak az út burkolatfelújítási és 
-megerősítési munkái, vala-
mint a megfelelő útcsatlako-
zás kiépítése. A nettó 96 millió 

forintos beruházás megvalósí-
tására 140 nap áll a kivitelezés-
sel megbízott Amal� Hungária 
K�. rendelkezésére. Szűcs Zol-
tán, a cég ügyvezetője arról tá-
jékoztatott, hogy az útcsatlako-
zás kiépítése mellett 270 méte-
ren aszfaltburkolatot, valamint 

190 méteren betonburkolatot 
kap az út, felújítják a csapadék-
víz-elvezető árkot, és stabilizált 
útpadka is készül. Szűcs Zoltán 
azt is elmondta, hogy az elektro-
mos buszok folyamatos közleke-
dése a kivitelezés alatt biztosított 
lesz, a járműtelepen található 
elektromos töltőket folyamato-
san el tudják érni. – Az elektro-
mos buszparkot 1,7 milliárd fo-
rintért, európai uniós pályázati 
támogatással vásárolta a város, a 
járműveknél a hosszú távú hasz-
nálhatóság miatt fontos az állag-
megőrzés, ez a beruházás ehhez 
járul hozzá – mondta a szerző-
déskötésen Szabó Péter polgár-
mester, hozzátéve, hogy zajlik a 
járműtelepen az irodaépület és 
a szervizcsarnok építése is, ezek 
a beruházások november végére 
fejeződnek be. 

-dsz-

Megjelentek az iparosított és a ha-
gyományos technológiával épült 
ingatlanok energiamegtakarítást 
eredményező korszerűsítésének 
támogatásáról szóló pályázati ki-
írások. Az önkormányzat által jó-
váhagyott keretösszeg a két pá-
lyázatra összesen bruttó 40 millió 
forint. Lakásonként, ingatlanon-
ként – attól függően, hogy egy 
vagy több célt kívánnak megva-
lósítani – a bekerülési összeg fe-
lét, de legfeljebb 500-700 ezer fo-
rint utó�nanszírozású támogatást 
biztosít a sikeresen pályázóknak 
az önkormányzat. A  kiírásban 
szereplő célok között szerepel – 
mindkét pályázat esetében – a 
fűtéskorszerűsítés, a nyílászáró-
csere, a hőszigetelés és a megúju-
ló energiafelhasználás kialakítása 
vagy növelése is.
A pályázatokat 2021. június 9-én 
8 és 16 óra között lehet benyújta-
ni, a 2021. június 9. előtt benyúj-
tott pályázatokat a kiíró nyilván-
tartásba veszi, de vizsgálat nél-
kül elutasítja. A  befogadás nem 
jelenti a támogatás megítélé-
sét. A kiíró a pályázat befogadá-
sát követően legkésőbb 30 napon 
belül bírálati döntést hoz.
A  pályázati felhívással kapcso-
latos kérdéseket személyesen, 
előzetes időpont-egyeztetéssel 
a paksi polgármesteri hivatal-
ban (7030 Paks, Dózsa György 
út 55–61.) Hrivikné Neidert Nó-
ránál lehet feltenni, hétfőn, ked-
den, szerdán 8 és 15.30, valamint 
pénteken 8 és 12 óra között, te-
lefonon a 75/500-580-as szá-
mon, vagy emailben az energe-
tika@paks.hu címen. A részletes 
pályázati kiírások további fontos 
információkkal, valamint a ki-
töltendő és benyújtandó doku-
mentumok a paks.hu honlapon 
a Lakossági pályázatok rovatban 
megtalálhatók.
Pakson az önkormányzat 2006 
óta támogatja a lakossági ener-
getikai korszerűsítéseket. Azóta 
több mint 1800 nyertes pályázat 
volt.                                           

-kgy-

KözéletKözélet

Korszerűsítési 
pályázatok

Öt pályázatról született döntés

Elkezdődik a feltáró út létesítése
Fotó: Szép Zsóka
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Cikksorozatunkban eddig a 
központi lakóterületekkel fog-
lalkoztunk. Városunkhoz tar-
tozik azonban a korábban ön-
álló településként jegyzett 
Dunakömlőd, valamint a me-
zőgazdasági műveléshez kap-
csolódóan kialakult pusztai te-
rületek is, melyeknek jellegze-
tességei merőben eltérnek az 
egyéb lakóterületektől. 
A központi területekhez leg-
jobban hasonlító településképet 
Dunakömlőd mutatja, a koráb-
ban önálló település központja 
nyomokban felfedezhető a Béke 
utcában megmaradt polgári jel-
legű épületekkel. A település-
rész különleges értéket képvisel 
a spontán kialakult, domborza-
tot követő utcahálózatával, és 
változatos telekstruktúrájával. 
Külön említést érdemel a ró-
mai kori erőd területéről elénk 
táruló lenyűgöző településkép. 
Ugyanígy különleges élményt 
nyújt, ha a 6-os út felől közelí-
tik meg a településrészt: sötét-
ben érkezve, Gyűrűst elhagyva, 
ámulatba ejti az embert a kivi-
lágított katolikus templom lát-
ványa, mely hirdeti, hogy „itt-
hon vagyunk”. A településrész 
központi részei hasonlóságot 
mutatnak a kertvárosi karak-
terrel, ezért ezeket a település-
képi rendelet oda sorolja. Er-

ről a karakterről részletesen szó 
volt az előző cikkben. A telepü-
lés nagyobb részének beépítése 
azonban ettől eltérően a falvak-
ra jellemző megjelenésű.
A mezőgazdasági majorok körül 
alakultak ki az elsősorban föld-
műveléshez kapcsolódó pusztai 
beépítések, melyekre szétszórt, 
nagyobb telkek jellemzőek, ahol 
az épületek a telek kisebb hánya-
dát foglalják el, a lakófunkció 
jellemzően a gazdálkodásra és 
állattartásra szolgáló épületek-
kel egészül ki. Vannak, amelyek 
csak néhány épületből állnak, 
mint Hegyespuszta, de vannak 
nagyobb lélekszámú, rendezet-

tebb területrészek is, mint Biritó 
vagy Gyapa lakóterülete. A Tele-
pülésképi arculati kézikönyvben 
ezeket a területrészeket falusias 
jellegű területeknek nevezik.
A falusias területre jellemző a 
szabályozottság nélkül kialakult, 
viszonylag keskeny és hosszú 
szalagtelkeken az oldalhatárra 
épített hosszú, úgynevezett „tor-
nácos házas” beépítés. Az épüle-
tek általában az utcai telekhatá-
ron helyezkednek el és hátrafelé 
az igényeknek megfelelően nö-
vekednek.
A településképi rendeletben a 
falusias jellegzetességet muta-
tó külső településrészek közül 

a város életében való részvéte-
lük és fontosságuk �gyelembe-
vételével állapították meg a fa-
lusias terület karaktert, melybe 
Dunakömlődöt, Gyapát és Cse-
resznyést sorolták. Az egyik ka-
rakterbe sem sorolt területekre a 
településképi rendelet általános 
településképi előírásai az irány-
adóak.
A falusias terület karakterbe tar-
tozó ingatlanokon elsődleges 
követelmény a terület adottsá-
gaihoz, hagyományaihoz való 
alkalmazkodás. A rendelet az 
épületek traktusszélességét 8 
méterben, illetve a területre jel-
lemző szélességben határozza 
meg, tiltja a lapostető alkalma-
zását, a tető hajlásszögét 35 és 
45 fok között szabályozza, az-
zal, hogy a főgerinc vonalának 
a hosszoldallal párhuzamosnak 
kell lennie. Meghatározza a ha-
gyományosnak tekintendő, a 
tető fedésére és a homlokzaton 
használható anyagokat és a szí-
nezést is.
Ezzel a város lakhatásra alkal-
mas területeire vonatkozó ka-
rakterek ismertetésének végé-
re érkeztünk. A folytatásban a 
nem kevésbé fontos pincék és 
présházak, valamit a kertes me-
zőgazdasági terület karaktereket 
ismerhetik meg.

Vassné Skerlanitz Katalin

Közélet

Paksi építésügyi kisokos 
Falusias terület karakter

Fotó: Babai István/archív
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Kettős ügyvezetéssel működik 
a Mezőföldvíz Kft. 
A  Mezőföldi Regionális Vízi-
közmű K�., közismert nevén 
Mezőföldvíz K�. 47 tulajdo-
nosa úgy döntött, hogy 2021. 
február 1-ével az eddigi egy-
személyi vezetés helyett kettős 
ügyvezetést vezet be. Annak 
igyekeztünk utánajárni, hogy 
mit jelent majd az új vezetési 
struktúra, mivel kapunk töb-
bet, mint eddig. Perlik Tamás 
és Kovács István ügyvezetők-
kel beszélgettünk. 

– 2021 februárjától Perlik Ta-
más és Kovács István kettős 
ügyvezetés keretében látják el a 
vállalat irányítását. Mit jelent 
majd a cég és a régióban lakó 
emberek életében az új rendszer? 
Perlik T.: – A  kettős vezetés 
egyik nagy előnye, hogy mind-
ketten arra koncentrálhatunk, 
amihez igazán értünk, és a saját 
területünkön van lehetőségünk 
nemcsak operatív napi pénz-
ügyi és műszaki feladatokkal 
foglalkozni, hanem olyan stra-
tégiai célok kidolgozásával is, 
amelyekkel jelentős szolgáltatás-
beli, fejlesztési változásokat ér-
hetünk el. Célunk, hogy az érin-
tett 47 településen, így Pakson 
is meghatározó szolgáltatóként 
tartsanak bennünket számon. 
A  legfontosabb feladatunk az 
emberek kiszolgálása megbíz-
hatóan, folyamatosan az év 365 
napján éjjel-nappal. Különö-
sen fontos ez ebben az időszak-
ban, amikor a diákok otthonról 
tanulnak, és nagyon sokan ott-
honról kell, hogy dolgozzanak. 
Ebben az időszakban nem hi-
bázhatunk, kiemelt a felelőssé-
günk, és ügyvezető társammal 
mindent megteszünk annak ér-
dekében, hogy a szolgáltatás fo-
lyamatos legyen, az esetleges hi-
bákat haladéktalanul el tudjuk 
hárítani.
Kovács I: – A szolgáltatás folya-
matos biztosításának fontosságát 

mutatja, hogy paksi lakosként az 
eddigi haváriaesemények kezelé-
sének mintájára továbbra is sze-
mélyesen járok el, és kollégáim- 
mal együtt felügyeljük a munká-
kat.
Perlik T.: – Én a pénzügyi, vál-
lalatirányítási és a stratégiai kér-
désekre fókuszálok, hiszen a leg-
jobban megtervezett műszaki 
megoldások is csak akkor érnek 
igazán sokat a lakosság számára, 
ha rendelkezünk a megvalósítá-
sukhoz szükséges forrásokkal, és 
képesek vagyunk ezeket a célo-
kat végrehajtani. Ez az én felada-
tom és küldetésem. Objektív mé-
rések alapján a Mezőföldvíz K�. 
most a víziközmű-szolgáltatók 
közül valahol az alsó harmadban 
helyezkedik el innovációban, fej-
lesztésekben, infrastruktúrában 
és digitalizációban. Az a célunk, 
hogy öt éven belül olyan látvá-
nyos változásokat érjünk el, ame-
lyek már az emberek számára is 
érezhetők ügyfélbarátabb, digi-
talizáltabb ügyintézéssel, illet-
ve a tulajdonosok is érzékeljenek 
egy feszesebb, tudatosabb, üzleti-
esebb gondolkodást a menedzs-
mentben. Tudatosan és lépcsőze-

tesen építkezünk, és öt év múlva 
meghatározó, üzleti alapon mű-
ködő, pro� közműszolgáltatóvá 
válunk a régióban, országosan 
pedig bekerülünk az első tíz leg-
jobb víziközmű-szolgáltató közé. 
Kovács I.: – Folyamatosan keres-
sük az együttműködést műszaki 
területen a város nagyobb szol-
gáltatóival, állami-önkormány-
zati tulajdonú gazdasági társasá-
gaival, hogy az egymás tevékeny-
ségeiben található szinergiákat 
megtaláljuk, és szolgáltatni tud-
junk szabad műszaki kapaci-
tásunkkal. Ilyen együttműkö-
dő partner lehet például a PIP 
Np. K�., a Paks II. Zrt., Paks 
Város Önkormányzata, a DC 
Dunakom Zrt. vagy a PFV Zrt.
– Kovács István, Ön már dolgo-
zott a víziközmű iparágban. Mi 
vonzotta újra vissza ehhez a te-
rülethez?
Kovács I.: – Jelenleg van egy má-
sik állásom is a Paks II. Zrt.-nél. 
Valóban hosszabb időt, nyolc 
évet töltöttem a társaságnál és 
jogelődjénél, a Paksi Vízmű K�.-
nél. Ismerek számos volt kollégát, 
a személyi állomány változásait 
az elmúlt időszakban is nyomon 

követtem, megfelelő helyisme-
rettel rendelkezem nemcsak az 
emberek, hanem az egyes telep-
helyek, tevékenységek, települé-
sek terén is. Nagy örömmel vár-
tam a visszatérést, hiszen az ivó-
vízellátás olyan stratégiai terület, 
amellyel az ember vezetőként 
nemcsak a helyi közszolgáltatá-
sokat segíti elő, hanem hozzá tud 
járulni a paksi és a teljes ellátási 
területen élő emberek vízgazdál-
kodással kapcsolatos szemlélet-
formálásához is, nem utolsósor-
ban pedig a műszaki megújulás-
hoz. 
– Fontos a helyismeret, a helyi 
emberekkel való kapcsolattartás 
is, de biztosan számos más ösz-
szetevője is van annak, hogy más 
iparágakban, így a banki szek-
torban, vagy más közműszolgál-
tatónál töltött hosszabb idő után 
Perlik úr a víziközműiparban 
budapestiként itt, Pakson vállalt 
munkát. Önt mi motiválta? 
Perlik T.: – Az elmúlt időszak-
ban a Kormány számos, az em-
bereknek kedvező lépést veze-
tett be a közszolgáltatások terén 
a rezsicsökkentési intézkedé-
sekkel.                                               Ü

Fotó: magánarchívum
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Horváth Zoltán képviselő közleménye

Ü Ugyanakkor nemcsak a rezsi 
csökkentése lehet jó hatással a fo-
gyasztókra, hanem a szolgáltatás 
minőségének növelése, a tulajdo-
nosok számára pedig egy költ-
séghatékony működés. Ennek a 
stratégiai feladatnak a kidolgozá-
sa és végrehajtása olyan szakmai 
feladat, amiért érdemes Paks-
ra utazni. Emellett Paks városa, 
mint a régió központja, amel-
lett, hogy számos munkalehető-
séget kínál, óriási fejlesztési po-
tenciált rejt magában. A Paks II. 
Zrt.-vel kapcsolatos beruházá-
sok számos új munkahelyet fog-
nak teremteni, és olyan gazdasá-
gi-pénzügyi lehetőségeket kínál-
nak, amelyek mind a polgárok, 
mind a vállalkozók, mind az ön-
kormányzati intézmények szá-
mára hosszú távon alapozhatnak 
meg egy kiszámítható gazdálko-
dást. Ez nemcsak Paksra, hanem 
a környező településekre is igaz. 
Aki ezt most felismeri, lépés-
előnyre tehet szert, megalapoz-
hatja hosszú távon is a jövőjét. 

Emellett Pakson azonnal ott-
hon érzi magát, mert egy ottho-
nos, jól karbantartott várost lát. 
Meglepett és büszkeséggel töl-
tött el, hogy ezt tudatosan vál-
lalja Paks, hogy ennek érdeké-
ben még településképi arculati 
kézikönyvet is létrehozott, ki-
váló tájékozódást nyújtó hon-
lappal rendelkezik, a Paksra lá-
togatóknak számos sportolási, 
kulturális, építészeti, szabad-
idős tevékenységet kínálnak a 
helyi intézmények, vállalkozók. 
Kevés helyen tudok ilyen össze-
tett, a város lakóit és az odalá-
togatókat is jól kiszolgáló rend-
szerről. A  Mezőföldvíz K�. te-
vékenysége – mint nemzeti 
stratégiai tevékenység – szoro-
san összefügg a természetvéde-
lemmel, a fenntartható vízgaz-
dálkodással is. A  környezetvé-
delem egyik legfontosabb része 
a vízgazdálkodás, a víz fenn-
tartható kezelése, amelyben egy 
víziközműnek óriási szemlélet-
formáló szerepe lehet. Bízom 

benne, hogy most lehetőséget 
kapunk arra, hogy vezető sze-
repet vállaljunk a fenntartható, 
környezettudatos közszolgálta-
tók között. Óriási kincs a víz, 
és bár Magyarországon ebben 
jól állunk, Paks és a régió pedig 
több okból is kedvezőbb hely-
zetben van, mint számos más 
magyarországi település, de ezt 
felelősségként kell kezelnünk és 
mindent megtennünk a megőr-
zéséért.
– Melyek a következő lépések 
az Önök számára? 
Kovács I.: – Jelen pillanatban 
véglegesítjük az éves fejleszté-
si terveket, azt vizsgáljuk meg, 
hogy milyen tervezett műszaki 
feladatok vannak mind Pakson, 
mind a másik három főmér-
nökségen. A  47 település fej-
lesztését megtervezni, elfogad-
tatni és kivitelezni nem kis fel-
adat. Különösen fontos, hogy 
jól tervezzünk, hogy a legfon-
tosabb feladatainkat, karban-
tartásainkat el tudjuk végezni, 

és azokat be tudjuk illeszteni a 
pénzügyi lehetőségeink sorába.
Perlik T.: – Most készül a 2020-
as év zárása, amelynek során 
fel kell tárnunk mindazon le-
hetőségeket, amelyek növelik 
a bevételeinket. Meg kell vizs-
gálnunk az elmaradt díjak be-
szedését, hiszen közös, adó�ze-
tői pénzünkből gazdálkodunk. 
Fontos, hogy mindnyájan telje-
sítsük kötelezettségeinket. Cél 
egy költséghatékony gazdálko-
dás kialakítása. Új uniós és ha-
zai pályázatokat igyekszünk 
felkutatni, hogy ne csak a tu-
lajdonosok támogatásában, a 
fogyasztók fegyelmezettségében 
bízzunk, hanem saját magunk 
is megtegyünk mindent annak 
érdekében, hogy folyamato-
san fejlődjünk, és ezt ne csak mi 
magunk érezzük, hanem ügy-
feleink is tapasztalják a szolgál-
tatások mindennapi igénybe-
vétele, az ügyfélszolgálati tevé-
kenységünk során.

(X)

Horváth Zoltán önkormány-
zati képviselő közleményt jut-
tatott el szerkesztőségünkbe, 
amelynek szó szerinti közlését 
kérte, és amelyben reagál a Fi-
desz–KDNP paksi képviselői 
csoportja előző lapszámunk-
ban megjelent, április 14-i köz-
leményére.

Tisztelt Fidesz–KDNP!
Szomorúan vettem tudomá-
sul, hogy a Fidesz–KDNP pak-
si képviselőcsoportja szintet lé-
pett mai közleményében. Gon-
dolkodás nélkül vette át az 
országos pártközpontjuk papa-
gáj kommunikációját, melyben 
jómagamat, nevetséges módon, 
baloldalinak tituláltak, csak 
azért, hogy beleférjen közlemé-
nyük a központi sablonba. Ké-
rem, mi-előtt átveszik a propa-
gandaosztályuk anyagait, gon-
dolkodjanak!
Elkeserítő és sok mindent el-
mond arról, hogy milyen vi-
lágban élünk ma Magyarorszá-

gon. Olyan mélyre süllyedtek, 
hogy ügyosztályi módszerek-
kel vizsgálják képviselőtársa-
ik Facebook-oldalait, akár még 
a tavalyi megosztásokat is visz-
szakeresve és kimentve. Ez az a 
világ, amit sokan nem kívánunk 
újra megélni, és ami ellen anno 
a rendszerváltás előtt a Fidesz is 
küzdött.
Minden képviselőtársam, így én 
is ez év elején a TelePaks videó-

jában buzdítottam a paksi lakos-
ságot arra, hogy mindenki vi-
gyázzon az egészségére. Ott is el-
mondtam, hogy mint sok paksi 
lakosban, így bennem is, minél 
többet olvasok, annál több kér-
dés fogalmazódik meg a járvány-
ról szóló információkkal kapcso-
latban, hiszen nem vagyok orvos, 
nem vagyok virológus. Sokat ol-
vasok és próbálok minél széle-
sebb körben tájékozódni.

Paks lakossága jól ismer, volt 
rendőrként, volt kommandós-
ként, soha senkit nem buzdítot-
tam és nem is fogok buzdítani a 
szabályok, törvények megszegé-
sére, hiszen ez eskümmel szembe 
menne. A továbbiakban is fon-
tosnak tartom, hogy minden-
ki felelősségteljesen tegyen meg 
mindent azért, hogy megóvja 
családtagjait, barátai egészségét, 
és mindent meg kell tegyünk a 
vírus terjedése ellen. Ezt ma sem 
gondolom másként.
Fontosnak tartom elmonda-
ni, tisztelettel kalapot emelek az 
egészségügyi és szociális szférá-
ban dolgozók megfeszített, sok-
szor emberfeletti munkája előtt. 
És továbbra is arra kérem a lakos-
ságot, hogy vigyázzunk egymás-
ra. Arra kérem a Fidesz–KDNP 
képviselőit, hogy ne mérgezzék a 
pártközpontjuk propagandájával 
városunk közéletét.
Tisztelettel: 
Horváth Zoltán 
önkormányzati képviselő

Fotó: TelePaks
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Paks támfalépítésre nyert forrást

Vizeink megóvása a pályázat témája

Atomerőmű

Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. által létrehozott és a Mi-
niszterelnökség által támoga-
tott Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány kuratóriuma 
2021. április 15-én tartotta ülé-
sét. Napirenden szerepelt az ön-
kormányzatoknak kiírt pályáza-
ti forduló nyertes pályázatainak 
kihirdetése. Az alapítványhoz 
70 pályázat érkezett be, amelyek 
közül a kuratórium 61-et része-
sített támogatásban.

A Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány (JETA) 2011-ben 
jött létre, célja az atomerőmű kö-
rüli kedvezményezett területeken 
a felzárkóztatás, az életminőség-
emelés segítése. Az érintettségi 
kört a Paksi, a Kalocsai, a Tol-
nai járások egészét, valamint a 
Szekszárdi járás egy részét magá-
ban foglaló 47 település alkotja. 
Az alapítvány már tíz éve dolgo-
zik a térségben, jogszerűen, átlát-
ható módon, a nyilvánosság teljes 
körű biztosításával és közmegelé-
gedésre. Az alapítvány fő támoga-
tója 2015 óta a Miniszterelnökség.

2020-ban a JETA  pályázatot 
nyújtott be 500 millió forint 
térségfejlesztési támogatásra a 
Miniszterelnökség által támo-
gatott PIP Nonpro�t K�.-hez. 
A  pályázat szakmai program-
jában bemutatták a fejlesztési 
célokat, amelyek a korábbiak-
nál szorosabban illeszkednek a 
Paksra tervezett új atomerőmű-
blokkok előkészítési és létesítési 

programjához. Prioritást élvez-
nek a térségi és települési szol-
gáltatási infrastruktúra-fejlesz-
tésre irányuló projektek.
Az április 15-én megtartott ku-
ratóriumi ülés napirendjén sze-
repelt az önkormányzatoknak 
kiírt pályázati forduló nyertes 
pályázatainak kihirdetése. Az 
alapítványhoz 70 pályázat érke-
zett be, amelyek közül a kurató-

rium 61-et részesített támoga-
tásban. Ennek keretében lehető-
ség nyílik 7 gyermekintézmény 
és 7 közösségi létesítmény fel-
újítására. A  kórházak eszköz-
beszerzéseket tudnak végrehaj-
tani. Járda- és parkoló-felújítási 
és -létesítési programok indul-
hatnak 13 településen. A  nyer-
tes pályázatok között szerepel 
kommunális gépek beszerzése, 
megújuló energiák alkalmazá-
sa, játszóterek létesítése is, vala-
mint több településen kamera-
rendszer kiépítése. Megkezdőd-
het továbbá a foktői sport- és 
szabadidőközpont kialakítása, a 
Medinai Malom vendégház fel-
újítása. Paks Város Önkormány-
zata a Paksi Napsugár Óvoda 
Dunakömlődi tagóvodája (Béke 
utca 21.) mögötti támfalépítésre 
nyert 13 millió forint támogatást 
a pályázaton.
A  Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítványhoz kapcso-
lódó információk, így a nyertes 
pályázatok listája megtalálhatók 
a jovonkenergiaja.hu oldalon.

Kohl Gy.

A Radioaktív Hulladékokat Ke-
zelő K�. (RHK K�.) a környe-
zetvédelem elkötelezett híve, 
hiszen munkájuk legfontosabb 
alapelve, hogy a Magyarorszá-
gon keletkező radioaktív hul-
ladékot úgy kezeljék és helyez-
zék el véglegesen, hogy sem az 
emberi életre, sem az élővilág-
ra – melynek vizeink is szerves 
részét képezik – sem most, sem 
a jövőben ne jelenthessen ve-
szélyt.
Ezért a víz világnapja alkalmá-
ból az RHK K�. és a Társadalmi 
Ellenőrző, Információs és Tele-
pülésfejlesztési Társulás (TEIT) 
plakátkészítő pályázatot hirde-
tett, amelynek témája: Hogyan 
óvjuk meg vizeinket? A  pá-
lyázaton a TEIT tagtelepülé-
sek iskoláinak diákjai vehetnek 
részt két korosztályban: 1–4. és 

5–8. évfolyam. A  pályamunká-
kat szabadon választott techni-
kával (rajz, festés, kollázs stb.) 
A3-as vagy A4-es méretben le-
het elkészíteni. A  pályamunká-
kat 2021. május 21-ig lefotózva 
vagy beszkennelve kérik elkül-
deni az rhk@rhk.hu emailcímre. 
Az emailben kérik feltüntetni az 
alkotó és iskolája nevét, az évfo-
lyamát, valamint a plakát mére-
tét, és hogy milyen technikával 
készült.
Felhívják a �gyelmet arra, hogy 
a fenti személyes adatok kezelé-
séhez a szülői felügyeleti jogot 
gyakorló személy hozzájárulása 
szükséges. A vonatkozó adatke-
zelési tájékoztató és a szülői hoz-
zájárulás dokumentumok az is-
kolák közreműködésével, elekt-
ronikus úton elérhetők. Kérik, 
hogy a szülői hozzájárulást ki-

töltve, eredeti aláírással ellátva 
juttassák el a társaság részére, 
a pályaművekkel együtt. Szülői 
hozzájáruló nyilatkozat hiányá-
ban a beérkező pályamunkákat 

a társaság érvénytelen pályázat-
ként kezeli. A pályázati kiírás to-
vábbi információkkal megtalál-
ható a teit.hu oldalon.

-kgy-

Fotó: Babai István/archív

Fotó: Babai István/archív
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Új felületeken jelenik meg a 
Paks II. Zrt. a közösségi médiában

Atomerőmű

Instagram- és Twitter-�ókot 
indított a Paks II. Zrt. – Az in-
dulás dátuma okkal esett ápri-
lis 22-re, vagyis a Föld napjára. 
Ezzel is hangsúlyozzuk, hogy 
az atomenergia az áramter-
melés egyik legtisztább mód-
ja – nyilatkozta Mittler Ist-
ván, a társaság kommunikáci-
ós igazgatója. 

A két új paksi blokk megvaló-
sítását koordináló projektcég 
megalakulása óta jelen van az 
interneten: a társasági honlap 
mellett Facebook- és Linkedln-
oldalt is üzemeltet. – Az évszá-
zad legnagyobb hazai beruhá-
zásának előrehaladása indokolt-
tá tette, hogy újabb felületeken, 
Instagramon és Twitteren is 
megjelenjünk – közölte Mittler 
István, a Paks II. Zrt. kommuni-
kációs igazgatója.
A most elindult hivatalos 
Instagram-oldal révén elsősor-
ban ismét a �atalok felé nyit a 
cég. – A Paks II.-nél dolgozók 
átlagéletkora 40 év, a �atal szak-
emberek aránya a projektben 
mintegy 40 százalék. Ezekből a 
számokból is látszik, hogy �a-
tal a csapat, a több évtizedes ta-
pasztalattal bíró szaktekintélyek 
és a tehetséges i�ú szakemberek 
közösen dolgoznak a beruházá-
son. Fontosnak tartjuk, hogy az 
ő nyelvükön is megszólaljon a 
cég a közösségi médiában.
A kommunikációs igazgató ki-
tért arra is, hogy a társaság an-
gol nyelven indított Twitter-

csatornáján elsősorban a nukle-
áris ipar nemzetközi szereplőit 
és a hírügynökségeket tájékoz-
tatja a projekt előrehaladásá-
ról. – Nemcsak hazánkban, de az 
egész világon �gyelemmel kísé-
rik a paksi projektet. Ezért is mű-
ködtetünk angol nyelvű honla-
pot, és ezért jelenünk meg most 
angol nyelven a Twitteren – fo-
galmazott. Mittler István kiemel-

te: okkal választották az indulás 
dátumaként április 22-ét, vagyis 
a Föld napját.
– Ezzel is hangsúlyozzuk, hogy 
az atomenergia az áramter-
melés egyik legtisztább, leg-
fentarthatóbb módja. A nuk-
leáris alapú energiatermelés a 
klímaváltozás elleni küzdelem 
egyik fontos eszköze. Ezt nem-
csak a nukleáris szakma állít-

ja, erre a következtetésre jutott 
nemrégiben az Európai Bizottság 
független tudományos szolgála-
ta, a Közös Kutatóközpont (Joint 
Research Centre, JRC) is, amely 
megállapította: a szél-, a víz- és a 
nukleáris energiatermelési ága-
zatok rendelkeznek a legkisebb 
üvegházhatásúgáz-kibocsátással.
A kommunikációs igazgató hoz-
zátette: a JRC által végzett, tudo-
mányosan megalapozott elem-
zések eredményei alapján ki-
mondható, hogy a nukleáris 
energiatermelés nem jár jelentő-
sebb humán és környezeti koc-
kázattal, mint más, a jelentésben 
megtalálható megújuló és nem 
megújuló villamosenergia-ter-
melési technológiák – szögezte le 
a kommunikációs igazgató.

(X)

Fotó: Paks II. Zrt. 
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Portré

Jó napot, mi újság?

Fodor-Szurovszki Tünde
Minél több virágot ismer, an-
nál kevésbé tud közülük vá-
lasztani. Fontos számára, hogy 
ne csak szépek, hanem haszno-
sak is legyenek. Városi főker-
tészként a harmónia mellett a 
fenntarthatóságot tartja szem 
előtt Fodor-Szurovszki Tünde. 
A kertészkedés számára nem-
csak hivatás, hobbi is, a termé-
szetben, szabad levegőn tud és 
szeret kikapcsolódni. 

Gyermekkorában dzsúdóverse-
nyek résztvevőjeként fordult 
meg Pakson Fodor-Szurovszki 
Tünde. Akkor még meg sem 
fordult a fejében, hogy valaha 
itt fog élni, dolgozni. Budapes-
ten született és nőtt fel, mégis 
inkább vidéki, mint nagyvárosi 
lány. – Wekerletelepen laktunk, 
ami munkáslakótelepnek épült a 
vidékről érkezőknek, ezért min-
den házhoz járt egy kis parcel-
la föld is. Nagyon összetartó, ba-
rátságos emberek között éltünk, 
igazi zöldövezetben – idézte fel. 
Mivel hétéves korától dzsúdó-
zott, s korosztályos válogatott 
volt, a Vörösmarty Mihály Gim-

náziumba jelentkezett sportosz-
tályba, de 17 évesen egy sérü-
lés miatt búcsút kellett intenie a 
versenysportnak. – Nagyon há-
lás vagyok a sportéletnek, azon 
túl, hogy a dzsúdó küzdősport 
és megtanít például az esés- 
és dobástechnikára, rengeteg 
olyan alapelvet segített elsajá-
títani, mint a tisztelet, becsület, 
őszinteség – fogalmazott. Érett-
ségi után a Szent István Egye-
temre jelentkezett, de a sors úgy 
hozta, hogy néhány év mun-
kát be kellett iktatnia. 2017-ben 
vette kézhez tájépítészeti karon 
szerzett diplomáját. Terve, hogy 
visszaül majd az iskolapadba, 
mert – mint indokolta – a kerté-
szet, a tájépítészet egy igen gyor-
san fejlődő szakterület, melynek 
elsajátításához egy élet is kevés. 
Paksra férje, Fodor Bence olda-
lán érkezett, aki számára nem 
volt kérdés, hogy itt a környék-
ben fog letelepedni. Eleinte Pak-
son, egy éve Németkéren élnek. 
– A cél és az álom a kertesház 
volt, hiszen kutyát tartunk, s 
nekem a kertészkedés nem-
csak a munkám, hanem a hob-

bim is. Egy nehezebb nap után 
a szabadban, a természetben 
tudok kikapcsolódni – mesélte. 
A németkéri ház szerelem volt 
első látásra. – Láttam magamat 
benne sütni-főzni, udvart ren-
dezni – tette hozzá.
Annak kapcsán, hogy alig har-
mincesztendősen Paks főkerté-
sze lett, úgy fogalmazott, hogy 
nagy és nemes feladatot kapott. 
Éppen véget ért a korábbi meg-
bízása, amikor megüresedett egy 
pozíció a polgármesteri hivatal-
ban. Jelentkezett, és felvették a 
városfejlesztési és várostervezési 
csoporthoz. Tapasztalt szakmai 
vezetők, Elekné Csollány Éva és 
Klézl Terézia mellett dolgozott, 
akikkel hamar kialakult az össz-
hang. Először a főkertészi mun-
ka adminisztratív részébe kap-
csolódott be, majd Terézia fo-
kozatosan megismertette vele a 
főkertészi státusz feladatait is, év 
elején pedig a város főkertésze 
lett. Nagyon hálás a bizalomért 
elődjének és a városvezetésnek 
egyaránt. Úgy gondolja, rend-
kívül szerencsés helyzetben van, 
mert nagyon jól működik Pak-

son a zöldterület-gazdálkodás, 
amit gondos kezekből vehetett 
át, ráadásul Klézl Terézia külső 
szakmai tanácsadóként ma is se-
gítségére van.
–Nekem nagyon fontos, hogy 
ökologikus gazdálkodás való-
suljon meg, s egy kicsit termé-
szetesebb irány is képviseltet-
ni tudja magát – fogalmazott.  
Korábban és most is tanulmá-
nyozza a fenntartható város-
fenntartási modelleket – ha-
zai és külföldi példákat egy-
aránt –, amelyek Paks számára 
is például szolgálhatnak. Véle-
ménye szerint Paks parkjainak, 
virágágyainak, zöldfelületeinek 
országos szinten kiemelkedő a 
minősége, amit szeretne meg-
tartani, lehetőség szerint fejlesz-
teni. A szemléletformálásban is 
vannak tervei, hiszen azt vall-
ja, hogy Paks minden egyes la-
kója tud tenni azért, hogy szebb 
környezetben éljünk, és min-
den kiskertnek s az ott lévő nö-
vényeknek szerepük van a város 
klímájának alakításában.
Paksot egyébként nagyon ha-
mar megkedvelte. Nemcsak 
azért, mert az emberek �gyel-
nek egymásra, hanem azért is, 
mert egy lépésnyire van a ter-
mészet. Az Ürgemező minden 
szegletét szereti, de nagyon 
jól érzi magát a Duna-parton, 
Cseresznyésben, és felfedezték 
már Németkér környékét is. 
Imádnak túrázni – férjével ép-
pen egy ilyen alkalommal is-
merkedtek meg a Tátrában. 
Habár munkája is, hobbija is a 
kert, amelyek közül a paraszti 
ugyanúgy elvarázsolja, mint egy 
barokk kert, kedvenc virágot ne-
hezen nevez meg.  Számára ezen 
a téren nemcsak a szépség, a 
kertrendezési szempontok szá-
mítanak, hanem a használható-
ság is. Míg más a pitypangban 
csak gyomot lát, ő a gyógynö-
vényt is észreveszi. Szereti meg-
kutatni, hogy egy növénynek 
milyen népi gyógyászati vagy 
herbáriás felhasználási lehetősé-
ge van, és saját kertjében azokat 
a virágokat részesíti előnyben, 
amelyek nemcsak szépek, de jó-
tékonyak is.

Szabó Vanda

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Mesterségekről első kézből
Takács Gyula könyvtáros

– Milyen út vezetett a könyvtárosságig?
– Történelem szakon, európai tanulmányok 
specializáción végeztem 2005-ben a Pécsi Tu-
dományegyetemen, majd a doktori képzés há-
rom évét követően sajnos elakadtam a kuta-
tásban, ezért munkalehetőséget keresve a bu-
dapesti Hadtörténeti Könyvtárba kerülhettem 
három hónapra mint leltározásban közremű-
ködő külsős munkatárs. Meglepő történetek-
kel teli csaknem négy évet töltöttem Csepe-
len, helyettesítésben, utána pedig majd egy 
évig dolgoztam a kőbányai nagykönyvtárban. 
Munka mellett elvégeztem a bajai Eötvös Jó-
zsef Főiskola budapesti kihelyezett levelező 
évfolyamán az informatikus-könyvtáros sza-
kot minőségmenedzsment szakirányon. Több 
kulturális intézménybe jelentkeztem Budapes-
ten, és ebben az időszakban többször nyújtot-
tam be pályázatot a paksi városi könyvtár igaz-
gatói posztjára is annak ellenére, hogy végzett-
ség és tapasztalat hiányában nyilvánvalóan 
nem feleltem meg a kiírásnak. Abban bíztam, 
hogy ha „házon belülről” történik a vezető ki-
nevezése, akkor az így megüresedő könyvtá-
ros álláshely tekintetében egyszer számítás-
ba vesznek. A lehetőség 2014 májusában ért, 
Pumerscheinné Bedekovity Zóra, a könyvtár 
igazgatója érdeklődött, hazaköltöznék-e, hogy 
egy tartós távollétre távozó kolléganőt helyet-
tesítve náluk dolgozzak. 2014 augusztusától 
tartozom a paksi városi könyvtár csapatához.
– Mi a könyvtáros feladata?
– Legyen szó dokumentumok gyűjtéséről, 
rendszerezéséről, rendelkezésre bocsátásá-

ról; országos szakgyűjteményekhez törté-
nő hozzáférés biztosításáról egy kutató szá-
mára; releváns és hiteles forrásokból történő 
közhasznú információszolgáltatásról; in-
formális keretek között zajló tudásmegosz-
tást célzó események, szórakoztató, ismeret-
terjesztő közösségi programok szervezésé-
ről vagy mindezt elősegítő pályázatírásról, 
– a lényeg a könyvtáros türelmes odafordulá-
sa a helyi könyvtárhasználó igényei és prob-
lémái felé. A fenti fejtegetés ellenére lehet-
séges, hogy mégsem a segítő szándék a leg-
fontosabb egy könyvtáros esetében, hanem a 
személyes szimpátia. Egyik első munkanapo-
mon a pesterzsébeti tagkönyvtárba irányítot-

tak, ahol a jelenlétemben zajlott le a követke-
ző párbeszéd egy nyugdíjas törzsolvasó és az 
egyik helyi kolléga között:
– Ő kicsoda?
– Új munkatárs Csepelről, pár napig segít ne-
künk.
– Hm… Nem szimpatikus. Ne jöjjön ide töb-
bet!
Ahogy a fenti példa mutatja, ügyfélszolgálati 
jellegű munka végzésekor előfordulhat, hogy 
nem történik meg az áhított „egymásra talá-
lás”, ezzel együtt a könyvtárosok gyakran át-
élhetik azt a nagyon jóleső érzést, amikor há-
lásan és örömmel távozik egy könyvtárhasz-
náló, mert sikerült segíteni neki valamiben.
– Milyen, a hétköznapi ember számára rej-
tett szépségei vannak ennek a szakmának?
– Nekem például nagyon tetszik, hogy a do-
kumentumok tartalmi feltárásakor alkalma-
zott Egyetemes Tizedes Osztályozás rendsze-
re milyen kombinatív jelzetalkotásra alkal-
mas.
– Kinek ajánlja ezt a hivatást?
– Sajnos mostanában a könyvtáros képzés 
nem tartozik a legnépszerűbb felsőoktatá-
si szakok közé, ezért minden érdeklődő szí-
ves �gyelmébe ajánlom a Magyar Könyv-
tárosok Egyesületének felhívását: A jövőd a 
könyvtárban kezdődik! Legyél Te is könyvtá-
ros! – hiszen vagyunk még páran, akik hiszünk 
a 398.2-ben! (Ez egy angol nyelvterületen is-
mertebb könyvtáros mém: „I still believe in 
398.2.”  – Még hiszek a tündérmesékben!)

Sólya Emma

Fotók: Szaffenauer Ferenc
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A régi, barokk katolikus templomot egy-
kor erős fallal körülvett temetőkert övezte. 
A sváb betelepülések után nemcsak a lakos-
ságszám nőtt meg, de a közösség felekeze-
tileg is heterogénné vált, szükség volt új te-
metők megnyitására. Ennek eredményeként 
a templom körüli temetőt felszámolták, a 
templomkert falát pedig idővel lebontották, 
s így egy meredek lejtő nézett a főútra, mely-
ről nagyobb záporok idején a víz lehordta a 
talajt. Ekkor jött az ötlet, hogy ne csak egy 
támfalat építsenek, hanem egy akkor diva-
tos kereskedelmi üzletsort, bazárt húzzanak 
eléje. Így született meg a bazársor, melyet a 
paksi közbirtokosság épített fel 1876 körül.  

Az uradalom a bazársor telkét a Petrich 
Ferenc városbíró vezette önkormányzat-
nak adományozta azzal a kikötéssel, hogy 
az üzletek bérleti díjából köteles megfelelő-
en karbantartani és utcakövezésre fordíta-
ni. Az üzletsor felépítése hasznosította azt a 
kb. ötméteres szintkülönbséget, ami a temp-
lom melletti telekrész és a Piacz tér közt hú-
zódott. Historizáló stílusú, téglalap alap-

rajzú, földszintes, lapostetős épület, magas 
attikafallal. A régi temetőkertből, földesurak 
sírhelyeiről származó festett barokk szobro-
kat először a régi templom bejárata előtti té-
ren helyezték el, majd áthelyezték a felépült 
bazár attikafalára, az 1896-os millenniumi 
ünnepségről készült képen már látszanak a 
szobrok. A mellvéden a paksi katolikusok 
hitéletében fontos szerepet betöltő szentek, 
Szent Vendel, a pásztorok és földművesek, a 
város biztonságát és a tűzoltókat védő Szent 
Flórián, és a molnárok védőszentjének, Ne-
pomuki Szent Jánosnak színes szobrai és 
egy korpuszos kőkereszt erősítik a környék 
szakrális hangulatát. A tizenegy helyiség 
bérlői az évtizedek alatt sokszor cserélőd-
tek. A 19. század végén a Templom tér felőli 
első üzlet Mandl Mór bádogosmesteré volt, 
a kifelé nyíló, kétszárnyú, egyforma, ková-
csoltvas ajtószárnyakon bádogedények csa-
logatták befelé a vevőt.  Sok éven át az iparos 
olvasókör választmányi tagja volt, de mes-
terségében szabadalmi újítást is fejlesztett: 

Kozma Antónia fűszer- és vegyeskereskedőnő 
1876-tól jegyezte saját néven vállalkozását, és 
egészen 1928-ig szerepelt a korabeli cégjegy-
zékben. Mellette nyílt meg 1920 nyarán a 
MOVE paksi könyv- és áruosztálya egyfajta 
nacionalista konkurenciaként a Rosenbaum- 
és Wiener Hajman-féle könyv- és papírkeres-
kedések közelében:

Schwendtner József (1852–1927), a bazársor 
népszerű borbélya ajtaján két arckép csalo-
gatta a vendégeket. A kat. legényegylet vilá-
gi elnökeként sok rendezvény és műkedvelő 
előadás szervezője volt. A közmegbecsülés-
ben álló iparos 1924-ben ünnepelte aranyla-
kodalmát, pár évvel későbbi halálhíréből ki-
derül, hogy egykor Pesten a haza bölcsének 
haját is vágta.

Ez időben Mandl bádogos helyén már 
Ujváry Sándor vaskereskedése működött, 
akinél többek közt lőfegyverhez való va-
dászhüvelyeket is lehetett rendelni. Ugyan-
csak a Piacz téri bazársor felépülésétől ötven 
éven át működött a Demetrovits-féle fér-
� kalapüzlet, melyet 1928-ban áruval együtt 
hirdetett meg eladásra költözés miatt özv. 
Demetrovits Istvánné. Az 1930-as években 
Hirt Ferenc éppen a molnárok védőszentje 
szobor alatti üzletben működtette henger-
malmi lisztkereskedését. (Folytatjuk.)

dr. Hanol János

Az eltűnt városkép nyomában
A paksi templombazár

Római katolikus templom a bazársorral (Wiener Hajman kiadása, kb. 1908)

„Építettünk egyszer más fundusára, a 
kath. templom alá bazárt. A generozus 
uradalom a telket nekünk ajándékozta, 
mert a térnek hasznát nem vette, mi meg 
a bazárral egy szemétdombtól megsza-
badultunk, a várost szépítettük, sőt 1200 
Frt boltbérjövedelemmel gazdagítottuk.” 
(Paksi Közlöny, 1882.04.01., 3.o.)

„A találmány tárgya takaréktűzhelyeken 
eszközölt újítás, mely lehetővé teszi, hogy a 
tűzhelyt és a sütőt egyidejűleg, vagy mind-
egyiket külön-külön fűthessük, és melynél 
a füstgázok útja oly módon szabályozha-
tó, hogy hosszabb vagy rövidebb utat te-
gyenek meg, és így a konyhát többé-kevés-
bé erélyesen fűtsük.” (Szabadalmi Leírá-
sok, 1898.09.07.) 

„Schwendtner József borbély, paksi lakos, 
aki hajdan Budapesten Deák Ferenc bor-
bélya volt, 75 éves korában május 9-én 
Pakson elhunyt. (Tolnamegyei Újság, 
1927.05.14., 5.o.) 

„A boltban mindenféle keresztény új-
ság és könyv, írószerek és papíráruk jutá-
nyosan kaphatók. A Move ezúton is fel-
hívja a járási tanítói kar �gyelmét arra, 
hogy az iskolakönyvek a napokban meg-
érkeznek, és hogy szükségletüket ott sze-
rezzék be. Az üzlet felszerelése és megszer-
zése körül dicséretre méltó érdemei van-
nak dr. Zábolyi Béláné sajtóelnöknek, dr. 
Abay Nemes Gyula Move elnöknek, Fé-
nyes Antal és Neuwirth Rezső titkároknak, 
akik időt nem kímélve sokat fáradoztak 
ebben a haza�as közgazdaságilag nagy-
fontosságú ügyben.” (Tolnamegyei Újság, 
1920.08.21., 3.o.) 

Fotó: magánarchívum
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Paksi Hírnök retró

Mint ismeretes, a paksi önkor-
mányzat az óvárost ellátó víz-
tárolók kapacitásának bővítése 
mellett döntött. Ezáltal a me-
leg nyári időszakokban az óvá-
rost sem fenyegetné a vízhiány, 
megfelelő tartalékot lehet biz-

tosítani, valamint további be-
kötéseket tehet lehetővé. Az 
átadást követően a présházak-
ba, a belterületi nyaralókba és 
zártkertekbe is be lehet kötni 
a vizet.                                              

1994. augusztus 26., 6. évf. 27. 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. 

Nagyobb tárolók

Pénz, pénz és a jövő 

Sír a telefon

Itt a piac, hol a piac?

Telefonos boldog új évet!

Városunkban működik az ország 
egyetlen könyvtárgalériája 

Több mint kétszeresére emel-
kedett a város költségveté-
sének összege négy év alatt, 
hatszázmillióról egymilliárd-
négyszázmillió forintra. Paks 
azon ritka városok közé tar-
tozik, amelyek gazdálkodá-
sa nem forráshiányos. Hite-
lek felvételére nem volt szük-
ség. A pénz persze mindig 
gondok forrása, hisz a csalá-
di költségvetés sem egyszerű, 

három-négy ember érdekei is 
ütköznek, hogyne akadna hát 
véleménykülönbség huszon-
kétezer között. Ki erre költe-
ne, ki arra, s vannak néhányan, 
akik rögtön szétosztanák a tel-
jes bevételt, mondjuk ingyenes 
áram formájában, s közben le-
lakatolnák a város kasszájába 
legtöbbet �zető cég kapuját. 
[…]                          Rákosi Gusztáv          
           1994. szeptember 2., 6. évf. 28. szám 

Szilveszter napján járt le a ha-
tárideje Pakson az önerős tele-
fonok bekötésének, ám mind-
össze 621 készülék szólalt meg 
ekkor az igényelt és már egy 
éve ki�zetett 1840 közül. […] 
a Paks Város Önkormányzata 

által követelt kötbérrel kapcso-
latban a tárgyalások még nem 
zárultak le. Az igények jogos-
ságát a Matáv alapvetően elis-
meri, a részletek egyeztetése fo-
lyik. […]              
                     1995. január 13., 7. évf. 2. szám

A legutóbbi közmeghallgatá-
son Fekete Béla egy lakótelepi 
piac kialakítását kérte. Erre al-
kalmas helyként az Ürgemezőt 
vagy pedig a sportcsarnok mel-
letti térséget jelölte meg. Véle-
ménye szerint a szombati pia-
ci nap nem zavarná az óvárosi 
piac forgalmát, ugyanakkor 
igényelnék a fenti lakosok. […] 
Ezért épült az úgynevezett vá-
sárcsarnok, amelyben most üz-

letek és szórakozóhelyek van-
nak. Zárt udvara miatt nem 
volt alkalmas piaci forgalom 
lebonyolítására, idegenkedtek 
tőle az árusok. A Villany utcai 
piac kiépítése és a forgalom za-
vartalanabbá tétele a cél. […] 
A tervek közt szerepel a piactér 
befedése, valamint körben üz-
letek építése. […] 

Préházi Ildikó           
                  1995. január 20., 7. évf. 3. szám 

Pakson ezernyolcszázan jelent-
keztek és �zettek be az önerős 
telefonfejlesztésre, és egyre tü-
relmetlenebbül várják a pilla-
natot, amikor már saját készü-
lékükről hívhatják fel a rokont, 
barátot, ismerőst. Minden apró 
hírre reagálnak, lesik az utcát, 
vajon felállították-e már az el-
osztókonténert. Sok pletyka ke-
ring a városban a bekötési ha-
táridőt illetően. Lapunk a leg-
illetékesebbet, a MATÁV Rt. 
pécsi igazgatóságának osztály-
vezetőjét, Nagy Gábort kérdez-

te. Tájékoztatásából megtud-
tuk: Paksot és környékét hu-
szonkét körzetre osztották, 
melyeknél más-más a telefon-
vonalak tervezője és kivitele-
zője. Ezért adódhatnak olyan 
helyzetek, hogy a szomszédnak 
előbb lesz vonala. […] Kedve-
ző választ kaptunk a befejezési 
határidővel kapcsolatos érdek-
lődésünkre: 1994. december 
31-éig minden igénylő telefon-
vonala élni fog. 

Horváth Margit                  
           1994. október 7., 6. évf. 33. szám

Itt adnak lehetőséget az ama-
tőr művészeknek, hogy rajzai-
kat, festményeiket bemutat-
hassák a közönségnek. A szer-
vezőknek az idén tavasszal 
támadt az az ötletük, hogy a 
művelődési ház könyvtárának 
galériáján kiállításokat rendez-
zenek. A városi televízióban 
elhangzott felhívás után sorra 
érkeztek a jelentkezők az isko-
lás gyermektől a nyugdíjasig. 

Külön érdekesség, hogy min-
den kiállító saját maga ren-
dezheti be a minigalériát, és a 
megnyitóünnepséget is ő ren-
dezheti barátai számára. Egy-
egy kiállítás egy hónapig tart. 
Az időpontokat már jövő júni-
usig lefoglalták a jelentkezők. 
Ez idő alatt látható lesz model-
lező kiállítás, rajzok és festmé-
nyek. […]                  
        1994. szeptember 30., 6. évf. 32. szám

Paksi Hírnök retró

Zsaluzzák az új tározót a Virág utcában
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Rekonstrukció 
a múzeumban

Nem hoz a gólya szülőotthont Paksra 

Ismét várja vendégeit a Paksi Halászcsárda

Megnyílt a paksi városi múzeum
A polgármester békés, tudományos munkát kíván

Szorgos munka folyik a múzeumi re-
konstrukciós munkálatokon. […] Az 
épület villamos alapszerelési mun-
kái befejeződtek, a külső és belső 
vakolatfelújítási munkák vannak folya-
matban. Az épület fűtési és vízellátási 
csővezetéki hálózatát az Unipipe fan-
tázianéven ismert technológiával sze-
relik. A csővezetékek mindenütt úgy-
nevezett takart szerelési technológiával 
készülnek, ezért fontos, hogy megbíz-
ható szerelési anyagokat használjanak. 
Az épület eredeti alapozásakor még nem 
volt ismert a víz elleni falszigetelés, ezért 
utólagosan kell azt megoldani. Erre jól 
megfelel a már több helyen sikerrel al-
kalmazott elektroozmotikus falszigete-
lési eljárás, Reversion néven ismert al-
kalmazási módja. Az ehhez szüksé-
ges vezetékek-elektródák elhelyezése is 
most van folyamatban. A múzeum re-
konstrukciójának tervezett befejezé-
si határideje 1995. április 30., a múze-
umi világnap. Magát a főépületet még 
ez év október 30-ra tervezik használat-
ba venni. A rekonstrukció munkálatait 
az önkormányzat �nanszírozza. A ter-
vezett költségek meghaladják a 20 mil-
lió forintot. A munkákat igen megdrá-
gították a műemléki felügyelőség kü-
lönleges előírásai. [...]

Mármarosi Miklós                    
            1994. augusztus 26., 6. évf. 27. szám

[…] Valaha működött itt Pakson egy szü-
lőotthon, a Kossuth Lajos utcában. Az 
épületet ma is megtalálhatjuk, a gólyafé-
szek még áll a tetején, jelezvén korábbi 
funkcióját. […] Ezt az otthont 1952-ben 
alapították, a szekszárdi kórházhoz tar-
tozott. Akkoriban országszerte sok ilyen 
kicsi szülészetet hoztak létre, főképp az 
otthoni szülések elkerülése végett. […] 
Szekszárdról (!) is jártak ide a kisma-
mák, és a megye határain túlról is érkez-
tek ide szülni. […] a megyében itt volt a 
legkisebb arányú csecsemőhalálozás. Hi-
degzuhanyként érte a lakosságot is a hír, 
amikor 1979-ben megszüntették a szülő-

otthont. […] A közelmúltban ismételten 
felmerült a kérdés Pakson egy szülőott-
hon létrehozásáról. Erről dr. Molnár Klá-
ra vállalkozó háziorvost, önkormányza-
ti képviselőt, az egészségügyi és szociális 
bizottság elnökét kérdeztem. – A jelenlegi 
helyzetben irreális lenne egy helyi szülé-
szet beindításáról beszélni. […] Ha azon-
ban valaki vállalkozói szinten belevágna, 
akkor természetesen mi, orvosok is mel-
léállnánk, de a vállalkozói megoldásnak – 
a magas költségek miatt – kicsi a valószí-
nűsége.

Préházi Ildikó                
                                              1995. január 6., 7. évf. 1. szám 

A Paksi Városi Múzeum megnyitóünnep-
ségét november 4-én tartották meg. Mol-
nárné Gyuricza Borbála és Kenéz András, a 
Paksi Zeneiskola tanárainak hegedűműsora 
után Bor Imre mondott megnyitóbeszédet. 
A polgármester többek között beszélt a mú-
zeum létrehozásának nehézségeiről, az ön-
kormányzat támogatásával végzett munkák-
ról, megköszönte az emberek lelkes gyűjtő-
munkáját, akik nélkül nem épülhetett volna 
meg a múzeum. – Annak a sok évtizedes, sőt 
évszázados emlékanyagnak, melyeket a pak-
siak felkutattak, összegyűjtöttek, most végre 
méltó helyük lett. A városnak nemcsak jelene, 

hanem múltja is van, és ezt a régiek mellett a 
város új, mai lakóinak is tudniuk kell. Szeret-
ném, ha évente legalább egyszer mindenki 
meglátogatná a múzeumot, és a gyermekeik- 
kel, unokáikkal is megismertetnék a múlt 
emlékeit – mondta Bor Imre, aki ezek után 
hasznos, békés tudományos munkát kívánt 
a múzeum dolgozóinak. Dr. Rosner Gyula, 
a múzeum igazgatója köszöntötte a vendé-
geket, majd a két művész – akiknek tárlatá-
val nyílt a kiállítás –, Baky Péter és Szatmári 
Juhos László művészetéről beszélt. Állófoga-
dás és kötetlen beszélgetés zárta az eseményt.                   
                                              1994. november 11., 6. évf. 38. szám

A hatos út mentén február 17-én újra 
megnyílt a patinás, országos hírű vendég-
látóhely. Trojnár József, a Dunavend K�. 
ügyvezető igazgatója köszöntőjében el-
mondta, hogy az elkövetkezendő tíz évre 
bérleti szerződést kötöttek a Paksi Halá-
szati Szövetkezettel. […] A meghívottak 
megkóstolhattak néhány halételt. Az étla-
pon a halételeken kívül szerepelnek még 
frissensültek, készételek, előételek, tész-

ták. Íme, bepillantás a menükártyába: pak-
si halászlé (tésztával) – 270 Ft, ponty Orly 
módra – 230 Ft, süllő roston vegyes köret-
tel – 460 Ft, túrós csusza tepertővel – 120 Ft. 
[…] Trojnár József a halászcsárda üzletpoli-
tikájáról beszélt: – Szeretnénk a régi pak-
siakat kihozni ide vendégnek, azt a kö-
zépkorosztályt, aki nosztalgiázni vágyik, 
de természetesen családi, baráti összejö-
vetelek lebonyolítását is vállaljuk. Mivel 

elég jelentős a 6-os út átmenő forgalma, 
várhatóan vendégkörünk egy része az át-
utazókból tevődik majd ki. A közeljövő-
ben tervezzük a csárda földszintjén kiala-
kított menedzserklub megnyitását. Ezzel 
az újszerű kezdeményezéssel az üzleti ré-
teget kívánjuk megcélozni, a helyiség al-
kalmas üzleti tárgyalások lebonyolításá-
ra is.

1995. február 24., 7. évf. 8. szám

Paksi Hírnök retró

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
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Lantos Ferenc Nagy tulipánjai csak nagyon 
laza szálakkal kötődnek a városhoz, szemé-
lye már sokkal erősebben. Ha a zománco-
zott acéllemezeinek formáiból indulunk ki, 
a legkézenfekvőbb párhuzam a városban a 
tulipános házak dekorációja, és az azt övező 
építészeti és ideológiai vita a hetvenes évek 
közepén. Nem is elrugaszkodott párhuzam 
annyiban, hogy a pécsi képzőművész és mű-
vésztanár a hetvenes években kapcsolatban 
állt a szintén Pécsett tevékenykedő Csete 
Györggyel, és az  1968 és 1976 között szüle-
tett zománcműveinek hasonló rendeltetése 
és célkitűzése volt, mint a Csete-féle tulipán-
motívumoknak a panelházak oldalán: egy 
élhetőbb környezetet teremteni, legalább a 
vizuális kultúra szintjén. Ezért a pécsi épí-
tésziroda csapatát meglehetősen sok kri-
tika is érte, részben a népi motívumok fel-
használása miatt, azonban ez már egy má-
sik, szövevényes történet.
Lantos Ferenc esetében a tulipán motívuma 
elsősorban nem a népi hagyományból ered, 
hanem a hatvanas évekre kidolgozott geo-
metrikus absztrakciós módszeréből. Lantos 
mindig a természet analitikus vizsgálatából, a 
természeti formákat meghatározó geometri-
kus struktúrákból és arányrendszerekből in-
dult ki, festészetében pedig egy olyan vizuális 
nyelv létrehozásán dolgozott, amelynek alap-
szerkezeteként a négyzetes rácsot határozta 
meg, a látványt, a tájat, a természeti eleme-
ket pedig geometrikus alapformákra vezette 
vissza: a körre, a négyzetre és ezek különbö-
ző kapcsolódásaira és felosztásaikra. Amikor 
1968-ban lehetőséget kapott a Zománcipa-
ri Művek Bonyhádi Gyárában, hogy az ipari 
tűzzománc – a képzőművészetben nem iga-
zán jellemző – műfajával kísérletezhessen, az 
új műforma és annak lehetőségei magának 
a művészet feladatának kérdéseit is még in-
kább megvilágították. Egy évvel később már 
pécsi tanítványait is elhívta a bonyhádi mű-
helybe, az általa szervezett nyári alkotóte-
lepek a Pécsi Műhely művészcsoport meg-
alakulásának közvetlen előzményei. „Meg-

győződésünk, hogy korunkban a táblakép 
akkor képes folyamatosan kisugárzó erőt 
képviselni, ha funkciójában átalakul és az 
ember által megszerkesztett épületek, terek 
és utcák egyenrangú szerves részeként az 
ember mindennapi környezetének szerves 
alakítója.” Az idézet a bonyhádi zománcte-
lep 1969-es programjában olvasható. Törek-
véseik a hetvenes évek fordulóján kifejezet-
ten progresszívak voltak: egyrészről az épí-
tészet és képzőművészet összekapcsolásával, 
másrészről pedig egy olyan absztrakt forma-
világ és vizuális gondolkodásmód nyilvános 
terekben, intézményekben, utcákon való be-
mutatásával, amit akkor elsősorban a szoci-
alista realista esztétika határozott meg, a hi-
vatalos képzőművészetben pedig tiltólistán 
szerepelt.
Lantos zománcműveinek legnagyobb része 
épületekhez kötődik: homlokzati elemek-
ként megjelenő zománcfrízek vagy felszerelt 
zománcfalak. Technikai és praktikus szem-
pontból a zománcművekkel elsődleges cél-
ja az volt, hogy olyan egyszerű alapformá-
kat kísérletezzen ki, amelyek méretükben 
változtathatók, sokféleképpen variálhatók, 
és amelyeknek gyártása nem okoz techni-
kai nehézséget. Ez a fajta vizuális gondol-
kodás egyenesen következett addigi festé-
szeti és pedagógiai tevékenységéből is. A zo-
mánc műfaja azonban megnyitotta a teret, 
nemcsak a közvetlen nyilvánosság, a köz-

tér irányába épületdekorációk formájában, 
de az autonóm műalkotás bemutatásának 
irányába is. Az egymás mellé sorolható, el-
forgatható, variálható acéllemez-elemek pe-
dig megerősítették azt a szerkezeti gondol-
kodást is, amely addigi gra�kai és festészeti 
munkásságában már jelen volt. Az említett 
architektúrához kapcsolódó alkotások mel-
lett így létrehozott egy új műformát, amit 
térelemeknek nevezett el. Az úgynevezett 
Tettyei térelemek, a Kis és Nagy tulipánok 45 
× 45 cm-es vagy 97 × 97 cm-es zománco-
zott acéllemezegységek, amelyeken ugyan-
az a motívum ismétlődik minden esetben, 
csak a színösszeállítások változnak. Lan-
tos itt is arra törekedett, hogy a két alapfor-
májából alkosson egy egységes vizuális jelet, 
így a négyszögbe foglalt kör eltolásával és le-
kicsinyítésével jött létre ez a tulipán motí-
vum. Az acéllemezeket köztéren helyezte el, 
azonban nem épülethez kapcsolva, hanem 
önmagukban, kétoldalasan egymás mel-
lé sorolva egy alacsony állványzaton a pécsi 
parkban. Az átmeneti köztéri installációnak 
igen alapos fotódokumentációja is született, 
különböző évszakokban és napszakokban. 
Lantos művészetfelfogásában a képzőművé-
szet és az iparművészet összetartozó és kö-
zös célt szolgáló területek voltak, amit kör-
nyezetművészetnek nevezett. Ilyen módon 
látta megvalósíthatónak azt a művészetfo-
galmat, melynek társadalmi célja volt: az 
emberek tudatának és környezetének egy-
idejű építése. (ld. Keserü Katalin Lantos mo-
nográ�ája, Pécs, 2010)
Lantos műve 1991-ben, a Paksi Képtár meg-
alakulásának évében került a gyűjteménybe. 
Az egykori Lantos-tanítvány és Pécsi Mű-
hely-tag Hopp-Halász Károly 1980-ban hív-
ta el Lantost Paksra, hogy a nyári Vizuális 
Kísérleti Alkotótelepek művészetpedagógi-
ai programját megvalósítsa, ez azonban már 
nem a tulipánok, hanem a képtár története.                       

Szörényi Péter
Fotók: Lantos Ferenc: Nagy tulipán (Tettyei 
térelemek), 1969

Mozaik

Tárgy/
történet
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Sport

Az utolsó meccs tükrözte a szezont

Véget ért a bajnokság az ASE NB I/A-s fér-
� kosárlabdacsapata számára, a rájátszásban 
a Szeged ellen elszenvedett három vereség-
gel kiestek a további küzdelmekből. A má-
sodik vereség után benyújtotta lemondását 
Braniszlav Dzunics vezetőedző, amit a klub 
vezetése elfogadott. A harmadik, és végül 
utolsó mérkőzésen már a másodedző, egy-
ben szakosztályvezető Jan Pavlik irányította a 
csapatot, amely szoros végjátékban kikapott. 
A szakosztályvezetővel Braniszlav Dzunics 
távozásáról, és a következő szezon játékos- és 
edzőkiválasztásáról beszélgettünk:
– Hogy ért benneteket Braniszlav Dzunics 
távozása? 
– Abszolút váratlan volt, főleg az időzítés mi-
att. Nap mint nap együtt dolgoztunk, tud-
tam, hogy bajok vannak, nem úgy mentek a 
dolgok, ahogy szerette volna, de… Azt nem 

mondom, hogy az utolsó meccs előtt állt fel, 
mert így nem beszél egy sportember, azon-
ban várható volt, hogy nem mi nyerünk Sze-
geden. Ilyen szituációban, két ilyen vereség 
után senki sem várta volna, hogy egy szoros 
harmadik meccset játsszunk. Az igaz, hogy 
a távozásával kaptak egy impulzust a játéko-
sok, de őket is váratlanul érte.          
– Minek köszönhető ez a kiábrándító play 
o�? 
– Annak, aminek a következménye lett a le-
mondás, egy hosszú folyamatnak a vége. Vol-
tak jelek, hogy pár játékos hozzáállása kü-
lönböző okok miatt nem a legjobb. Azt nem 
mondom, hogy valakinek a személyisége mi-
att, de volt a Covid, voltak sérülések, mentális 
problémák, ami összeadódott a végére.
– Mit lehet tenni, hogy ez változzon? 
– Már most el kell kezdeni – jobb szót nem 

találok rá – egy új kultúrát építeni, ami kísér-
ni fog minket, bármi is történjen. Aki itt fog 
játszani, az ne csak egy szerződéssel legyen 
elköteleződve, hanem a lelkében is. Ne csak 
azért legyenek itt, mert pénzt kapnak érte. 
Egy pro� sportolónak nem szabad, és nem is 
lehet csak azért jönni a csarnokba edzésre és 
meccsre, mert tudja, hogy 10-én �zetést kap. 
Legyen belső motivációja, játékszeretet nél-
kül nem lehet ezt a szakmát csinálni. A csa-
paton, a klubon belül, ha ez lesz a mérvadó, 
akkor az kifelé is sugárzik majd, és a szurko-
lók is látni fogják, hogy úgy működik a csa-
pat, ahogy kell.
– Más okai nincsenek a hatodik helynek? 
– Azt azért látni kell, hogy jelenleg hova tar-
tozunk, ha bejutottunk volna a legjobb négy-
be, az jó eredmény lett volna. A Szeged elle-
ni harmadik meccsen kis dolgok döntöttek, 
ha kettővel kevesebb labdát adunk el, akkor 
következett volna a negyedik meccs. Ilyenkor 
minden labda számít, győzni kellett volna. A 
mérkőzés alakulása jól tükrözte az egész sze-
zont, jól kezdtünk, utána jött egy hullám-
völgy, amiből visszakapaszkodtunk, és végül 
a saját hibáink miatt kaptunk ki.     
– Jó hosszú pihenő következik. Lesz idő csa-
patot építeni?
– Optimális esetben három és fél hónap, 
most sürgősen a magyar felnőtt kontingenst 
szeretnénk összeszedni. Eilingsfeld, Gulyás 
és Valerio Bodon rendelkeznek élő szerző-
déssel, van bőven hely. A piacon kevés sza-
bad, meghatározó játékos van. Tóth János 
szakosztályelnök már azon dolgozik, hogy 
minél hamarabb meglegyen a magyar keret. 
Több �atallal is hosszú távra tervezünk, és 
olyan edzőt kell keresni, aki beleillik ebbe a 
rendszerbe. A külföldieket majd nyáron vá-
lasztjuk ki. 

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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Konténerrendelés: 
0630/683-9787

Nyitvatartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Kilenc gólt rúgott a Paks 
a Budafok csapatának 

Pupp Réka 
Eb sikere

9:2-re győzött a Paksi FC OTP Bank Ligá-
ban szereplő labdarúgócsapata Budafokon 
a bajnokság 31. fordulójában. A történelmi 
sikerből a zöld-fehérek minden játékosa ki-
vette a részét. Hahn János háromszor, Bog-
nár István kétszer is feliratkozott a gólszer-
zők közé, a további paksi találatokat Nagy 
Richárd, Papp Kristóf, Ádám Martin és Sza-
bó János szerezték. – Ez egy kivételes ered-
mény volt, a második félidőben már nagy 
területeink voltak, több játékosunk szaba-
don játszhatott. Kreatív játékosaink révén 
sok helyzetet dolgoztunk ki. Kifutott ered-
mény volt, nem reális – összegzett a mér-
kőzést követően Bognár György, a Paksi FC 
vezetőedzője. – Nagyon jó �lozó�ával fut-
balloztunk, az eleje nem úgy sikerült, ahogy 
akartuk, de utána minden összeállt. Örülök, 
hogy három pontot szereztünk. Támadófo-
cit játszunk, a kapu előtt vagyok, az edzőim-
nek és a társaimnak köszönhetem, hogy eny-
nyi gólt szerzek, tökéletes kiszolgálásban van 

részem – értékelt Hahn János, a PFC játéko-
sa, aki 22 találattal toronymagasan vezeti az 
OTP Bank Liga góllövőlistáját. A  paksiak a 
Budafok elleni mérkőzést megelőző mind-
két fordulóban hazai pályán játszottak. A 29. 
fordulóban a Zalaegerszeg ellen 1:1 lett a vég-
eredmény, a zöld-fehérek gólját Böde Dáni-
el szerezte. A  30. játéknapon a Paksi FC a 
Budapest Honvéd gárdáját 2:0-ra győzte le, 
Hahn és Balogh találataival. – A  meccsen 
nem mindig volt szép játék, igazi küzdelmes 
összecsapás volt, amit az első félidőben meg-
nyertünk. A találatom sokat jelent számom-
ra, mindenki tudja, milyen hosszú időszakot 
hagytam ki a sérülésem miatt – fogalmazott 
Balogh Balázs a hármas sípszót követően. 
A PFC jelenleg 47 ponttal a tabella 4. helyén 
áll. Bognár György együttese a következő for-
dulóban a Puskás Akadémia FC együttesét 
fogadja, a mérkőzést április 30-án 20 órakor 
rendezik, amit az M4Sport Televízió élőben 
közvetít.                                               Faller Gábor

A Portugália fővárosában, Lisszabonban 
megrendezett dzsúdó Európa-bajnokság 
nyitónapján tatamira lépett Pupp Réka, az 
ASE versenyzője, és meg sem állt a dobogóig. 
Az első fordulóban a horvát Puljiz Ana Vik-
toriját verte, majd a második körben a belga 
Amber Ryheul ellen győzött. A legjobb nyolc 
között egy „nagyágyú”, az olimpiai ezüstér-
mes, világbajnoki ötödik, kétszeres Európa-
bajnok, a világranglistán negyedik helyen 
álló Odette Giu�rida következett, aki végül 
intésekkel nyert. Réka a vigaszágon folytat-
ta az izraeli Gili Cohen ellen. A Giu�rida el-
leni maratoni csata után az izraeli lány ellen 
is keményen állta a sarat az ASE versenyző-
je, és wazaarival győzött. A bronzéremért a 
spanyol Ana Perez Box-szal mérkőzött, aki-
vel legutóbb 2019-ben a csingtaói Masters 
tornán csapott össze, ott, akkor, a hispán lány 
nyert. Ezúttal azonban egy ipponnal Pupp 
Réka győzött, és felállhatott a dobogó harma-
dik fokára.                                                    -joko-

Sport

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

Hirdetési tarifák a Paksi Hírnökben

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

1/2 extra oldal (205×141 mm) – 55.000 Ft + áfa (69.850 Ft)
1/2 oldal (188×128 mm)  – 40.000 Ft + áfa (50.800 Ft)
1/4 oldal (92×128 mm) –  20.000 Ft + áfa (25.400 Ft)
1/8 oldal (92×62 mm) –  11.000 Ft + áfa (13.970 Ft)
1/16 oldal (44×62 mm) – 5.500 Ft + áfa (6.985 Ft)
1/32 oldal (44×29 mm) – 2.500 Ft + áfa (3.175 Ft)

  
További információ: +36 70/458-9809 

E-mail: paksitv@paks.hu, paksihirnok@gmail.com
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7030 Paks  
Dózsa  Gy.u.  2/A  
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el. 

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

Fotó: Babai István/archív

Mi a neve az óváros emblematikus üzlet-
sorának? A megfejtéseket május 7-ig vár-
juk a 7030 Paks, Dózsa György út 51–53. 
címre, vagy emailben a paksihirnok@
gmail.com-ra. A név mellé telefonszámot 
is kérünk.
Előző játékunk nyertese: Kis Annamária




