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Kiegyensúlyozott, bizton-
ságos év vár Paksra

Közel 25 milliárd forint Paks Város Ön-
kormányzatának költségvetési főösszege 
2019-ben, 8 milliárd 225 millió forinttal 
több, mint 2018-ban az eredeti előirány-
zat. Ez a jelentős növekedés annak a tá-
mogatásnak is köszönhető, mellyel a paksi 
városfejlesztési célok megvalósítását segíti 
Magyarország Kormánya. 

A főösszeg 37 százaléka működési bevétel. 
Az intézmények biztonságos működésé-
hez szükséges 2 milliárd 834 millió forint a 
költségvetés 11 százalékát köti le, a közpon-
ti költségvetésből és a társadalombiztosítá-
si alaptól 1 milliárd 451 millió forint érke-
zik, emellett az intézményi saját bevételek és 
az önkormányzati támogatás 1 milliárd 383 
millió forint szolgál forrásként.
A közhatalmi bevételek, azaz a helyi adók a 
városi költségvetés 28 százalékát teszik ki.
A tervezett működési bevételek 9 milliárd 
172 millió forintot, a felhalmozási bevéte-
lek pedig az idei évben 11 milliárd 56 millió 
forintot jelentenek a költségvetésben. Utób-
bi blokkban szerepel a 8 milliárd 17 millió 

forintos kormányzati támogatás és az euró-
pai uniós projektek bevételei, utóbbi 2 mil- 
liárd 604 millió forint. A 2018-as költségve-
tésből maradványként 4 milliárd 700 millió 
forinttal számolhat idén a város. 
A magasabb adó, a felhalmozási bevételek, a 
kormányzati támogatás és a maradvány ösz-
szege teszik lehetővé, hogy idén 25 milliárd 
forintból gazdálkodhat Paks. 
A kiadások tervezésekor elsődleges szem-
pont a kötelező feladatok ellátása. Alapelv, 
hogy a törvény által előírt kötelező feladat- 
és hatáskörök ellátását nem veszélyeztethe-
ti az önként vállalt feladatok �nanszírozása, 
ezekre a saját bevételekből vagy az erre a cél-
ra biztosított külön források terhére fordít-
ható fedezet. A kötelező feladatok közé so-
rolja az önkormányzati törvény például az 
óvodai nevelést, az egészségügyi és szociá-
lis alapellátást, az ivóvíz, a közvilágítás biz-
tosítását, a köztemetők és az utak fenntartá-
sát. Önként vállalt feladat például az idősek 
otthona működtetése, a járóbeteg szakellá-
tás biztosítása, a múzeum fenntartása, mű-
ködtetése.

A felhalmozási kiadások kiemelt előirányza-
ti sorában szereplő feladatokra a költségvetés 
64 százalékát fordítja az önkormányzat. A be-
ruházások között szerepel a pályázati támo-
gatással megvalósuló Protheus Smart Grid 
projekt, a Paks–Dunakömlőd közötti kerék-
párút építése, az e-buszok beszerzése töltőál-
lomással, a polgármesteri hivatal energetikai 
felújítása, a Munkácsy és a Vörösmarty utcai 
tagóvodák udvarainak rekonstrukciója. 
Kizárólag önkormányzati önerőből készül el 
az Életfa Idősek Otthona bővítése, a Csengey 
Dénes Kulturális Központ tetőfelújítása és a 
központi park korszerűsítésének első ütemé-
ben a Kishegyi út és a Csengey központ kö-
zötti terület rekonstrukciója. 
Kormányzati támogatásból valósul meg a Fe-
hérvári úti stadion további fejlesztése, az új 
városközpont kialakításához szükséges in-
gatlanvásárlások, az Anna, az Ősz, a Völgy, a 
Gesztenyés, valamint a Kömlődi utcák teljes 
körű felújítása, a Vácika utcában út- és csapa-
dékcsatorna, valamint közvilágítás kiépítése, 
az új sportcsarnok és jégcsarnok megépítésé-
hez szükséges telkek megvásárlása.                  Ü 

Fotók: Babai István/archív
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Ü Idén is folytatódik a hagyományos és a 
panelos lakóépületek energiamegtakarítást 
eredményező felújításának pályázati prog-
ramja, és újabb bérlakások, valamint intéz-
mények felújítására is van előirányzat a költ-
ségvetésben. 
A polgármesteri hivatal 901 millió forint-
ból működik, a két nemzetiségi önkor-
mányzatnak az ingyenes ingatlan biztosítá-
sán túl 3 millió 700 ezer forint működési 
célú támogatást is ad a város. 
A szociálisan rászorultak támogatására és a 
Paks Kistérségi Szociális Központ működte-
tésére az idei évre közel 500 millió forintot 
terveztek be a költségvetésben. 
Idén is igényelhető rászorultsági alapon la-
kóház építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez, 
illetve felújításához visszatérítendő helyi tá-
mogatás, és elérhető lesz a �atal házaspárok-
nak nyújtható vissza nem térítendő támoga-
tás az első lakás megvételéhez, építéséhez, 
csakúgy mint az újszülöttek életkezdési tá-
mogatása. Továbbra is biztosítja az önkor-
mányzat a Gyapáról és Cseresznyésből óvo-

dába, iskolába járó gyermekek külön busszal 
történő szállítását, valamint a paksi tanulók 
részére a helyi rendeletben meghatározottak 
szerint a helyi járatú autóbuszbérletet.

A civilszervezetek támogatására, illetve 
például a PSE, az ASE, a Csengey Dénes 
Kulturális Központ, a Dunakömlődi Sport-
egyesület, az egyházak, valamint a nyugdí-
jasklubok támogatására 1 milliárd 185 mil-
lió forint szerepel a pénzügyi rendeletben.
Az önkormányzat ebben az esztendőben is 
kiemelten kezeli a városüzemeltetéssel kap-
csolatos, a lakosság komfortérzetét szolgá-
ló feladatokhoz kapcsolódó forrás biztosí-
tását, ami 2019-ben 2 milliárd 144 millió 
forint. Ide tartozik többek között a köztisz-
tasági szolgáltatás, a parkfenntartás, a kar-
bantartás, a strandszolgáltatás, a települé-
si vízellátás, a helyi utak fenntartása, a köz-
világítás.
A 2019-es költségvetést a vonatkozó jog-
szabályoknak megfelelően, a tervezést be-
folyásoló tényezők �gyelembevételével, 
többek között a takarékos, biztonságos 
városműködtetés, tudatos városüzemel-
tetés és fejlesztés alapelvei szerint állítot-
ták össze.

Dallos Szilvia
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Kovács Sándor visszaadta alpolgármesteri 
megbízatását

Kovács Sándor visszaadta alpolgármeste-
ri megbízatását. Az alábbi közleményt jut-
tatta el szerkesztőségünkbe február 25-én: 
„A képviselő-testület 2017. október 18-án 

választott városunk társadalmi megbíza-
tású alpolgármesterévé, melyet hatalmas 
megtiszteltetésként és közel húszéves köz-
életi pályafutásom megkoronázásaként 
éltem meg. Alpolgármesterként felelős-
ségteljesen és a rám jellemző odaadással 
végeztem munkámat az első naptól fog-
va. Az eltelt tizenhat hónap alatt renge-
teget dolgoztam a város előtt álló felada-
tok megvalósításáért, azért, hogy Paks fej-
lődjön és szépüljön. Az elvégzett munka 
eredményei pedig hamarosan kézzelfog-
hatók lesznek.
De mint tudjuk, minden érmének két ol-
dala van. Alpolgármesteri feladataim mel-
lett családunk és további közel kettőszáz 
család  megélhetését biztosító vállalkozása-
im ügyei folyamatosan  háttérbe szorultak, 

emellett március 8-án komoly vállműtétet 
hajtanak végre rajtam, mely után a gyógyu-
lásom több hónapot vesz igénybe.
Így a városvezetői munka napi terheit és 
felelősségét, valamint a közelgő választá-
sokkal járó feladatokat is mérlegelve dön-
tést kellett hoznom. Úgy döntöttem, hogy 
megköszönve Szabó Péter polgármester 
úr és a képviselő-testület bizalmát, 2019. 
február 28-i hatállyal visszaadom alpol-
gármesteri megbízatásomat. Köszönöm a 
polgármesteri hivatal munkatársainak és 
mindenkinek, aki bizalmával, támogatá-
sával segítette alpolgármesteri munkámat.
További sikeres munkát kívánok a polgár-
mesteri hivatal minden dolgozójának és a 
képviselő-testület tagjainak.”                

-ph-

Fotó: Szaffenauer Ferenc/archív

Megkezdték a felújítást az Anna utcában
Aláírták az Anna utca út- és 
közműfelújításáról, valamint 
a biritói Iskola utca útfelújítá-
sáról szóló kivitelezési szerző-
dést. A sajtónyilvános esemé-
nyen Szabó Péter, Paks polgár-
mestere és Sebestyén Roland, 
a munkálatokat végző Real-
Rent K�. ügyvezetője látták 
el kézjegyükkel a dokumentu-
mot. Az érintett utcák lakosai-
nak ezt követően fórumot tar-
tott az önkormányzat. A kivi-
telezés azóta elkezdődött.

A szerződéskötésen Szabó Pé-
ter polgármester arról tájékozta-
tott: a nagy forgalmat lebonyolí-
tó Anna utca faltól falig felújítása 
mellett Biritón az Iskola utca re-
konstrukciója is megtörténik, a 
kivitelező cég a Real-Rent K�. Az 
Anna utcai beruházás nettó érté-
ke valamivel több mint 232 millió 
forint, a munka befejezésének ha-
tárideje 2019. július 31. Itt az út új 
aszfaltburkolatot, a járdák és az új 
parkoló betontérkövet kapnak, a 
kapubehajtók új burkolata pedig 
kiskocka-térkőből épül, valamint 
a munka közműkiváltással is jár, 
a légkábeleket földkábelekre cse-

A szerződés aláírása után lakos-
sági fórumot tartottak a városhá-
zán, ahova az érintett utcák lakóit 
várták. A generálkivitelező helyi 
képviselője, Balassa Zoltán pro-
jektvezető a beruházás részletei-
ről tájékoztatta a megjelenteket: a 
rövidebb, Hegyalja utca és Kálvá-
ria utca közötti szakaszon új, 150 
méteres csapadékcsatorna épül, 
ezt a szakaszt várhatóan három 
hónap alatt építik át, ez idő alatt 
az Anna utca alsó részén zavar-
talanul folyhat a közlekedés. El-
végzik az ivóvízvezeték-rekon- 
strukciót, bekötik a csatorná-
kat, a járda alá helyezik a hír-
közlő- és elektromos kábeleket. 
A burkolat mintegy négy hét alatt 
készül el, ezt követően átadják 
a forgalomnak az utat. A Deák- 
tól a Hegyalja utcáig, a Tavasz ut-
cánál két hónap marad a mun-
kálatokra, július 31-én visszaál-
lítják a forgalmi rendet. A lakos-
sági fórumon az is elhangzott, 
hogy a várható áramszünetek-
ről, időszakos vízhiányról és az 
ingatlanok megközelíthetőségé- 
vel kapcsolatosan időben kap 
majd tájékoztatást az érintett la-
kosság.                                              -se-

rélik. A polgármester úgy tájékoz-
tatott, hogy a Hegyalja utcai cso-
mópontnál jelentősebb átépítést 
terveztek, a burkolt felület mére-
tét csökkentik annak érdekében, 
hogy a gyorshajtási hajlamot visz-
szaszorítsák a kereszteződésben. 
Az Anna utcában, a Bezerédj is-
kola tornaterme mellett tizenegy 
parkolót alakítanak ki a felújí-
tás során. Szabó Péter kiemelte, 
erre autóbuszok is közlekednek, 
ezért forgalomtechnikai beavat-
kozásokkal igyekeznek majd 
megkönnyíteni a közlekedést az 
Anna utca környékén. Sebestyén 
Roland, a kivitelező Real-Rent 

K�. ügyvezetője azt mondta, hogy 
két ütemben zajlik az Anna utcai 
felújítás. A munka legnagyobb ré-
sze a közművek kiváltása. A beru-
házás idejére teljes útzár szüksé-
ges. Kiemelte, hogy megpróbál-
ják a legkisebb felfordulással és a 
legrövidebb idő alatt elvégezni a 
felújítást. A városrész új arcula-
tot kap, európai színvonalú pro-
duktumnak kell elkészülnie. Az 
Iskola utca felújítása egyszerűbb, 
ott szegélyépítés és új aszfaltbur-
kolat építése a kivitelező felada-
ta. A felújítás nettó költsége vala-
mivel több mint 14 millió forint, 
a teljesítés határideje 2019. május. 

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Március 15-i 
ünnepi prog-
ram

Megvan a beíratás ideje
A 2019/2020-as tanévre vonatkozó általános 
iskolai beíratás 2019. április 11-én és 12-én 8 és 
19 óra között lesz. A jogszabály szerint a tan- 
kötelessé váló, azaz a 2013. augusztus 31-ig 
született gyermeket köteles beíratni a szülő 
a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodá-
si helye szerint illetékes vagy a választott is-
kola első évfolyamára. A beíratáskor be kell 
mutatni az iskolába lépéshez szükséges fej-
lettség elérését tanúsító igazolást, és szükség 
van a gyermek nevére kiállított lakcímkár-
tyára is. Az általános iskola köteles felvenni 
azt a tanköteles korú gyermeket, aki életvi-
telszerűen a körzetében lakik. A gyermek fel-
vételéről, illetve az elutasításról az iskola ve-
zetője dönt, a szülők írásban kapnak értesí-
tést 2019. április 20-ig. A felvétel elutasítása 
esetén a szülő jogszabálysértésre, illetve ér-

deksérelemre hivatkozással jogorvoslati ké-
relmet nyújthat be a kézhezvételtől számí-
tott tizenöt napon belül. A kérelmet az ille-
tékes tankerületi központ igazgatójához, ha 
nem állami fenntartású az intézmény, akkor 
annak fenntartójához kell címezni. A kötele-
ző felvételt biztosító általános iskolák felvéte-
li körzetét és a pedagógiai szakszolgálatot el-
látó intézmények működési körzetét a Tol-
na Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási 
Hivatala meghatározta és közzé tette honlap-
ján, ezt és az általános iskolai beíratásról szó-
ló teljes hirdetményt elérhetik az érintettek a 
www.kormanyhivatal.hu honlapon. Felhív-
ják a �gyelmet arra, hogy a vonatkozó ren-
delkezések szerinti körzetmegállapítás nem 
érinti a szülő szabad iskolaválasztáshoz való 
jogát.                                                    Kohl Gyöngyi

Felújítják a tetőszigetelést
Felújítják a tetőszigetelést a 
Csengey Dénes Kulturális Köz-
pont épületén. Az erről szó-
ló kivitelezési szerződést Sza-
bó Péter, Paks polgármestere 
és Bálint István, a munkálato-
kat végző SZAK SZOLG PAKS 
K�. ügyvezetője írták alá.

– Nagyon sokan megfordul-
nak a Csengey Dénes Kulturá-
lis Központban rendezett prog-
ramokon, ehhez és az ott dol-
gozók által végzett minőségi 
munkához jó állapotú épület-
re van szükség. A tetőszigete-
lés teljes körű felújítása, ezzel 
a beázások megszüntetése egy 
nagy lépés ennek érdekében – 
mondta Szabó Péter. Paks pol-
gármestere arról is beszélt a 
sajtónyilvános szerződésköté-
sen, hogy az épület teljes körű 
felújítása és bővítése is napi-
renden van, ennek érdekében 
egyeztetés zajlik Magyaror-
szág Kormányával, mivel már 
az igen nagy értékű beruházás 
tervezésére is szeretne az ön-
kormányzat támogatást kap-
ni. A tető szigetelésével azon-
ban már nem várhatnak, de ez 
a munka összhangban lesz a 
teljes körű rekonstrukcióval. 
A beruházás  elvégzésére azért is 

van mielőbb szükség, mert még 
idén szeretnének egy kamara-
mozi-termet kialakítani az eme-
leten.
Bálint István, a SZAK SZOLG 
PAKS K�. ügyvezetője úgy tá-
jékoztatott, hogy a Csengey 
központ épületén lévő tetőszi-
getelés már sem víz-, sem hő-
szigetelés szempontjából nem 
megfelelő, a műanyag sok he-
lyen kirepedezett, a hegeszté-
si varratok elváltak, a hőszige-
telésre szolgáló polisztirolhab 
megtelt nedvességgel, így nem 
funkcionál. Az ügyvezető ki-
emelte, hogy mindig csak ak-

kora területen dolgoznak majd, 
amekkorát még aznap el tud-
nak látni eső elleni védelem-
mel, illetve mindent megtesz-
nek annak érdekében, hogy a 
központ működését ne zavar-
ják a munkálatokkal. A kivite-
lezést a munkaterület átadását 
követően megkezdik, ami né-
hány napon belül várható.
Szabó Péter polgármester azt is 
elmondta a szerződéskötésen, 
hogy a beruházás értéke valami-
vel több mint bruttó 164 millió 
forint. A kivitelezés határideje 
2019. augusztus 11.                                                 

-kgy-

Fotó: Molnár Gyula

Pályázati
felhívások
Három intézményvezetői állásra hirdetett 
pályázatot Paks Város Önkormányzata: Paksi 
Benedek Elek Óvoda, Paksi Napsugár Óvo-
da, Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha. Mind-
három álláspályázat esetében 2019. március 
29-ig lehet benyújtani pályázatot dr. Blazsek 
Balázs címzetes főjegyzőhöz (Paksi Polgár-
mesteri Hivatal 7030 Paks, Dózsa György út 
55-61.). A pályázatok elbírálásának határide-
je a jelentkezési határidőtől számított har-
minc napot követő első képviselő-testüle-
ti ülés. A részletes kiírások a paks.hu honla-
pon a lakossági pályázatok menüpont alatt 
elérhetők. 

-gy-

Nemzeti ünnepünk 171. évfordu-
lója alkalmából március 14-én 17 
órakor a dunakömlődi faluház-
ban tartanak megemlékezést em-
lékműsorral. Március 15-én 10 
órakor Pakson, a Szent István té-
ren kezdődik megemlékezés, itt 
az Energetikai Szakgimnázium és 
Kollégium diákjai adnak ünnepi 
műsort. Ha esik az eső, akkor a 
helyszín a Csengey Dénes Kul-
turális Központ színházterme.  A 
kulturális központban folytatódik 
az ünnepség 17 órakor. Az esten 
átadják a Tisztes polgár kitünte-
tést, és a Paksi Bezerédj Általános 
Iskola ad műsort. Mindhárom 
helyszínen Szabó Péter polgár-
mester mond beszédet. A Szent 
István téren megállási tilalom lesz 
érvényben március 14-én 22 órá-
tól március 15-én 11.30-ig. Az 
ünnepnapon 9 óra és 11.30 között 
lezárják a Kossuth Lajos utca és a 
Szentháromság tér közötti útsza-
kaszt, ez idő alatt a buszok nem 
állnak meg a Dózsa György úti és 
a Szent István téri megállókban, 
legközelebb az Erzsébet Nagy 
Szálloda mögött lesz lehetőség a 
le- és felszállásra.                             -gy-
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Fotópályázatot hirdetett Paks Város Önkor-
mányzata  a településképi arculati kézikönyv 
kapcsán, amely a település bemutatásával, az 
értékek megismertetésével és az útmutató-
val tárja fel a városban található, településké-
pi szempontból meghatározó építészeti, mű-
emléki, táji és természeti értékeket, település-
képi jellemzőket. Az én Paksom címmel kiírt 
pályázatban olyan képeket várnak, amelyek a 
Paks közigazgatási területén fellelhető termé-
szeti és épített környezetet, valamint a paksi 
emberek életét mutatják be. Pályázni a követ-
kező kategóriákban lehet: Városérzetek – vá-

rosi fotók, amelyek a paksi utcák hangulatát, 
az épített környezet szépségét ábrázolják (ut-
caképek, épületek, épületrészleteket ábrázoló 
felvételek stb.), Élő-lét – természetfotók, ame-
lyek a paksi növény- és állatvilágról készültek 
(konyha- és díszkert, közpark is lehet), Pak-
si mindennapok – a paksi lakosok minden-
napjait, a paksi életérzés esszenciáját mutat-
ják be (a személyiségi jogok szem előtt tartása 
mellett). A pályázaton kategóriánként legfel-
jebb tíz saját készítésű fotóval lehet részt ven-
ni. Egy felvétel csak egy kategóriában indít-
ható, de a pályázók akár mindhárom kate-

góriában jelentkezhetnek. A pályamunkák 
beküldésének határideje 2019. április 30. 12 
óra. A pályázat benyújtható a sajto@paks.hu 
címen, az üzenet tárgyaként kérik Az Én Pak-
som fotópályázat címet megadni. Személye-
sen a paksi polgármesteri hivatal 223-as iro-
dájában fogadják a pályázatokat nyitvatartá-
si időben (kérik digitálisan, adathordozón 
bevinni). A pályázatban kétféle díjazás lesz, 
hogy ez hogyan történik, arról minden infor-
mációt megtalálnak a részletes pályázati ki-
írásban a paks.hu honlapon.                                                                 

-kgy-

KözéletKözéletKözélet

Paksról szól az önkormányzat fotópályázata

Dunaújvárosi csapat készíti a graffitit

Az InkSane Colors formá-
ció nyerte a KRESZ-park asz-
faltpálya melletti falfelületé-
nek kidekorálására kiírt graf-
�tipályázatot – jelentette be 
sajtótájékoztatón Szabó Péter, 
Paks polgármester és dr. Hanol 
János, a turisztikai, városmar-
keting és kommunikációs cso-
port vezetője. A kész alkotást a 
Város  hete program keretében 
szeretnék átadni.

– Paks Város Önkormányzata 
Molnár Ferenc születésének 140. 
évfordulója alkalmából írta ki ezt 
a pályázatot gra�tiművészeknek 
tavaly. A terveknek kötődniük 
kellett a Pál utcai �úk című re-
gény/�lm történetéhez, emléke-
zetes momentumaihoz. A pályá-
zat idén február elején lezárult. 

A felhívásra több mint egy tu-
cat pályamunka érkezett, paksi 
pályázó nem volt, viszont az or-
szág több pontjáról (Budapest, 
Vác, Fertőszentmiklós, Kecske-
mét, Dunaújváros), sőt Szlová- 
kiából, a Felvidékről is küldtek be 
pályamunkát – mondta el a saj-
tótájékoztatón Szabó Péter, Paks 
polgármestere. 
A pályázatokat a polgármester, 
valamint a turisztikai, város-
marketing és kommunikációs 
csoport tagjaiból alakult ad hoc 
bizottság bírálta el. A győztes 
pályamunkát a �lm ihlette, a du-
naújvárosi InkSane Colors for-
máció nevében Joó László (Joe) 
nyújtotta be. A jelenleg három-
fős csapat, Joó László mellett 
Boros István és Harsányi Zot-
mund Bence Dunaújvárosban 

már letette a névjegyét, amikor 
tavaly a Római városrész bás-
tyafalát várostörténeti fotók na-
gyított másolataival díszítették. 
Joó László az InkSane Tetová-
ló Stúdióban dolgozik, emellett 
a BeatKOHO nevű hip-hop for-
máció énekese. 
– A helyszín a választott témá-
val úgy függ össze, hogy vala-
mikor régen ez a terület amo-
lyan grund volt, mint a Pál utcai 
�úké. A századfordulón itt volt 
Grünwald Salamon paksi fake-
reskedő Duna-parti fatelepe, a 
közelében a két világháború kö-
zött épült gőzhengermalom azó- 
ta lebontott épülete. A második 
világháború után sokáig a TÜ-
ZÉP vállalat telephelye üzemelt 
a területen, amit 1979-re elköl-
töztettek, és a gyermekek nem-

zetközi éve alkalmából modern 
játszótér épült a paksi �atalok-
nak. Ebben szinte minden fel-
adatot társadalmi munkában vé-
geztek paksi vállalatok és a költ-
ségvetési üzem dolgozói, majd 
1980-ban a játszótérhez elkészült 
a tér nevét adó KRESZ-park is – 
összegzett dr. Hanol János cso-
portvezető.
A sajtótájékoztatón az is elhang-
zott, hogy az önkormányzat a 
Város hete elnevezésű program-
sorozat keretében szeretné a fal-
festményt ünnepélyesen átad-
ni. A győztes pályázó a mű el-
készültét követően kétszázezer 
forint díjazásban részesül, vala-
mint a kiíró támogatja a gra�ti 
elkészítéséhez szükséges eszkö-
zök, anyagok beszerzését.  

Kohl Gy.

Fotó: InkSane Colors
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Atomerőmű

Pekárik Géza  
a konzisztó-
rium tagja lett

Felavatták az ország leg-
nagyobb napelemparkját
Az ország legnagyobb naperőművét adták át 
március 5-én Pakson. A paksi atomerőműtől 
néhány kilométerre megépült 20,6 MWp be-
épített teljesítményű naperőművet az MVM 
Csoport létesítette 9 milliárd forintból európai 
uniós támogatással. 
A naperőmű átadásával Paks nemcsak a nuk-
leáris, hanem a megújuló (ezen belül is a nap-)
energia magyarországi központjává válik – fo-
galmazott az ünnepélyes átadáson az Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
energiaügyekért és klímaügyekért felelős ál-
lamtitkára. Dr. Kaderják Péter azt mondta, ez 
összhangban van azzal a kormányzati elképze-
léssel, mely szerint Magyarországon fogyasz-
tó- és klímabarát energiaszektort kell teremte-
ni a jelenlegi és a jövő nemzedékek számára. 
Azt mondta, hogy a kormányzat elkötelezett 
az energiaszektor szén-dioxid-kibocsátásának 
csökkentésében. – Célunk, hogy tiszta, okos 
és meg�zethető energiát tegyünk elérhetővé 
a magyar energiafogyasztók számára – fogal-
mazott. Kitért arra is, hogy a megújuló ener-
giatermelés és az atomenergia nem egymást 
kizáró, hanem egymást kiegészítő energiater-
melési módok, amelyek hatékonyan képesek 
kezelni és csökkenteni az éghajlatváltozás ha-
tásait.
Dr. Benkő Tamás János, a Miniszterelnöki Kor-
mányiroda jogi és koordinációs ügyekért, va-
lamint közműszolgáltatásokért felelős helyet-
tes államtitkára azt emelte ki, hogy az MVM 
Csoport országszerte épülő naperőművei szo-
rosan illeszkednek a kormány klímabarát 
energiaszektor kialakítására vonatkozó céljai- 
hoz, illetve a rezsicsökkentés fenntartásához. 

– Paks neve negyven éve összeforrt az áram-
termeléssel, az atomerőművel, az hogy az or-
szág legnagyobb naperőműve is itt épült meg, 
tovább erősíti ezt a kapcsolatot – húzta alá 
Szabó Péter, hangsúlyozva, Paks mindig is az 
együttműködés és a fejlődés városa volt, amit 
ez a mostani együttműködés is igazol. – Nyi-
tottak vagyunk a változásokra, a folyamatos 
megújulásra, minden értelmes alternatívára, 
amely jövőnket, fejlődésünket, a paksiak és a 
magyar emberek boldogulását segíti. Ezért is 
épülhetett az atomerőmű tőszomszédságában 
az ország eddigi legjelentősebb naperőműve, 
mutatva, hogy a kétfajta energiatermelési mód 
hatékonyan megfér egymás mellett – emelte ki 
a város polgármestere.
Kóbor György, az MVM Magyar Villamos 
Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója arról be-
szélt, hogy az MVM Csoport azon dolgo-
zik, hogy megvalósítsa az energiastratégiában 
megfogalmazott célokat és vállalásokat, ki-
emelten a karbonsemleges termelést és az ellá-
tásbiztonságot. Mint mondta, erre kiváló pél-
da az egymás szomszédságában lévő atomerő-
mű és naperőmű. – Ha szimbolikus akarnék 
lenni, azt mondhatnám, hogy a naperőmű 
Paksot látja el, az atomerőmű pedig az orszá-
got – mondta Kóbor György.
A naperőmű 20,6 MWp beépített kapacitá-
sával átlagosan évi 22,2 GWh villamos ener-
gia termelésére képes, mintegy 8500 háztartás, 
azaz több mint 20 ezer ember villamosener-
gia-ellátását biztosítja. 9 milliárd forintos épí-
tési költségének 65 százalékát az MVM Cso-
port saját forrásból �nanszírozta, 35 százalékát 
európai uniós forrásból biztosította.           -dsz-

Pekárik Géza tagja lett a Dunaújvárosi Egye-
tem konzisztóriumának. Az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója dr. András 
Istvántól, a Dunaújvárosi Egyetem rektorától 
vette át megbízólevelét az intézmény szenátu-
si ülésén – adta hírül honlapján a Dunaújvá-
rosi Egyetem.
Arról is beszámoltak, hogy Kásler Miklós, 
az emberi erőforrások minisztere, 2018. ok-
tóber 15-től 2021. január 31-ig nevezte ki 
Pekárik Gézát a Dunaújvárosi Egyetem kon-
zisztóriumi tagjának. A konzisztóriumok az 
egyetemek stratégiai döntéseinek megalapo-
zása, valamint a gazdálkodási tevékenységé-
nek szakmai támogatása és ellenőrzése céljá-
ból működnek az állami felsőoktatási intéz-
ményekben.
A weboldalon arról is tájékoztattak, hogy 
Pekárik Géza 1987-től dolgozik a paksi atom-
erőműben. Harminc év alatt az erőmű szá-
mos műszaki területén megfordult, jelentős 
szakmai tapasztalattal rendelkezik. 2005-től 
az atomerőmű műszaki igazgatójaként, majd 
2017-től műszaki vezérigazgató-helyettes-
ként dolgozott. Az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. vezérigazgatói posztját 2018. augusztus 
15-től tölti be.
A duol.hu emlékeztetett arra, hogy az egye-
temen tavaly novemberben stratégiai együtt-
működési keretmegállapodást írtak alá a 
Paks II. beruházáshoz kapcsolódó Dunaúj-
városi Egyetem Paksi Kompetencia és Ku-
tatóközpont létrehozásáról. Az intézmény 
a tervek szerint komoly szerepet vállalhat a 
szakemberképzésben.                                      -dsz-

Fotó: Molnár Gyula/archív

Fotó: Babai István
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Atomerőmű

Paks kiváló példa a megújulók 
és atomenergia alkalmazására

Egyre nyilvánvalóbbá válik, hogy az atom- 
és a megújuló energia egymást kiegészítő 
felhasználása teheti biztonságossá, olcsó-
vá és környezetkímélővé Magyarország 
villamosenergia-ellátását – fogalmazott 
Süli János miniszter annak kapcsán, hogy 
átadták az atomerőműtől néhány kilomé-
terre megépült naperőművet. 

A Paks határában megvalósult naperőmű-
építés jelentős lépés a hazai megújuló villa-
mosenergia-termelésben – mondta a paksi 
atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe helyezéséért fele-
lős tárca nélküli miniszter annak kapcsán, 
hogy elkészült az atomerőmű közelében az 
ország legnagyobb fotovoltaikus erőműve.  
– Paks, ahol egymás szomszédságában fog 
működni a két új atomerőművi blokk és az 
ország legnagyobb naperőműve jól példázza, 
hogy a két technológia együtt képes erősíteni 
hazánk energetikai infrastruktúráját – muta-
tott rá a miniszter.  

Kifejtette, hogy az ellátásbiztonság garan-
tálása érdekében feltétlenül szükség van 
olyan alaperőművekre, amelyek az időjá-
rástól függetlenül képesek télen-nyáron és 
éjjel-nappal, minden másodpercben villa-
mos energiát termelni. Az új paksi blokkok 
ezt a célt fogják szolgálni. Amíg az atom-
erőmű az úgynevezett zsinóráramot bizto-
sítja, a megújulók elégíthetik ki a további 
igényeket.
Süli János emlékeztetett rá, hogy a paksi 
atomerőmű 37 éve klímabarát módon szol-
gálja hazánk biztonságos villamosenergia-
ellátását. Ennek is köszönhető, hogy az Eu-
rópai Unióban Magyarországon az egyik 
legolcsóbb az áram, a lakossági fogyasz-
tók villamosenergia-költségei Európában a 
legalacsonyabbak közé tartoznak. 
Hibás az a megközelítés, amely szembeállít-
ja az atomenergiát és a megújulókat, hiszen 
a klímavédelmi célok elérése érdekében azo-
kat okosan kombinálva kell alkalmazni az 
energiamixben. Mivel az atomerőmű szén-

dioxid-mentes termelőként állít elő nagy 
mennyiségben villamos energiát, a klíma-
politikai küzdelem egyik fontos eszköze vi-
lágszerte és az Európai Unióban is.
Stratégiai cél, hogy a hazai lakosság és a 
gazdaság számára hosszú távon olcsó, fo-
lyamatosan rendelkezésre álló és biztonsá-
gos villamos energia álljon rendelkezésre, 
miközben a klímavédelmi követelmények 
is teljesülnek. Ezek csak az atomenergia al-
kalmazása mellett teljesíthetőek, ezért is 
döntött Magyarország a nukleáris kapaci-
tásának fenntartása, a két új blokk megépí-
tése mellett. 
– Paks II. évente 19 terrawattórányi ener-
giát állít majd elő, és nagyjából 17 millió 
tonna szén-dioxid-kibocsátást lehet meg-
spórolni azzal, hogy atomerőmű termeli 
ezt az energiát károsanyag-kibocsátás nél-
kül. Ha nem épülne Paks II., akkor a paksi 
atomerőmű jelenleg üzemelő négy blokk-
jának leállítása után fosszilis energiahordo-
zó használatára kellene áttérni, ami nagyjá-
ból 36 százalékkal növelné meg Magyaror-
szág szén-dioxid-kibocsátását – részletezte 
a paksi atomerőmű két új blokkjának ter-
vezéséért, megépítéséért és üzembe helye-
zéséért felelős tárca nélküli miniszter. Rá-
mutatott: a jövő magyarországi energia-
kosarában az atomenergia és megújuló 
energiaforrások egymás mellett kell, hogy 
helyet foglaljanak a globális felmelegedés 
megállítása érdekében.                                 (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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Portré

Jó napot, mi újság?

Tóth Judit
Amikor dunakömlődiekkel találkozom – hiá- 
ba élnek hosszú ideje Pakson –, szinte kivé-
tel nélkül a „kömlődiségükről” beszélnek. Is-
merőseim úgy tekintenek a Dunakömlődön 
töltött gyermekkorukra, mint egy soha meg 
nem ismételhető időre az életükben. Tóth Ju-
dit tanárnő is mosolyogva meséli paksi szüle-
tésének körülményeit, ezzel együtt a kivéte-
lesen szép gyermekkorát, amit a család egye-
düli gyermekeként az unokatestvéreivel élt 
meg Dunakömlődön. Óvodába és általános 
iskolába is ott járt, pedig abban az időben a 
szülők előszeretettel vitték Paksra a gyerme-
keket, bízva abban, hogy jobb helyen lesz-
nek a városi iskolában. Judit édesanyja vi-
szont úgy gondolta, az a gyerek, akiben ösz-
tönös akarás van a tudás megszerzésére, és 
szorgalmas, egy kis iskolában is tud érvé-
nyesülni. Ez így is lett. Judit az általános is-
kolás évek után a paksi gimnáziumba kerül, 
onnan magyar szakos bölcsész-tanár szakra, 
a Szegedi Tudományegyetemre, majd a �a- 
tal tanárjelölt felveszi a földrajz szakot is a Ju-
hász Gyula Pedagógusképző Főiskolán. Élete 
egyik legboldogabb időszakát éli meg Szege-
den. Megfordul a fejében, hogy a diplomaosz-
tó után szerencsét próbál távol az otthoná-
tól, de a véletlen és a – ma már tudható, hogy 
időtálló – szerelem hazahozza, és Pakson, az 
egykori Móra Ferenc iskolában kezd tanítani 
magyar nyelv és irodalom tantárgyakat, föld-
rajzot, környezetismeretet. Kezdő pedagógus-

ként tanulni kezdi a kiskamasz gyermeklélek 
változásait, együtt értelmezi a gyerekekkel a 
megszólalás nehézségeit, a tantárgyi tudás át-
adása mellett segíti őket a magabiztos kiál-
lásban, a közlendőjük érthető megformálá-
sában. Sokat segít neki Szabóné Margitka ta-
nárnő, aki – ahogy Judit meséli – a klasszikus 
„tyúkanyós”, tanítói ösztönnel felruházott pe-
dagógus, s aki megkülönböztetett �gyelem-
mel kíséri pályakezdő tanártársa munkáját. 
Apró nehézségek akkor alakulnak ki, amikor 
az iskolaösszevonások következtében Judit-
nak más intézmény után kell néznie, de vé-
gül megnyugtató megoldás születik, az Ener-
getikai Szakközépiskolába kerül. Szép pályaív 
a �atal tanár életében: az egykor kisiskolás-
ként, otthon, a babáit tanító kislány a tanári 
diploma megszerzése után kisiskolásokat ta-
nít, majd a kamaszok, jobbára �úk teszik pró-
bára tanári képességeit. Mélyvízbe kerül, gé-
pésztanulók közé. Akkor a húszas évei máso-
dik felében jár, s új nyelvet tanul: a kamaszok 
világhoz, tanuláshoz, irodalomhoz viszonyu-
ló nyelvét. Közben képzi magát, az akkoriban 
bevezetett kétszintű érettségi rendszert tanul-
ja, ezzel párhuzamosan a földrajz szak egye-
temi kiegészítő szakára jár. A tanítás és tanu-
lás mellett elvállalja, hogy a szakközépiskolás 
gyerekekből verbuvált csoporttal több me-
gye tekintetében látogatásokat tesz általános 
iskolákban – az energetikai szakközépiskolát 
népszerűsítik. Közben a célja nem változik: 

valós, tartalmas, használható tudást átadni a 
gyerekeknek. A „�aival” kiváló eredménye-
ket érnek el nyelvészeti, helyesírási versenye-
ken, a bonyhádi Wass Albert életét feldolgo-
zó tematikus vetélkedőn, ahol a Tizenhárom 
almafa című elbeszélés feldolgozását a tanít-
ványok kiváló előadással koronázzák meg. 
Használni kezdi a tanítás során a koopera-
tív és projektmódszert. (Megjegyzem, ezek 
a módszerek alapos, hosszas felkészülést kí-
vánnak a pedagógustól.) A József Attila Klá-
risok című verséhez �lmet forgató diákjai bi-
zonyára egész életükben nem felejtik el ezt a 
remekművet.
Mindezeket szinte egy gondolatba foglalva, 
pontos megfogalmazásokkal beszéli el Judit, 
akire a beszélgetés e pontján már csupa kér-
dőjellel nézek, hiszen ha valaki optimista, lel-
kes, minden körülmény mellett és ellenére 
alapos és kitartó, akkor miért hagyja el a ta-
nári pályát és kezd „új életet” az atomerőmű-
ben?
A jól működő emberi-tanári kapcsolatait 
nem könnyen felszámoló pedagógus óvato-
san fogalmazza meg döntése indokait: a meg-
változott társadalmi rend, ideértve a családok 
megváltozott hozzáállását a tanításhoz, illetve 
a tanítás elvárás szerinti tartalma. Érthetően, 
de körültekintően fogalmaz, s már az órájára 
néz, hiszen a Csengeybe siet, a könyvtárba, az 
önképzőkörbe, melynek vezetését 2014-ben 
vette át Serdült-Benke Éva tanárnőtől. Az ak-
tuális téma Bulgakov, de az elmúlt évek so-
rán az önképzőkör tagjai elemezték az iroda-
lom női alakítóit, a kortárs szerzőket, a No-
bel-díjas írókat. Az olvasókör tagjai gyakran 
keverednek értelmes-elemző vitába egymással 
egy-egy mű vagy életút feldolgozásakor – na-
gyon helyesen, hiszen a művek közös feldol-
gozása a céljuk. Miután a nők vannak több-
ségben a társaságban, akik a konyhában is 
otthonosan mozognak, a beszélgetések mellé 
gyakran társul gasztronómiai élmény is. Kér-
désemre, hogy mit olvas mostanában, Judit 
két olyan szerzőt említ, akikről – nem szé-
gyellem bevallani – még soha nem hallottam. 
Ekkor már öltözik, indul a beszélgetőtársai-
hoz, viszi magával Bulgakovot, az író morá-
lis-társadalmi kérdéseit és felvetéseit, a szöve-
get, a művet, mely mélyebb gondolkodásra, 
tartalmi megismerésre késztet. Viszi magával 
A Mester és Margarita tanulságait, melyből 
egy gondolat hívta életre a mai beszélgetést 
is: „Úgy áll a dolog, hogyha egy ember belső 
világa, a lelke nem tartogat meglepetéseket 
számunkra, akkor személye érdektelen.” Ju-
dit belső világa és lelke – már messziről lát-
szik – meglepetéseket tartogat. Visszafogott, 
csendes meglepetéseket, olyan személyisé-
get, aki mellett jól érzi magát az ember.                                                               

Tell Edit

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A kilencvenéves Szekeres 
Györgynét köszöntötték

Tavaszváró 
estékre hívnak

Először kicsit izgult, hogy jönnek hozzá 
köszönteni a születésnapján, de nagyon jó 
érzés, ez egy szép szokás – fejtegette Sze-
keres Györgyné, akihez Barnabás István 
alpolgármester vitte el a város jókívánsá-

gait. Magdi néni 1929. február 22-én szü-
letett Budapesten, ott nőtt fel, kereskedel-
mi iskolát végzett, majd évtizedekig volt 
zálogházi dolgozó a Magyar Királyi Posta- 
takarékpénztárnál, későbbi nevén a Bizo-
mányi Áruház Vállalatnál (BÁV). Az or-
szág legnagyobb múltú, Mária Terézia ala-
pította, jogfolytonosan működő állami zá-
logház ma BÁV Aukciósház és Záloghitel 
Zrt. néven működik. A becsüsök mellett 
kitanulta a szakma csínját-bínját, majd 
amikor később Pécsre került, egy ottani 
zálogház üzletvezetője lett. Már jó néhány 
éve Pakson él lányáéknál, a Duna utcában. 
Két gyermeke, öt unokája és hat déduno-
kája van. Kedveli a természetet, így nyug-
díjas éveiben sokat kirándult, túrázott, és 
még mindig szeret mozogni, valamint ol-
vasni is, elsősorban történelmi tárgyú írá-
sokat. A család együtt készült Magdi néni 
születésnapjának megünneplésére, az al-
kalomra tervezett menüben kedvenc éte-
le, a süllő is szerepelt. 

-gyöngy-

Tavaszváró esték elnevezéssel ismeretterjesz-
tő programsorozatot indított a Paksi Kertba-
rátok Egyesülete. Az első alkalmat már meg-
tartották. Az előadók Varga Ágnes agrár-
mérnök és dr. Aponyi Lajos kertészmérnök, 
növényorvos voltak. A vetítéssel kísért elő-
adás során szó esett a rózsák és kísérőnövé-
nyeik, hortenziák, klemátiszok gondozásá-
ról, ápolásáról, a metszés általános szabálya-
iról, a rózsák, hortenziák, klemátiszok eltérő 
metszési szabályairól, a növények ápolásáról, 
azok kártevőiről és az ellenük való védeke-
zésről. A folytatásban március 11-én 17 óra-
kor lesz tavaszváró esték előadás a Városhá-
za nagytermében, ahol Virágok közt címmel 
Vincze Bálint természetfotós tart előadást. 
A Paksi Kertbarátok Egyesülete tagsága min-
den érdeklődőt invitál a programra, a belé-
pés ingyenes. A sorozatban még egy alkalmat 
szeretnének tartani, ami szervezés alatt van. 
Emellett kezdeményezték Paks csatlakozá-
sát A legszebb kohyhakertek országos moz-
galomhoz, ezen szintén munkálkodnak még 
a kertbarátok.                                               -kgy-

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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A rejtvény fõsoraiban
szavait rejtettük el.

☺

A nyeremény Paks Város Ön-
kormányzatának ajándékcso-
magja.

Fotó: Babai István/archív

Ki volt az 1848/49-es eseményekben részt vevő 
paksi költőpap, és hol áll ma Pakson köztéri szob-
ra? A megfejtéseket március 15-ig küldhetik el a 
7030 Paks, Dózsa György út 51-53. címre, vagy 
e-mail-ben a paksihirnok@gmail.com-ra. 
A név mellé telefonszámot is kérünk. 
Előző játékunk nyertese: Bíró István. 
Gratulálunk!
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A nemzeti ünnepről
Városi olvasmányok

Fotó: magánarchívum1848. március 15-e azon történelmi esemé-
nyek egyike, mely önmaga fölé emelkedett. 
Mitikus jelleget kapott, és csak a csodálat 
hangján illik róla szólni. Minden évben újra-
gondoljuk, újraolvassuk a történéseket, hiszen 
minden részlete nem vésődik a tudatba. Sok 
elnevezés, gondolat ötlik fel bennünk március 
15-e említésekor. A �atalok, az i�úság ünne-
pe, a szabad sajtó napja. Ez is mutatja erős kö-
tődésünket a márciusi eseményekhez és meg-
különböztetett tiszteletünket az események 
szereplői előtt.
Elgondolkodom, ha választ kellene adni arra 
a kérdésre, hogy kik voltak 1848-49 legjelen-
tősebb személyiségei, kik azok, akik az esemé-
nyeket előkészítették, kiváltották, mozgatták, 
szép névsor kerekedne. Széchenyi, Kossuth, 
Wesselényi, Batthyány, Kölcsey, Deák, Lovassy 
fémjelezték az 1820-as, 30-as években azt a re-
formkori ellenzéket, melynek parlamenti sze-
replése és magántevékenysége nyomán a nem-
zet öntudatra ébredt. S aztán a „Márciusi I�ak”, 
a pesti forradalom hősei: Pető�, Jókai, Degré, 
Vasvári, Vajda, Irinyi – és még hosszan sorol-
hatnám – képviselték a megalkuvás nélküli �a-
talos lendületet. Az 1848. március 23-án meg-
alakult kormányban a „nagyok” mellett Sze-
mere, Mészáros, Klauzál, Eötvös neve jelzi azt 
a minőséget, mely a reformkori törekvések be-
tetőzéseként kormányképes erővé nemesült.
A március 13-i bécsi forradalom és a pesti 15-i 
események hatására, valamint a Bécsben tár-
gyaló Kossuth vezette küldöttség követelései-
nek engedve az udvar meghátrált, majd már-
cius 17-én hozzájárult gróf Batthyány La-
jos miniszterelnöki kinevezéséhez, beleegyezett 
az önálló magyar kormány megalakulásába. 
Mindez törvényesen, egy csepp vér nélkül tör-
tént. Mondhatjuk: a történelem olyan forgató-
könyvet produkált, melynél különbet író sem 
alkothatott volna.
Az utolsó rendi országgyűlés három hét alatt 
megalkotta a feudális állam jogintézményeit le-
bontó törvényeket, kidolgozta az új államszer-
vezetet, törvényekben biztosította az alapvető 
polgári szabadságjogokat, és jelentős gazdasá-
gi jellegű jogszabályokat fogadott el.
Három hét alatt több mint félévezredes feudá-
lis jogelveket törölt el, lerakta a modern polgári 
Magyarország alapjait.
Ehhez fér�ak kellettek, művelt, honszerető, 
bátor, elszánt, önzetlen fér�ak, akik ha kellett, 
vagyonuk egy részét ajánlották meg. Akik kö-
veti megbízásukat adták vissza, ha nem értet-

tek egyet az utasítással. Akik éjt nappallá téve 
dolgoztak, munkájukkal, tehetségükkel szol-
gálva az ügyet. És sokan a legdrágábbat, az 
életüket adták a hitükért, meggyőződésükért, 
a hazáért.
A bécsi udvar a nemzetiségek elégedetlenke-
dését is kihasználva burkolt, majd nyílt el-
lentámadásba kezdett. A szabadságharc – 
tíz és fél hónapos hősies küzdelem után – az 
orosz cár közel 200 ezer fős csapatai előtt, 
1849. augusztus 13-án, a világosi fegyverle-
tétellel ért véget. 
Arad történetét és az azt követő éveket nem 
idézem. Újra messzire visznek a gondolataim. 
Történelmünk során fenyegetett, szorongatott 
minket bolgár, besenyő, német, tatár, török, 
román, cseh, francia, szerb, orosz – hosszú a 
sor. A magyarság sorsa folyamatos küzdelem 
volt a fennmaradásért. S eddig mindig akadt, 
aki felvette a harcot, felemelte a fegyvert. Sok-
szor a biztos bukás tudatában. Eddig akadt. 
Eddig fennmaradtunk, köszönhetően a nép 
élni akarásának, életképességének, a hősök-
nek, a bátraknak, a hitnek és a tenni akarás-
nak. Ma is szükség van arra, hogy legyen kö-
zös gondolatunk, közös gondolkodásunk, hi-
szen mindannyian tudjuk, hogy a Haza több 
mint egy ország, több mint egy, a Föld go-
lyón kijelölt rész. S azt is tudjuk, hogy többféle 

Haza van. Egy a génjeinkben, egy a nyelvünk-
ben, a gondolkodásunkban, az értékeinkben, 
a hagyományainkban, a történelmünkben. És 
egy a Kárpát-medence éppen aktuális részén. 
Nekünk ezek mind együtt a Hazánk, amit vi-
gyázni kell. 
Szóval a márciusi forradalom emléknapjai 
jönnek. A történelmi múlt, a bátrak emlé-
kezete, a kokárda ünnepet hoz az emléke-
zésbe. L. Simon László szavai jutnak eszem-
be: „Nézzünk vissza egykori forradalmunk 
nagyjaira, s keressük egymásban Pető� ar-
cát, Jókai szemét, Kossuth lelkesen lendülő 
karját, Batthyány tört magyarsága mögötti 
ragaszkodását és kitartását, Széchenyi szár-
nyaló szellemét, Deák ravaszságát, Arany 
keserédes mosolyát. Vagy csak olvasgassunk 
néha régieket: Mikszáth cikkeit, karcolatait 
vagy éppen Illyés Gyula naplóit – a hazasze-
retet breviáriumaként, mindig rátalálva egy-
két lélekerősítő mondatra: „Irányunk a ha-
zaszeretet – írta Mikszáth a Magyar Néplap 
szerkesztőségi üzenetében 1874-ben –, de az 
okos hazaszeretet, mely nem hajt lehetetlen 
túlságok után, törekvésünk a szabadság, de 
a célszerű szabadság, mely a viszonyok kor-
látai között csak addig terjeszkedik, amed-
dig takarója ér.” 

Tell Edit

„Ó, fájó büszkeségem s vigaszom,/ Arad, - édesbúsan szivembe vág,/ Hogy bölcsőm s szent 
bitóid egyazon/ Erdőid bús fájából ácsolák...”  Tóth Árpád: Arad
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Az eltűnt városkép nyomában

Paks az én városom

Régen élénk piaci és pezsgő kereskedelmi élet 
zajlott a Szent István téren, ami egészen a XX. 
század közepéig magán viselte ezt az 1800-as 
években megalapozott jelleget. Kétségtelen, 
hogy ennek a pezsgésnek és forgalomnak a 
megteremtői és fenntartói a főutcán megtele-
pedett zsidók voltak, miként a község első hi-
telintézeteinek, ipari üzemeinek felállítása is az 
ő érdemük volt. Múlt századi miliőt sugárzó 
kereskedelmi üzletsoraik egészen az 1970-es 
évekig háborítatlanul meghatározták a paksi 
utcaképet. Egykor a Bazársor mellett csatla-
kozott a főutcára az Attila utca. Ma már csak 
egy járda és lépcsősor emlékeztet a parkban 
az Attila utca megszűnt szakaszára. Itt volt az 
úgynevezett Csibe köz, a régi piac idejében itt 
árusították a barom�kat. Ennek sarkán állt a 
Gebhardt orvos család háza, melyet képeslap 
is megörökített, ám építészeti védettséget ez 
sem szerzett az épületnek. Ugyancsak itt állt 
Rosenbaum Ignácz könyv-, papír- és írószer-
kereskedése, a századfordulótól a család de-
portálásáig megannyi szép paksi képeslapso-
rozat kiadója. A Bajcsy-Zsilinszky utcai tor-
kolat vezetett fel az innen pár méterre, a Sas 

utca frontján álló, Szilasi (Stiener) Ádám mé-
száros üzemeltette hús- és hentesüzlethez 
(ma villamossági bolt van a helyén). Boltok, 
újságosbódé, padok a képen – mind azt jel-
zik, hogy a bontások előtt is forgalmas közös-

ségi tér volt a történelmi városmag. A pak-
si köznyelvben ezt a környéket értették rajta 
nagyszüleink, amikor otthon azt mondták: 
Elmentem befele.                  

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

– A II. számú, mai nevén Paksi 
II. Rákóczi Ferenc Általános Is-
kolába jártam. Első sportos él-
ményeim az ASE-pályához kö-
tődnek: testnevelésórák, atléti-
kaversenyek. Ötödikes voltam, 
amikor elkezdtem rendszere-
sen atlétikaedzésre járni, renge-
teg úttörő-olimpiai versenyen 
vettem részt.  A pálya hangula-
ta, a nedves, friss fű illata – nem 
is lehet szavakkal kifejezni, mi-
lyen érzés volt – mondta Sztanóné 
Körösztös Lívia, aki úgy véli, ide 
vezethető vissza, hogy testneve-
lő tanár lett, és hogy máig kitöl-
ti napjait a sport, a mozgás szere-

Pálmai Istvánnak nem szülővá-
rosa Paks, de 42 éve itt él, számára 
a nagybetűs életet jelenti. – 1983-
ban leszoktam a cigarettáról, és le-
futottam az első kilométeremet. 
Azóta hosszútávfutok, kerékpá-
rozom, bejárom a környéket, az 
egyik kedvenc helyem a cseresz-
nyési erdő. 1976-ban egy sport-
szatyorral érkeztem Paksra. Le-
nyűgözött a Dózsa György úton a 
gesztenyefasor. Akkoriban kezdő-
dött az amatőr kosárlabdaélet, én 
is játszottam. A teremben egy pa-
don ülő lány pro�lját vettem ész-
re, akinek a kezét háromnapi is-
meretség után kértem meg, és ő 

tete. – A tanóráimnak része a fu-
tás, megpróbálom megmutatni 
a diákoknak, hogy akarattal, ki-
tartással mire képesek, de a leg-
nagyobb hatása a személyes pél-
damutatásnak van. Az 1992-es 
barcelonai olimpia rendezvény-
sorozatának keretében futottam 
először utcai futóversenyen, az-
tán jöttek a félmaratonok. Az első 
maratonomat 2018 októberében 
futottam, ahol a Bátor Tábor Él-
ménykülönítmény tagjaként ado-
mányokat gyűjtöttem – összeg-
zett Sztanóné Körösztös Lívia, aki 
tősgyökeres paksinak vallja ma-
gát, főiskolás éveit leszámítva ed-
dig mindvégig itt élt. – Nagyon 
szeretem ezt a várost, mert élhe-
tő, természetes, rengeteg isme-
rősöm, barátom van, és az egész 
családom itt él. Ha felmerült is 
a gondolat, hogy máshol kelle-
ne folytatni, rövid úton elvetet-
tem, mert minden ideköt. Ha va-
lami esetleg nem tetszik, annak is 
igyekszem meglátni a jó oldalát. 
Imádok itt élni – fogalmazott.

igent mondott nekem. A Duna 
abban a tekintetben kimaradt az 
életemből, hogy nincsen vízi jár-
művem. A feleségem a katolikus 
iskola egyik megalapítójaként és 
tanáraként sok kenutúrát szerve-
zett, néhányon én is részt vettem. 
Szerettünk volna venni egy túra-
kenut, ki is próbáltuk, de a szél 
olyan hatalmas hullámokat vert, 
hogy szinte halálfélelmünk volt, 
amíg átértünk a Duna túlpartjá-
ra. Szégyen ide, szégyen oda, visz-
sza már komppal jöttünk – me-
sélte Pálmai István, aki aktív köz-
életi szereplő volt. – Tudomásom 
szerint a feleségemmel az egyet-
len házaspár vagyunk Pakson, 
akik ugyan nem egy időben, de 
mindketten voltunk önkormány-
zati képviselők. Néhány éve egy 
országos politikus járt a városban, 
és azt mondta, hogy Paks olyan 
szürke város. Biztos vagyok ben-
ne, hogy most már nem szürké-
nek, hanem színesnek lát ben-
nünket – zárta gondolatait Pálmai 
István.                                                  -se-

Fotók: TelePaks
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Az Atomenergetikai Múzeum egyik tárló-
jában Paks múltjára utaló tárgyi emlékek 
láthatók, köztük az a fényképezőgép, ame-
lyet dr. Németh Imre, Paks monográ�ájá-
nak szerzője használt a település 1960-as, 
1970-es évekbeli arculatának megörökítésé-
re. A monográ�a megírásával egy 1963-ban 
kelt, Aradi Imre vezette végrehajtóbizottsági 
határozatban bízták meg a szerzőt, a kész mű 
1976-ban jelent meg.
A múzeum egy másik termének vitrinjé-
ben több fényképezőgép van kiállítva, me-
lyeket az atomerőműben használtak külön-
böző szakterületeken. A vegyészet, az üzem-
vitel, a karbantartás, az anyagvizsgálat és a 
munkavédelem területén voltak használato-
sak ezek a gépek.
Amikor 1992-ben elrendelték az üzemtörté-
neti gyűjtemény létrehozását, a feladat fon-
tos része volt az építkezés megkezdése óta 
(1969) készült fényképek gyűjtése és az üze-
melő atomerőmű fontosabb napi eseményei- 
nek megörökítése. Ettől az időponttól szá-
mítjuk a múzeum fotótárának létrejöttét, 

amelyben ma közel százezer felvétel találha-
tó. Ebben az időszakban a kedvelt fényképe-
zőgép-márkák a Nikon F4-es és F5-ös gépek 
voltak, amelyek gyorsan és megbízhatóan 
működtek, viszont közel másfél kilogramm 
volt a súlyuk.

Az 1990-es évek elején alakult ki az a szo-
kás, hogy amikor nevesebb vendégek láto-
gattak az erőműbe, az üzemlátogatáson egy 
fotós végigkísérte őket, majd egy albumba 

rendezte a felvételeket, és az albumot pos-
tán vagy futárral elküldtük a vendégeknek. 
A technikai fejlődés később lehetővé tette, 
hogy már a látogatás végén odaadjuk az al-
bumot vagy CD-t. Jelenleg még egyszerűbb 
a fotós dolga, hiszen elektronikusan küldhe-
ti el az üzemlátogatásról készült felvételeket.
Az erőmű fotósai (Beregnyei Miklós, Bodaj-
ki Ákos, Juhász Luca) készítették és készítik 
az Atomerőmű újság, majd magazin fotóit, 
a Heti Hírlevélbe és az 1992-től megjelenő 
évkönyvekbe szánt fotókat. Ma már ott tar-
tunk, hogy a szakemberek előadásaik-hoz is 
kérnek fotóanyagot, különös tekintettel a ré-
gebbi időkben készült felvételekre. 
Meg kell említeni a múzeumi szakmun-
kákhoz elengedhetetlen fényképek készíté-
sét is, például a leírókartonokhoz készített 
műtárgyfotókat. Az egyre bővülő fotótárral 
kapcsolatos legfontosabb feladat az archivá-
lás, amely biztosítja a nyilvántartásba vett 
felvételek gyors előkereshetőségét és meg-
őrzését.

Beregnyei Miklós

Mozaik

Tárgy/
történet

Fotók: Juhász Luca
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Hétköznapi hit: Nyisztorné Vas Rita

Minőségi tartós élet

Nyisztorné Vas Rita négygyer-
mekes édesanya, pedagógus-
ként dolgozik. Kevés ideje van 
önmagára, mégis elégedett és 
jókedvű. A női identitásról és a 
főbb értékekről kérdeztük.

– Mennyi időd van önmagadra?
– Ez egy érzékeny pont: mini-
mális. A régebben magamra for-
dított időből szépen lefaragott az 
anyaság, így sokat jelent, ha kö-
zösségbe megyünk, mert az va-
lamennyire az én időm is. Na-
gyon fontosak számomra a csalá-
di vacsorák, mert akkor tudunk 
együtt lenni, beszélgetni a gyere-
keinkkel. Ha el szeretnék menni 
valahova, ezt az időt kellene fel-
áldoznom, de nincs szívem el-
venni tőlük, hiszen olyan hamar 
kirepülnek. Ráadásul logisztika-
ilag is nehezen tudnánk megol-
dani.
– Divatos kifejezés mostanában 
az „énidő”. Te hogyan, hol talá-
lod meg ezt a kiszabott időt?
– Szeretek esténként olvasni, il-

letve sokat autózok. Vezetés köz-
ben általában imádkozom vagy 
zenét hallgatok. Ez nagyon ki-
kapcsol, hiszen ilyenkor magam 
lehetek. Csak ne lenne olyan drá-
ga a benzin!

– Mit szeretnél mindenképpen 
megtanítani a lányaidnak?
– Kamaszodnak, így mostaná-
ban sokszor kerülnek „össze-
tűzésbe” az apukájukkal. Ezért 
különösen nagy �gyelmet for-

dítok arra, hogy bármit érez-
nek, tiszteljék őt. Mindig hang-
súlyozom, hogy jót akar nekik, 
és nem hagyom, hogy tisztelet-
lenül beszéljenek vele. Én tisz-
telem a férjemet, és megbízok 
benne, amit ki is mutatok, ez jó 
példa lehet számukra. Szeret-
ném megtanítani nekik, hogy 
olyan fér�t válasszanak maguk-
nak, aki mellett igazán nőnek 
érezhetik magukat. Tegyék ma-
gasra a lécet, hiszen a �úk szere-
tik a kihívást. 
– Hogyan éled meg azt, hogy nő-
nek születtél? Min múlik az, hogy 
valaki kiteljesedjen az identitásá-
ban?
– Hívő emberként azt tapasz-
talom, hogy az igazi szabadsá-
got Istenben lehet megélni, mert 
úgy fogad el, amilyen vagyok. Ez 
a szeretet és teljes elfogadottság 
ad lehetőséget nekem arra, hogy 
megéljem a nőiességemet és ki-
teljesedjek benne. Ezen felül na-
gyon örülök annak, hogy nő le-
hetek!                  Weller P. Hanna

Lassan beköszönt a tavasz, elő-
bújnak a földből a friss gyógy-
növények is, az elsők között a 
tyúkhúr. Mivel nem ismerik 
gyógyhatását, sajnos sokan ma 
is csupán haszontalan gyom-
növénynek tartják, esetleg ta-
karmányként hasznosítják, pe-
dig már az ókorban is gyógy-
növényként ismerték, kedvelt 
háziszer volt vese- és hólyag-
betegség, tüdőnyálkásodás el-
len. Sebastian Kneipp német ka-
tolikus pap, aki természetgyógy-
ászattal is foglalkozott, köhögés 
és aranyér gyógyítására javasol-
ta. Leveles hajtásaiból régen íz-
letes főzeléket és salátát készítet-
tek. Olajos kivonata külsőleg kü-
lönböző kiütések, bőrgyulladás, 
száraz ekcéma, pikkelysömör 
gyógyítására alkalmas. Megpá-
rolva és pakolásként alkalmaz-
va tályogok, furunkulus érlelé-
sére, daganatok lágyítására és 

oszlatására használható. Meg-
szünteti a bőrviszketést, nyug-
tatja, puhítja a bőrt, sebgyógyí-
tásra is alkalmas. Ehhez frissen 
szedjünk tyúkhúrt, mossuk meg, 
majd rakjuk bele egy üveg aljá-
ba, amit öntsünk fel olívaolaj-
jal. Hagyjuk állni három-négy 
napot, majd szűrjük le és tölt-

sük egy nem átlátszó üvegcsébe. 
Maximum fél évig használható 
fel. Belsőleg gyulladáscsökken-
tő, vizelethajtó, megakadályoz-
za a vese- és húgykőképződést, 
serkenti a vese működését. Kalci-
umban, káliumban, foszforban, 
A-, B- és C-vitaminban gazdag 
levelei alkalmassá teszik legyen-

gült betegek roborálására. Ké-
szíthető belőle leves, mártás vagy 
főzelék, nyersen salátaként ehe-
tő. Sokan úgy vélik, hogy rend-
szeres fogyasztása elősegíti a test-
súlycsökkentést. Ehhez használ-
hatunk frissen szedett növényt 
vagy szárítottat. Ha frissen szed-
jük, elegendő pár perc a forrázat 
elkészítéséhez, ha szárítva hasz-
náljuk fel, az áztatási idő tíz perc. 
Édesítés nélkül fogyasszuk. Én 
leginkább frissen szeretem fel-
használni: vegyes salátát készí-
tek mindenfajta zöld növényből, 
például spenótból, rukkolából, 
tyúkhúrból, az öntet lenmagolaj, 
tökmagolaj, citromlé és só. Ala-
posan összekeverem és pirítóssal 
vagy melegszendvics kísérője-
ként esszük. Turmixitalokhoz is 
jó kiegészítő, a kedvencem a spe-
nót, alma, banán, rukkola, tyúk-
húr kombináció egy kis citrom-
lével.          Nagyné Szalai Melinda

Fotó: Szaffenauer Ferenc

Fotó: Molnár Gyula
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A nemzetközi nőnap közeledtével elgondol-
kodtam, miről írjak. Adjak történeti visszate-
kintést, és taglaljam, hogy a nemzetközi nő-
nap, amit 1948 óta ünneplünk Magyaror-
szágon is, az egyszerű, de mégis történelmet 
alakító nők napja, akik évszázadokon át küz-
döttek az egyenlő jogokért és lehetőségekért? 
Vagy arról, hogy ezek elnyerésével a mai nők 
dolgozhatnak napi nyolc órát, majd otthon 
következik a második műszak: család, ház-
tartás? Nem lenne őszinte. Írok inkább há-
rom nőről, akik a mai napig meghatároz-
zák az életemet. Az első apai nagymamám. 
Gyerekkoromban iskola után hozzá men-
tem, míg a szüleim dolgoztak. Mindig �nom 
ebéddel várt, máig érzem a fánk és a lekvár 
ízét – olyan fánkot csak a mama tudott sütni. 

Mindig volt nála ropi és sportszelet, és me-
sét olvasott nekem, de még jobban szerettem, 
amikor az emlékeiről beszélt. Tőle tanultam 
türelmet, szorgalmat, a könyvek szeretetét. 
Hetvenöt éves korában hagyott itt minket, és 
mialatt otthon ápoltuk, hatalmas barna sze-
mében ugyanazt a félelemmel teli beletörő-
dést láttam, mint évtizedekkel később apuká-
méban. A második az anyukám. Ugyanolyan 
édesanyja szerettem volna lenni mindig a 
gyermekeimnek, mint amilyen ő volt nekem 
és az öcsémnek. Soha nem bántott, soha nem 
kiabált, soha nem volt türelmetlen, úgy te-
relgetett minket a jó irányba, hogy észre sem 
vettük. A mai napig várom és elfogadom a ta-
nácsát, ha mégsem, akkor úgyis bebizonyo-
sodik: neki volt igaza. Nem �atal már, de az 

első kérő szóra segít, sőt, akkor is, ha nem 
kérem, de mindig szerényen, nem tolako-
dón. A �am hozzá szalad, ha nyugalomra 
és egy kis simogatásra vágyik. Nem tudom, 
meghálálhatom-e valaha neki azt a sok jót, 
amit kaptam tőle, félek, hogy kifolyik a ke-
zemből az idő. A harmadik legfontosabb nő 
az életemben a lányom. Még csak tizennégy 
éves, de akkora akaraterő, kitartás és céltuda-
tosság van benne, mint tíz felnőttben. Drága, 
égővörös hajú szivárványgyerek, csoda volt 
már az is, hogy megszületett, és az egész lé-
nye az. Féltjük és óvjuk. Nő a nőnek nem ad 
ajándékot ezen a napon, én egész évben ün-
neplem őket. Tudták, tudják, hogy a szívem 
egy-egy darabja örökké az övék.                    

  Sólya E.

– Napi szinten hallunk a klíma-
változásról, következményeiről, 
a természeti környezetre, em-
beriségre gyakorolt hatásáról, és 
kell is beszélnünk, gondolkod-
nunk erről. Ezzel a céllal szervez-
te meg az ÖKO Munkacsoport 
Alapítvány a „Legyen szívügyünk 
a Föld!” című konferenciát – 
mondta Jantnerné Oláh Ilona, a 
szervezet kuratóriumának elnö-
ke. Kiemelte, hogy a program-
ra az ország minden részéről ér-
keztek a Klímabarát Települések 
Szövetségének képviselői, illetve 
az eseményen jelen volt Süli Já-
nos miniszter, valamint dr. Botos 
Barbara klímapolitikáért felelős 
helyettes államtitkár is. 
A konferenciának a társszervező 
Paksi Városi Múzeum adott ott-
hont, ami a Paksi Metszet című ál-
landó tárlat A paksi löszfal kiállítá-
si egysége miatt kézenfekvő volt. 
A kiállítás a földtörténeti múl-
tunk közel egymillió éves esemé-
nyeit őrzi. Az egykori téglagyár-
tás során itt feltárt üledékekeket 
már az 1930-as évek óta folyama-
tosan kutatták, s ennek köszön-
hető, hogy az egyik legjobban 
tanulányozott pleisztocén szel-
vény Közép-Európában. A kiállí-
tás a paksi löszfalban feltárt ősma-
radványok segítségével ismerteti 
meg a látogatót a negyedidőszak 

eseményeivel. Az ENSZ arra szó-
lította fel a világ országait, hogy 
dolgozzanak ki stratégiát és cse-
lekvési terveket, mindenki tegyen 
valamit a maga szintjén a klíma-
változás ellen. Ezért a konferen-
cián elsősorban a helyi jó példá-
kat ismertették a klímabarát te-
lepülések képviselői, köztük dr. 
Bozsolik Róbert, Bátaszék polgár-
mestere, aki úgy vélekedett, hogy 
ismeretanyag-gyűjtéssel, a lakos-
ság ösztönzésével és fejlesztések-
kel tehet egy település a klímavál-
tozás ellen. Beruházásaik sorában 
említette, hogy minden intézmé-

nyükre napelemes rendszert te-
lepítettek, hőszigetelési, fűtéskor-
szerűsítési munkákat végeztek, 
a tanuszodában megvalósított 
energetikai korszerűsítés során 
pedig a gázfelhasználást geoter-
mikus energiával váltották ki. 
A konferenciát Szabó Péter, Paks 
polgármestere nyitotta meg, aki 
elmondta, hogy Paks 2017-ben 
csatlakozott a Klímabarát Tele-
pülések Szövetségéhez. Beszélt ar-
ról, hogy az atomerőmű klímaba-
rát technológiával termel áramot, 
illetve beszámolt a város klímavé-
delmet szolgáló beruházásairól. 

Ezek sorában említette például az 
elektromos mobilitási infrastruk-
túra felépítését célzó Protheus 
projektet, azt hogy az önkor-
mányzat évek óta jelentős összeg-
gel támogatja a panel- és hagyo-
mányos technológiával épült épü-
letek energetikai korszerűsítését, 
valamint hogy folyamatosan fej-
lesztik a kerékpárút-hálózatot. 
Az előadások sorát Jantnerné 
Oláh Ilona kezdte meg a konfe-
rencián, amelynek részeként a 
múzeum A Paksi löszfal tárlatát 
is megtekinthette a mintegy öt-
ven résztvevő.                     -wph-

Mindenki tehet a klímavédelemért

Nőnapra – virág helyett

Fotó: Molnár Gyula
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Ingatlanvagyon értéke-
lés, ingatlanközvetítés. 
Lakások, családi házak, 
mezőgazdasági, ipari, 

kereskedelmi ingatlanok 
értékelése, naprakész in-

gatlanárakkal.

Pakson, a Virág és a Laktanya utca 
sarkán, 5 lakásos, földszinti társas-
házban, garázzsal, kis kerttel, 114 m2 
alapterületű, önálló bejáratú lakás 
eladó. Fűtés: központi fűtés vegyes 
tüzelésű kazánnal.  
Irányár: 21, 3 M Ft

Pakson, az óváros központjában, 
az Erzsébet szállodával szemben, a 
Duna és a 6. sz. főút mellett, 395 m2 
telekterülettel, tetőtér-beépítéses, 
128 m2-es, 3 és félszobás, teraszos, 
Dunára néző, összkomfortos családi 
ház gáz központi fűtéses eladó.  
Ár: 38 M Ft

Pakson, a Kornis utcában 480 m2-
es telken, 174 m2-es, 6 szobás, 2 für-
dőszobás, vegyestüzelésű és gáz-
fűtéses kiváló állapotú, igényesen 
kialakított családi ház, garázzsal, szu-
terénnel eladó. 
Ár: 61 M Ft

Pakson, az Újtemplom utcában 3 
szobás, konyha + étkezős családi 
ház garázzsal eladó. 
Ár: 34 M Ft 

Pakson, a Temető utcában 1503 m2-
es telken, 96 m2-es, 3 szobás családi 
ház, melléképületekkel, garázzsal el-
adó. A területen 6 lakásos társasház 
építhető. 
Ár: 31 M Ft

Paks–Cseresznyés központjában két 
építési telek eladó. 
Ár: 11,5 M Ft, 14,5 M Ft

Pakson, a Kisfaludy utcában, a lakó-
telep legszebb részén, 765 m2-es 
területen, 83 m2-es, központi fűté-
ses családi ház, garázzsal, gazdasági 
épülettel eladó.  
Ár : 41 M Ft

Pakson, a Domb utcában 886 m2-es 
területen 84 m2-es családi ház eladó 
garázzsal, pincével, kerttel. 
Ár: 21 M Ft

Érdeklődni lehet:
Fonyó Lajos ingatlanvagyon 

értékelő és közvetítő
Tel: 06-70/310-8374

E-mail: fonyolajos@t-online.hu 
Kérés esetén fotókat és részle-

tes felvilágosítást küldök.

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

TEIT
kalocsai látogató központ

(Kossuth Lajos utca 50.)
nyitvatartása:

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

4,27 ha egybefüggő gyümölcsös eladó Paks külte-
rületén, magas AK, körbekerített. Irányár 30 millió.

Elérhetőség: 06-20-220-80-85
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A Dunán is készülnek már a versenyekre

Jégfinálét tartott 
a CsapAtom

Kedvező rajt után 
megtorpanás 

Megérkezett a jó idő, február 
utolsó hetében vízre tették a ke-
nukat, kajakokat az ASE spor-
tolói. A felkészülési időszak-
ról, a következő hetek, hónapok 
eseményeiről Bedecs Ferencet, 
a kajak-kenu szakosztály veze-
tőjét kérdeztük.

– Viszonylag korán kezdtétek meg 
a vízen a munkát. Jók a körülmé-
nyek?
– A téli hónapok után már na-
gyon várták sportolóink, hogy a 
Dunán kajakozhassanak, kenuz-
hassanak. Most 4-5 Celsius-fo-
kos a víz, ami még hideg, ezért 
csak a felnőttek és az i�k tehet-
ték vízre a hajókat. A vízállás vi-
szonylag stabil, ha erősebb a szél, 
be tudunk menni a védettebb 
öbölbe evezni. Rossz idő esetén 

tudnak kondizni a csónakház-
ban, ott az ergométer, a tanme-
dence is használható még, a fu-
tóedzéseket végezhetik a tölté-
sen. A kisebbek akkor mehetnek 
majd vízre, ha tartósan melegebb 

lesz a levegő hőmérséklete, és 
kellemesebb a víz hőfoka.
– Kezdődnek a vízi alapozó edző-
táborok. Ki hova megy?
– Március első vasárnapján Dél-
Afrikába utazott Pupp Noémi 

három, Koleszár Zoltán négy 
hétre. Portugáliában kezdi meg a 
felkészülést Kiszli Vanda és az if-
júsági kajakos Vajda Bence, Van-
da három, Bence két hétig lesz 
Luzitániában. I�úsági kenusaink, 
Hodován Dávid és Kollár Kristóf 
Pakson készülnek. A válogatott 
edzőtáborok áprilisban is folyta-
tódnak, az ASE versenyzői Fadd-
Domboriban készülnek majd.
– Hányan vágnak neki a verseny-
szezonnak?
– A kölyök korosztálytól a fel-
nőttekig hetven versenyengedély 
van kitöltve, ehhez jönnek még a 
sárkányhajósok, és azok, akik tö-
megsport szinten, egy-egy verse-
nyen indulnak. Ezenkívül van-
nak a kezdő, 8-9 évesek, nekik 
még nem váltunk ki engedélyt.                            

-joko-

Korizni megy Magyarország! 
A korcsolyasport dicsőségfalán 
aranybetűs dátum 2018. február 
22., amikor a gyorskorcsolyaváltó 
megszerezte Magyarország első 
téli olimpiai aranyérmét. A tör-
ténelmi teljesítmény tiszteletére 
február 22-e a magyar korcsolyá-
zás napja lett. Az országos rendez-
vényhez a tavaly év végén megala-
kult paksi CsapAtom Kori Klub 
Sportegyesület is csatlakozott, a 
műjégpályán jég�nálét tartottak, 
és egyben lezárták a szezont. 
– Büszkék vagyunk arra, hogy öt-
ven alapítótaggal hoztuk létre az 
egyesületet, azóta pedig újabb hu-
szonhét fő csatlakozott hozzánk. 
Családtagokkal együtt – akik 
szintén aktívan korcsolyáznak – 
tagságunk mára meghaladta a 
száz főt – mondta el a TelePaks 
sportmagazinjában Balog Mária, 
az egyesület elnöke. A szakmai 
vezető Beregi Károly sí- és kor-
csolyaoktató lett, aki többek kö-
zött Baján, Szekszárdon és Tolnán 
is aktív részese volt a helyi klu-

bok létrehozásának, a téli sportok 
népszerűsítésének. Pakson a Me-
sevár tagóvoda kereste meg elő-
ször. – Ennek az intézménynek az 
egyedi kezdeményezése indította 
el a folyamatot. Az óvoda vezeté-
se megelégedéssel fogadta a mun-
kámat, de ahhoz, hogy kiszélesít-
sük ezt a lehetőséget, kellett egy 
olyan ember, aki lendületes, lel-
kes, és aktívan szervezi a napi fel-
adatokat, valamint összefogja a 
közösséget. Nagy örömömre Ba-
log Mária segítségével sikerült el-
indítani az egyesületet – tájékoz-
tatott Beregi Károly. A szervezetet 
Paks Város Önkormányzata kor-
csolyaidő biztosításával támogat-
ja, így a korcsolyaszezon alatt tíz 
héten át, heti három napon tart-
hatták edzéseiket a jégpályán. 
A koripálya február végén be-
zárt, de a tavasztól őszig tartó idő-
szakban is zajlanak majd a tré-
ningek, immár görkorcsolyával, a 
Kurcsatov utca mögötti szervízút 
mellett található elzárt területen.

Faller Gábor

Jól kezdte a bajnoki és a Magyar 
Kupa tavaszi küzdelemsorozatát 
a Paksi FC labdarúgócsapata, ám 
a legutóbbi két összecsapását ve-
reséggel zárta a zöld-fehér gárda. 
Az OTP Bank Ligában az MTK-t 
idegenben, valamint a Debrecent 
hazai pályán egyaránt 2:1-re ver-
te, míg a Haladással a Fehérvá-
ri úton, majd Kisvárdán 1:1-es, 
illetve 0:0-ás döntetlent játszott 
Csertői Aurél együttese. – Jól 
kezdtük a mérkőzést, az első fél-
időben irányítottuk és uraltuk a 
játékot. A második játékrészben, 
a bekapott gól után kicsit nyitot-
tabban kellett játszanunk, amiből 
a DVSC-nek adódtak is továb-
bi lehetőségei. Némi szerencsé-
vel azonban sikerült megfordíta-
nunk a találkozót, nagyon akar-
tuk ezt a győzelmet. A srácok 
végighajtották a meccset, kitettek 
magukért – értékelt a Debrecen 
elleni meccs után a vezetőedző. 
A kupasorozat is jól indult, a 2:1-
es felcsúti siker után azonban ha-
zai pályán nem várt 3:1-es �askó, 

összesítésben 4:3-as kiesés követ-
kezett. – Sajnos az első félidőben 
nagyon kevés jó megoldásunk 
született. Ennyire rossz technikai 
kivitelezéseket nem szoktunk lát-
ni NB I.-es szinten. Közömbösen 
futballoztak a srácok, a Puskás 
Akadémia pedig ma jobb volt 
nálunk, így megérdemelten ju-
tottak tovább – összegzett a lefú-
jást követően a tréner. Az atom-
város csapata továbbjutás ese-
tén sporttörténelmet írt volna, 
ugyanis 2006-os megalakulása 
óta nem járt még a PFC a legjobb 
nyolc között. Legutóbb a bajnok-
ságban 2:0-ra kapott ki Mezőkö-
vesden a Paksi FC, így tehát a jó 
rajtot követően megtorpant a tár-
saság. Javítani a következő játék-
napon a Mol–Vidi FC ellen lehet. 
A regnáló bajnokot március 9-én 
17 órakor fogadják a zöld-fehé-
rek a Fehérvári úti stadionban. 
A PFC a 8. helyről várja az össze-
csapást, a Csertői alakulat 23 for-
duló alatt 30 pontot gyűjtött.

Faller G.

Fotó: Molnár Gyula/archív illusztráció
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T E M E T K E Z É S
Bemutatóterem: Paks, Kálvária utca 2., 
a Szentháromság téren – a Földhivatalnál
Telefon/fax: 75/311-065, 20/852-1520
Irodavezető: Wágner Aranka, 
Noszkóné Sz.Eszter
Készenlét 0–24 óráig: 30/936-3255

w w w. p a n t a r t e m e t k e z e s . h u

З А Х О Р О Н Е Н И Е
Демонстрационный зал: г. Пакш, ул. 
“Калвариа” д. 2. (Paks Kálvária u. 2.), 
площадь “Сентхаромшаг” (Szenthá-
romság tér), у памятника Троицы
Руководитель офиса: 
Аранка Вагнер (Wágner Aranka), 
Естер Носко (Noszkóné Sz. Eszter)

    
  

Iroda,  bem uta tó terem  
7030 Paks  

Dózsa  Gy.u.  2/A  

Jáger  Edi t  
képvise lő  

te lefon:75/675 -732  
mobi l :20 /410 -7512  

Mozgásban: Gymstick

Köszönet az adó 1 %-ának 
felajánlásáért

A Vak Bottyán Tehetséggondozó 
Közalapítvány kuratóriuma kö-

szönetet mond azoknak, akik sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 % -ának 
felajánlásával a közalapítvány mű-

ködését támogatták.

2017-ben 532 505,-Ft, 2018-ban 
562 854,-Ft támogatást a gimná-
zium tehetséggondozó program-
jának megvalósítására, eszközfej-

lesztésre fordítottuk.

Az edzőterem megnyitásától (három éve) 
a  Gymstick Muscle  az egyik legnépszerűbb 
funkcionális edzésmódszer a Dream Fitness 
kínálatában. A gymstick olyan, mint egy 
súlyzórúd, amelynek mindkét végére gumi-
kötél illeszkedik – a kezek és a lábak között 
állandó, változó erőteret hoz létre. A gyakor-
latok végzése közben szinte minden izom 
tónusba kerül, így hatékonyan formálja az 
egész testet. A botok öt erősségben kapható-

ak: kék, zöld, fekete, ezüst és arany. A színek 
különböztetik meg a gumikötél erősségét és az 
ellenállás (1-30 kg között változtatható) nagy-
ságát. A zöld a leggyengébb, az arany a legerő-
sebb. 
Darabos Viola, a Dream Fitness szakmai ve-
zetője elmondta, hogy a Gymstick egyedülálló 
módon sokoldalú képességfejlesztést tesz lehe-
tővé. Erőfejlesztés, állóképesség-fejlesztés, ízü-
let- és gerincstabilizálás, egyensúly- és koor-

dinációfejlesztés történik mindegyik edzésen.  
A Gymstick edzések minden egyes gyakorla-
tával erősítjük a gerinc és az ízületek stabili-
zálásában működő izomcsoportokat. Ennek 
eredménye, hogy azoknál, akiknek gyakran 
fáj a háta vagy a dereka, a panaszaik csökken-
ni fognak, idővel pedig teljesen meg is szűn-
hetnek.
Az órákon könnyen elsajátítható gyakorla-
tokkal dolgoznak az edzők. Az edzésprog-
ram könnyen áttekinthető és lekövethető, így 
a vendégeknek garantált sikerélményük lesz.
Kortól és nemtől függetlenül személyre sza-
bott tréninget lehet vele biztosítani, mivel az 
eszköz ellenállását mindenki saját maga sza-
bályozza (a gumikötél feltekerésével). 
A vendégek az órákon képzett Gymstick inst-
ruktorok vezetésével speciális zenére végzik a 
gyakorlatokat.
Rengeteg jótékony hatással rendelkezik az ez-
zel az innovatív sporteszközzel végzett edzés. 
Zsírégetés, fogyás, alakformálás, állóképesség-
fejlesztés, bármi is legyen a cél, a Gymstickkel 
heti 2-3-5 alkalommal ez elérhető.

-titti-

Fotó: Dream Fitness
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Győzelemmel tért vissza Braniszlav Dzunics
A Sopron elleni győzelemmel tért vissza az 
Atomerőmű SE NB I/A-s fér� kosárlabda-
csapatához Braniszlav Dzunics. A szerb-
magyar edző harmadik alkalommal vette 
át a paksi csapat irányítását. A 2008/2009-
es bajnokságban aranyérmet, 2015-ben 
Magyar Kupa bronzot nyert tanítványai-
val. A bajnokság szünetében beszélgettünk 
vele. Nemsokkal később a Sopron KC el-
len lépett pályára vezetésével az Atomerő-
mű SE.

– Sokat gondolkodtál a vezetőedzői felké-
résen?
– Gondolkodtam rajta, de nem sokat. Nem 
unatkoztam, jólesett egy kis kikapcsolódás, 
kávézás, kutyasétáltatás.
– Milyenek voltak az első benyomásaid a csa-
patról?
– Úgy látom, hogy ez a csapat szeret dol-
gozni, vevők a munkára. Vannak olyan já-
tékosok, akikben több van, mint ami ed-
dig megmutatkozott, mindent megteszünk 
azért, hogy ezt a tudást kihozzuk belőlük. 
Amikor elfogadtam a felkérést, megbeszél-
tem Tóth János szakosztályelnökkel, hogy a 
kereten már nem változtatunk, mert az idő 
nem engedi. 
– Milyen elvárásokat fogalmazott meg feléd 
a szakvezetés, és te mit vársz az alapszakasz 
végére?
– Az ASE-nál mindig vannak elvárások, ha-
bár ebben a bajnokságban már nem olyan 
mértékűek, mint régen. Mindenki szeret-
né, ha bekerülnénk a rájátszásba. Úgy gon-
dolom, lépésről lépésre kell haladni. Az 
edzéseken úgy kell dolgozni, hogy a csa-
pat jobban játsszon, aztán ezt minden ösz-
szecsapáson meg is kell mutatni. A legfonto-
sabb, hogy végre el kell kezdeni megnyerni 
a meccseket.  Nagyon nagy gondnak érzem, 
hogy sokszor az utolsó percekben ment el a 
győzelem. Kérdés, hogy csak a végjátékkal 
van probléma, vagy az egész meccsel, és a 
végjáték csak következménye az addig tör-
ténteknek. Idény közben két kulcsjátékos, 
Evans és Trajkovski is távozott, így teljesen 
más lett a csapat. Sok a kapott pont, ezért el-
sősorban a védekezésen kell javítani.

Az első mérkőzést Braniszlav Dzunics ve-
zetésével a Gesztenyés úton, a Sopron KC 
csapata ellen játszották Eilingsfeldék, a baj-
nokság 20. fordulójában. A mérkőzés előtt a 
paksi vezetőedző azt mondta: remélem, a já-
tékosaink keményen, a megbeszéltek szerint 
játszanak, akkor meglesz a győzelem.
Az első negyedben a Sopron akarata érvé-
nyesült, az ASE futott az eredmény után, 
akadozott a támadójáték, de a negyed végé-
re sikerült három pontra felzárkózni.
A második felvonás közepéig Kovács Ákos 
pontjaival tartotta a lépést a Paks, majd 
Eilingsfeld és Faust is csatlakozott hozzá. 
A negyed végén Henton betörésből szer-
zett két pontot, ASE előnnyel ért véget az 
első félidő.
A nagyszünet után is kemény, �zikális játé-
kot láthattak a nézők, hol itt, hol ott volt az 
előny, egészen a huszonhetedik percig. Ek-
kor Henton egy triplát, Ruják pedig egy ket-
test tett be a vendéggyűrűbe, az állás így 62-
56-ra módosult. Forrósodott a hangulat, a 
szürke ruhások nem voltak mindig a helyzet 
magaslatán, véleményes ítéletek sora követte 
egymást. A végén Jevtovicé volt a főszerep, 
aránylag megnyugtató előnyt sikerült gyűj-
teni az utolsó tíz percre.

A negyedik negyed elején Medve középtávolija 
után tíz pontra nőtt a hazai előny. Nor�eet egy, 
Henton két triplát is elsüllyesztett, a harminc-
ötödik percben Ruják közelije után, már tizen-
öt ponttal vezetett a paksi csapat. Akadoztak a 
vendégtámadások, a paksi játékosok – Faust, 
Eilingsfeld – pedig lélekölő zsákolásokkal nö-
velték az előnyt. Henton hármasával lépte át az 
ASE a százpontos határt, és végül biztos, nagy-
arányú győzelmet aratott. 
Atomerőmű SE – Sopron KC 105-85 (17-20, 
24-18, 27-22, 37-25). A paksi pontszerzők: 
Henton 27, Faust 23, Kovács 14, Eilingsfeld 13, 
Jevtovic 9, Nor�eet 8, Ruják és Williams 4-4, 
Medve 3. 
A mérkőzés után Ruják András azt mondta, 
hogy részben sikerült kivitelezni, amit elter-
veztek. – Kicsit sok a kapott nyolcvanöt pont, 
de ezen még tudunk javítani. Még tanuljuk az 
új dolgokat, amiket Báne elvár tőlünk – fogal-
mazott.
Braniszlav Dzunics így értékelte a mérkőzést: 
Örülök, hogy nyertünk, nagyon nagy szükség 
volt arra, hogy megtörjük a rossz sorozatot. 
Nagy energiával, de sok hibával játszottunk, 
főleg a védekezésben. A következőkben ezek-
nek a kijavításán kell dolgoznunk.                                                 

Kovács József

Fotó: Molnár Gyula
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