
...van remény. Vannak, lesznek emberi arcok a világban. Most induló Emberi ar-

cok rovatunkban elsőként ismerjék meg Nádudvari László történetét!
10. oldal

Fotó: Babai István

Békés, boldog új esztendőt!
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Közélet

Eredményekről és tervekről is 
szólt a polgármesteri évértékelő
Szabó Péter, Paks polgármestere tartott 
évértékelő beszédet a Csengey Dénes Kul-
turális Központban rendezett, már hagyo-
mányos újévköszöntő esten. Beszélt arról, 
hogy mit jelentett 2019-ben a város veze-
tésében a felelősség. – Azt, hogy biztonsá-
gosan és magas színvonalon üzemeltettük 
városunkat, átgondolt és szigorú gazdál-
kodást valósítottunk meg, hogy renge-
teg fejlesztés indulhasson. A beruházáso-
kat jól megterveztük és átgondoltuk még 
akkor is, ha mindez időbe telt, és a város-
lakók számára úgy tűnhetett, hogy sem-
mi sem történik. Az októberi választások 
után is meg tudtuk őrizni a képviselő-tes-
tületben a jobboldali többséget, mely egy-
séges értékrendű és politikailag nem meg-
osztott hátterű közösségre épül, melyről 
hiszem, hogy a stabilitás és a töretlen fej-
lődés egyik fontos feltétele lesz a követ-
kező öt évben. De 2019-ben a felelősség 
abban is megnyilvánult részünkről, hogy 
az őszi önkormányzati választások ide-
jén, a város közéleti békéjének megőrzése 
érdekében, nem vettük fel a kesztyűt ak-
kor sem, amikor személyeskedésektől sem 
visszariadva korrupcióval, túlárazott vagy 
éppen jelentősen csúszó beruházásokkal 
vádoltak minket. Teljesítményünk érté-
kelését sárdobálás helyett, a demokrácia 
szabályai szerint, rábíztuk a paksi polgá-
rokra – összegzett a polgármester, kiemel-
ve, számára felelősség az is, hogy oda�-

gyeljenek azok véleményére, gondolatai-
ra is, akik most nem mellettük voksoltak. 
Szavai szerint szeretnének velük is párbe-
szédben maradni, hiszen nincs két társa-
dalom, nincs két város Pakson. – Fontos, 
hogy mindenki megtalálja otthonát, biz-
tonságát, családja, gyermekei jövőjét, fo-
lyamatos fejlődését – fogalmazott.
Szabó Péter arról is beszélt, hogy mit tett 
az önkormányzat azért, hogy a �atalok 
Pakson maradjanak. Az átalakított he-
lyi szociálisbérlakás-rendeletnek köszön-
hetően 2019-től több, városunkban szol-
gáló rendőr, tűzoltó, pedagógus, orvos és 
egészségügyi dolgozó juthat bérlakáshoz. 
Megemelték a Pakson lakást vásárló és jö-

vőjüket hosszú távon itt tervező �atal háza-
sok önkormányzati támogatását. Teljes kö-
rűen felújították a Paksi Napsugár Óvoda 
Vörösmarty utcai, valamint Munkácsy ut-
cai tagóvodáinak udvarát, és segítette az 
önkormányzat a Kalkuttai Szent Teréz Ka-
tolikus Óvoda elindulását. A Kápolna utcai 
bölcsődeépület felújításához 923 millió fo-
rint pályázati forrást nyert a város. 
A polgármester összegzést adott a 2019-
es beruházásokról és az idei tervekről is. 
Utóbbiak sorában említette, hogy a Vácika 
utcában megkezdődik egy új, aszfaltos út 
építése, valamint egy új rekreációs és sport-
központ tervezése, mely sportcsarnoknak, 
uszodának és jégcsarnoknak egyaránt ott-
hont ad majd. Tavaly év végén közel két-
milliárd forint állami támogatást kapott a 
város a víziközmű-fejlesztés tervezésére, a 
következő években a város teljes víziköz-
mű-rendszere megújul. Szintén tavaly év 
végén kapott újabb kétmilliárd forint álla-
mi forrást a város, a volt konzervgyár terü-
letén megvalósuló új városközpont kiala-
kításához szükséges területek megvásárlá-
sára, valamint egy új lakóövezethez, ahol a 
�ataloknak is szeretnének építési telkeket 
kialakítani. Továbbra is kiemelt �gyelmet 
fordítanak a város közterületeinek, köz-
épületeinek megújítására. Befejezik a la-
kótelepi központi park teljes körű rekonst-
rukcióját, és folytatják a tömbbelsők felújí-
tását, a lakótelep mellett az óvárosban is. A 
Duna-partot visszaadják a paksiaknak, és a 
városháza előtti teret is újragondolják úgy, 
hogy közösségi, városi programok méltó 
helyszínéül szolgáljon.
A polgármester zárógondolataiban azt fejte-
gette, hogy véleménye szerint a boldogságot 
ne egy-egy életeseménytől várjuk, a boldog-
ság maga az út, amin járunk céljaink felé, és 
boldogság nincs elégedettség nélkül, mert 
aki nem elégedett, az nem tudja, hol tart az 
életben, és azt sem, hogy mit kéne még elér-
nie. Végezetül kiemelte: 2020 legyen az elé-
gedettség éve mindannyiunk életében. Bé-
kességben, szeretetben, türelemben járjuk a 
városunk előtt álló célokért közös utunkat.
Szabó Péter polgármester évértékelő beszé-
déből további részleteket a www.telepaks.net 
honlapon olvashatnak. A 2019-ben megvaló-
sult beruházásokról pedig lapunk 3. és 4. ol-
dalán találnak összefoglalót.                  Kohl Gy.

Fotók: Babai István
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Városi beruházások 2019-ben
Elkészült a Paks és Dunakömlőd közötti ke-
rékpárút, megújult az Anna utca és az Al-
kotók útja, valamint a Gesztenyés utca egy 
szakasza, elkezdődött a lakótelepi központi 
park felújítása és a Kurcsatov utcai tömbbel-
ső felújításának második üteme. Összefog-
lalónkban 2019 legfontosabb önkormány-
zati beruházásait gyűjtöttük össze.

Az év elején írtunk arról, hogy átadták a 
Kurcsatov utcai kutyafuttatót, amely csak-
nem 900 négyzetméteren épült meg, két 

részből áll, tervezői �gyelemmel voltak arra 
is, hogy a zöldövezet épségben maradjon.
Elektromos töltőállomást telepítettek Pakson 
a Duna Hotel parkolójában, a Barátság úti 
rendelőintézetnél, valamint a Táncsics Mi-
hály utcában – adtuk hírül májusban. A két-
szer 22 kilowatt teljesítményű állomásokon 
0-ról 100%-ra 4-8 óra alatt lehet feltölteni a 
gépjárműveket. A töltőállomásokat jelenleg 
a nap 24 órájában ingyen használhatják az 
e-járművekkel közlekedők.
Májusban volt az Alkotók útján végzett re-
konstrukció műszaki átadása. A felújítás so-
rán új aszfaltburkolattal látták el a 175 méter 
hosszú utcát, illetve térköves járdát építet-
tek. A munkálatokat a Real-Rent K�. végez-
te Paks Város Önkormányzatának megbízá-
sából, közel 22 millió forintból.
Júniusban fejezték be a felújítást a Paksi 
Napsugár Óvoda Vörösmarty utcai tagin-
tézményének udvarán. A beruházás kere-
tében új játékokat telepítettek, műfűvel és 
gumiburkolattal látták el a területet, ahova 
ivókutakat is kihelyeztek. A projekt megva-
lósítására a Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány pályázatán nyert az önkor-

mányzat 50 millió forint támogatást, a fel-
újításhoz szükséges fennmaradó összeget a  
város költségvetéséből biztosították.
Júniusban elkészült a Paksi Napsugár Óvo-
da Munkácsy utcai tagóvodájának udvarfel-
újítása is. A fejlesztés keretben új, korszerű 
és biztonságos játékokat helyezett ki, vala-
mint szép, modern környezetet alakított ki 
a kivitelező Zo-Bau K�. A felújítás nettó 62 
millió 800 ezer forintból valósult meg. Az 
összeg egy részét szintén a Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítvány biztosította.

Júliusban három vadonatúj elektromos autó 
érkezett Paksra. A járműveket az önkor-
mányzat megbízásából a Protheus Holding 
Zrt. szerezte be az e-taxi programban, mint-
egy 30 millió forint értékben. A Protheus 
Holding Zrt. által meghirdetett e-taxi prog-

ramban három helyi társaság vett részt, a 
Fix, a Füge és a Duna Taxi. 
Júliusban tudósítottunk arról, hogy befeje-
ződött az Ősz utca Hunyadi és Temető ut-
cák közötti szakaszának felújítása, valamint 
az Ősz utcába torkolló Völgy utca rekonst-
rukciója. A munkálatok során a burkola-
tot térkővel fedték, kapubejárókat építettek, 
zöld szigeteket alakítottak ki a házak előtt, 
közműkiváltás is történt, az elektromos ve-
zetékek föld alá kerültek, és kandelábereket 
állítottak. A beruházás több mint nettó 166 
millió forintból, önkormányzati forrásból 
valósult meg.
Szeptemberben letették a Paksi Állatmen-
hely és Ebrendészeti Telep alapkövét. A tíz-
ezer négyzetméter területű telepen 250 ku-
tya és kisállat helyezhető majd el. A léte-
sítmény, ahol az állatok ivartalanítása is 
elvégezhető lesz, a 21. századi követelmé-
nyeknek megfelelően készül el.
Szeptemberben fejeződött be az Anna utca 
teljes körű út- és közműfelújítása. Az úttest 
új aszfaltburkolatot kapott, térkőburkolatos 
járdát építettek, és a kábelek a föld alá kerül-
tek. A két ütemben megvalósított rekonst-
rukciót az önkormányzat �nanszírozta, a 
beruházás értéke több mint nettó 230 mil-
lió forint volt.
Szeptemberben felavatták a külsejében meg-
újult városházát. Az épület energetikai célú 
rekonstrukciójára 209 millió forint támoga-
tást nyert az önkormányzat a terület-és tele-
pülésfejlesztési operatív programban (TOP). 
A beruházás 284 millió forintból valósult 
meg, a hiányzó összeget saját költségvetésé-
ből biztosította a város.                                     Ü    

Fotók: Babai István/archív
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Ü A kivitelezéssel megbízott T-BUILD Építő-
ipari és Kereskedelmi K�. szakemberei kicse-
rélték a külső nyílászárókat, homlokzat- és te-
tőszigetelés készült, termosztatikus szelepe-
ket szereltek fel a radiátorokra, valamint plusz 
napelemeket is elhelyeztek az épületen, mely 
körül a járda is megújult.
Októberben elkészült a Barátság úti rendelő 
második emeletének felújítása. A várótermet 
átfestették, klimatizálták, és kicserélték a bú-
torzatot. A világítást, a fogorvosi rendelőt és a 
mosdókat is korszerűsítették. A beruházás kö-
zel 30 millió forintból valósult meg. 
Októberben befejeződött a Csengey Dénes 
Kulturális Központ épületén a tető szigete-
lése. A beruházás összértéke bruttó 164 mil-
lió forint volt. Néhány héttel később elkezdő-
dött egy új kamaramozi-terem kialakítása az 
épületben, illetve ezzel párhuzamosan a föld-
szinti nagyklubban is munkálatok zajlottak, 
ott új padlózat készült. Vizesblokk-felújítás és 
szennyvízvezeték-csere is történt 2019-ben a 
Csengey központban. Az alagsorban találha-
tó mosdó és szárítóhelyiség felújítását a DC 
Dunakom Zrt. végezte az önkormányzat ál-
tal megállapított intézményi felújítási keretből.

Októberben indult el a lakótelepi közpon-
ti park felújítása. Első ütemben a Kishegyi út 
és a Csengey Dénes Kulturális Központ kele-
ti bejárata közötti terület újul meg. A zöldfe-
lület 3000 négyzetméter lesz, 21 új parkolót is 
kialakítanak, lesz automata locsolóhálózat, új 
közvilágítás, tér�gyelőkamera-rendszer és él-
ményszökőkút. A beruházás részben a város 
költségvetéséből, részben kormányzati támo-
gatásból, nettó 1,6 milliárd forintból készül el. 
A kivitelezés határideje 2020. július 20.
Októberben a kivitelezési szerződés aláírásá-
val hivatalosan is elkezdődött a Kömlődi utca 
teljes körű út- és közműfelújítása. A rekonst-
rukció nettó 460 millió forintba kerül, a kivi-
telező közlése szerint 270 nap alatt készülnek 
el a munkával.
A Kurcsatov utcai tömbbelső-felújítás máso-
dik üteme novemberben indult el. A megkö-
zelítőleg félmilliárd forintos beruházás része-
ként a Kurcsatov, a Wigner Jenő, a Gagarin, a 
Babits Mihály utcák és az I�úság útja által ha-
tárolt terület újul meg. A munkálatok befeje-
zésének határideje 2020. március 27.
A fenntartható városi közlekedés fejleszté-
sét célzó projekt keretében novemberben ír-

ták alá Paks Város Önkormányzata, valamint 
a Solaris Bus & Coach részvénytársasági for-
mában működő lengyel közlekedési gépgyár 
képviselői azt a szerződést, melynek kereté-
ben tíz elektromos autóbusz érkezik a város-
ba. Ebből hat nagyméretű jármű, amelyek 
63-63 fő szállítására alkalmasak, míg a négy 
kisebb, úgynevezett midi buszokra 44-44 
utas fér fel. A beruházás töltőállomások ki-
építését, továbbá járműtelep, azaz buszgarázs 
építését is magában foglalja. A projekt nettó 4 
millió 700 ezer euróba kerül, és tizenegy hó-
nap alatt valósul meg. 
Novemberben írtunk arról, hogy átadták a 
Paks és Dunakömlőd között megépült kerék-
párutat. A megvalósításra a terület- és tele-
pülésfejlesztési operatív programban (TOP) 
nyert bruttó 540 millió forint vissza nem té-
rítendő támogatást Paks Város Önkormány-
zata. A kivitelezés összköltsége bruttó 663 
millió forint volt, a különbözetet az önkor-
mányzat saját forrásból biztosította. A pro-
jekt a Széchenyi 2020 programban valósult 
meg. A beruházásban a kompkikötőtől a 
dunakömlődi halászcsárdáig 2,40 méter szé-
les hasznos útfelületű, kétirányú közlekedést 
biztosító 2570 méter hosszú kerékpárút és 
kapcsolódó létesítményei épültek meg.
Decemberben fejeződött be a Gesztenyés 
utca Kishegyi út és I�úság útak közötti sza-
kaszának felújítása. A rekonstrukciós mun-
kálatok összköltsége, melynek során új asz-
faltburkolatot kapott az úttest, megújult a 
parkoló és kerékpárútszakasz is épült, meg-
közelítőleg nettó 300 millió forint volt.
A Kápolna utcai bölcsődeépület teljes körű 
felújítása és a működtetéshez szükséges tel-
jes felszerelés és berendezés beszerzése va-
lósul meg abból a forrásból, amit a terület- 
és településfejlesztési operatív programban 
(TOP) nyert el az önkormányzat – olvas-
hatták decemberben lapunkban. A beru-
házás összköltsége meghaladja a 923 millió 
forintot.                                                Dallos Szilvia
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Kilencen vehettek át városi 
kitüntetést 2019-ben

KözéletKözélet

A mindenkori paksi képviselő-testü-
let által alapított díjak adományozásáról 
évente vagy kétévente döntenek a beérke-
zett javaslatok alapján. 2019-ben ötféle 
elismerés átadása volt esedékes, kilencen 
vehettek át díjat. A kitüntetések átadása-
kor elhangzott méltatásokból, a díjazot-
tak gondolataiból idézve tekintünk visz-
sza ezekre az ünnepi pillanatokra. 

Hárman vehettek 
át Pro Urbe díjat 
2019-ben, Kernné 
Magda Irén, Kiszl 
Károly és Forster 
József. – Nagyon 
szerencsésnek ér-
zem magam, mert 
egy olyan közös-

ségnek vagyok a tagja, amelyet nemcsak a 
jelene és a jövője, hanem a múltja is érde-
kel. Köszönöm a paksiaknak, hogy érdek-
lődő, értő olvasóim, a városnak ezt a díjat, 
amivel megbecsülte a munkámat, és min-
denkinek, akinek a támogatása lehetővé 
tette, hogy itt állhatok – mondta Kernné 
Magda Irén.

– Hetven éve szü-
lettem Pakson, so-
ha nem vágyód-
tam el a városból, 
ideköt a család, a 
munkám, itt ér-
zem jól magam. 
Mindig igyekez-
tem a város javát 

szolgálni – mondta Kiszl Károly. Az egy-
kori Paksi Duna-partért Közalapítvány el-
nöke volt, a Paksi Iparos és Vállalkozói Kör 
tagja. Évtizedek óta támogatja a város kul-
turális életét. Paksot támogató legjelen-
tősebb eredménye a paksi komp-, majd 
nagyhajó- és csónakkikötő létrehozása és 
üzemeltetése.

– Megtanultam a 
szüleimtől, külö-
nösen édesapám-
tól a szülőfalum, 
Dunakömlőd  sze-
retetét, tiszteletét, 
az identitástuda-
tot. A legnagyobb, 
amit ezek mel-

lett elértem, a barátság. Mindehhez kellett 
a családom, a barátaim és Önök – mond-
ta Forster József. Részt vett a Német Nem-
zetiségi Önkormányzat megalakításában, a 
reichertshofeni testvérvárosi kapcsolat ki-
alakításában. Az egykori Dunakömlődért 
Egyesület elnöke volt. Kezdeményezésére 
2016-ban megépült a kitelepített németek 
emlékműve. 

Tisztes polgár ki-
tüntetést Molnár 
Imréné és Sikló-
si Mátyás vehettek 
át. Molnár Imré-
né Ancika karita-
tív munkát végez. 
Kezdetben élelmet 
vitt segítségre szo-

rulóknak, aztán elkezdte a házhoz menő ru-
hagyűjtést, a karácsonyi ételosztást, majd el-
indította a Segítők Házát, ahol a rászorulók 
használt ruhaneműhöz, háztartási eszkö-
zökhöz, bútorokhoz juthatnak, illetve rend-
szeresen osztanak tartós élelmiszert lelkes 
segítőivel. Munkájához a családja és hite ad 
erőt.

Siklósi Mátyás, az 
utolsó paksi ká-
dármester 1962-
ben a kádárkép-
zés utolsó évfo-
lyamán végzett. A 
volt konzervgyár 
kádárüzeme után 
Pesten dolgozott a 

hordógyárban. 1990-ben, a mestervizsga 
letétele után önálló iparossá vált. A precíz, 
hagyományos famegmunkálás híve. Het-
venéves koráig űzte az ipart. Nemcsak a 
hordóval, a belevalóval is nagy szakérte-
lemmel foglalkozik. Az evangélikus gyü-
lekezet oszlopos tagja. 

Gyermekeinkért 
díjat Ziliziné Pet-
rik Klára, a Paksi 
Bezerédj Általános 
Iskola pedagógu-
sa és Nagy Már-
ta, a Balogh Antal 
Katolikus Általá-
nos Iskola és Gim-

názium pedagógusa vehetett át. Ziliziné Pet-
rik Klárát színvonalas, naprakész, innovatív 

munkaszemlélet, hivatástudat, önzetlenség 
és precizitás, gyermek- és szakmaszeretet 
jellemzi. Számára nem a tanterv teljesítése, 
hanem a gyermekek terhelhetősége, egyéni 
képessége számít. 

Nagy Márta fe-
lelősségteljesen, 
szeretettel végzi a 
munkáját, fontos 
számára a valódi 
értékek közvetíté-
se és elfogadtatá-
sa – állt a mélta-
tásban, ahogy az is 

elhangzott, hogy a díjazottat �gyelmesség, 
mély elkötelezettség, türelem és mérhetet-
len szeretet jellemzi. A szülők szerint egy-
értelműen pedagógusnak született. 

Pámer Ágnes vé-
dőnő azt mondja, 
munkájának min-
dig az a területe 
áll a szívéhez leg-
közelebb, amit ép-
pen csinál. A te-
rületi munkában 
az volt a nagysze-

rű, hogy a családok elfogadták, befogadták, 
az iskolában pedig a gyerekek azt tükrözik 
vissza, amit kapnak. Hangsúlyozta, szeren-
csésnek érzi magát, mert mindig nyitott, 
elfogadó és segítőkész környezetben dol-
gozhatott. Munkáját Pongrácz Sándor-díj-
jal ismerte el az önkormányzat. 

A Segítő Kéz ki-
tüntetést Ferenczi 
Jánosné, a Paksi 
Kistérségi Szociá-
lis Központ Idő- 
sek és Fogyatéko-
sok Nappali ellá-
tójának munka-
társa vehette át. 

Munkálkodott a házi segítségnyújtásban, 
a jelzőrendszeres házigondozásban, majd 
az idősek nappali ellátójában vállalt fel-
adatot. Több mint harminc éve dolgozik a 
szociális ágazatban. – Ez nem munka szá-
momra, hanem öröm, mert érzem, hogy 
szeretnek, és ahol ezt érzi az ember, oda 
szívesen megy – fogalmazott a díj átvéte-
lekor Ferenczi Jánosné. 

Kohl Gyöngyi
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Évfordulók 2019-ben Pakson
2019-ben is több alkalommal tudósítot-
tunk jubileumokról a Paksi Hírnökben. 
Ezekből szemezgettünk archívumunk se-
gítségével. 

Várossá avatásának negyvenedik évforduló-
ja Paks egész múlt évét áthatotta. A jubileum 
alkalmából kibővítették a korábbi két évben 
nagy sikerrel megtartott Város napja progra-
mot, és Város hete elnevezéssel hívta prog-
ramsorozatra a lakosságot Paks Város Ön-
kormányzata és a Csengey Dénes Kulturális 
Központ. A Város hetén helyi értékek napját, 
koncerteket, kiállításmegnyitókat tartottak, 
átadták a KRESZ-parkban elkészült falfest-
ményt, zárásként pedig a Város napjára vár-
ták a lakosságot. 
Reichertshofen és Paks 1989. december 
1-jén kötöttek testvérvárosi szerződést Hans 
Hammerl, akkori reichertshofeni polgármes-
ter és Jákli Péter, akkori paksi tanácselnök 
aláírásával. Az elmúlt évtizedek alatt máig 
tartó szakmai, emberi kapcsolatok alakultak 
ki a két város polgárai, civilszervezetei, intéz-
ményei között. A harmincéves jubileum al-
kalmából német delegáció érkezett a Város 
napjára Michael Franken, Reichertshofen 
polgármestere vezetésével, egyeztettek a pak-
si városvezetéssel a következő évek tervei-
ről, a kapcsolatépítés újabb lehetőségeiről. 
Az egykori megállapodást megerősítő doku-
mentumot Michael Franken és Szabó Péter 
polgármesterek írták alá. 
Megerősítette testvérvárosi szerződését Paks 
és Kézdivásárhely is. Az eseményen Szabó 
Péter, Paks polgármestere és Barnabás István 
alpolgármester is köszöntötték a megjelente-
ket. Mint elhangzott, a kapcsolat tizenöt év-
nél messzebbre nyúlik vissza: a rendszervál-
tás után a Magyar Úttörők Szövetségének he-
lyi képviselői kezdeményezték, oroszlánrésze 

volt ebben Mezősi Árpád paksi pedagógus-
nak. A testvérvárosi megállapodást 2004. au-
gusztus 20-án Hajdú János paksi, illetve Tö-
rök Sándor kézdivásárhelyi polgármester ír-
ták alá. A megerősítő megállapodást Szabó 
Péter és Bokor Tibor polgármesterek látták el 
kézjegyükkel Pakson.
Negyven évvel ezelőtt nyitották meg a (mai 
nevén) Paksi Bóbita Bölcsődét. A jubileumot 
három nap alatt négy programmal ünnepel-
ték meg. Családi napot tartottak a jelenlegi 
bölcsődéseknek, szüleiknek, nosztalgia dél-
utánt az egykori bölcsődéseknek, nyugállo-
mányba vonult kollégáknak. A szélesebb kör-
nek szóló programok mellett szakmai napot 
is tartottak, amelyre meghívták a jelenlegi és 
a volt munkatársakat, a társintézmények ve-
zetőit és a fenntartó képviselőit. A jubileumot 
bállal is megünnepelték. 
Tavaly is partnerségben valósította meg a 
múzeumok éjszakája helyi programját a 
Paksi Városi Múzeum és az Atomenergeti-
kai Múzeum (AEM). A rendezvény a Bű-
vös 50 címet kapta annak apropóján, hogy 
1969-ben kezdődtek meg a régészeti kutatá-
sok Lussoniumban, illetve az első földmun-
kák az atomerőmű építéséhez. A Múzeu-
mok éjszakájának programjaival az elmúlt 
50 év történéseit, kiemelkedő eseményeit kí-
vánták felidézni. A visszajelzések szerint is-
mét egy izgalmas, érdekes, informatív prog-
ramot hozott létre a két intézmény.
Az ötvenéves évfordulót az Atomenergeti-
kai Múzeum más módon is megünnepel-
te, túrát szerveztek, aminek során az építke-
zés helyszínein haladtak végig. A jubileum 
alkalmából emléktáblát helyeztek el a mú-
zeumnál, amelyet Pónya József nyugalma-
zott vezérigazgató leplezett le. A jeles évfor-
dulóról – amelyen az AEM a múltat ismét 
nem mindennapi formában kapcsolta össze 

a jelennel – méltóképpen emlékeztek meg a 
programmal, amelyre 150-en jelentkeztek. 
Pákolitz István születésének századik év-
fordulójáról emlékeztek meg a Paksi Városi 
Múzeumban a költő születésnapján, szep-
tember 18-án. Az eseményen, mely a paksi 
származású író, költő szobrának megkoszo-
rúzásával kezdődött, átadták az új Pákolitz 
István-emlékszobát a Paksi Metszet kiseb-
bik épületében. Az eseményen mutatták 
be Kernné Magda Irén Itthon című köte-
tét, melyben a helytörténész Pákolitz István 
Paksról, a paksi barátokról, ismerősökről, 
eseményekről szóló műveiből ad válogatást. 
A gyermekek évében, 1979-ben adták át a 
(mai nevén) Paksi II. Rákóczi Ferenc Álta-
lános Iskolát. Az intézmény neve annak ide-
jén 2. számú (1994-től Móra Ferenc) Álta-
lános Iskola volt, majd a gyermeklétszám 
emelkedése miatt a fenntartó új iskolát ala-
pított 4. számú (1996-tól Herman Ottó) Ál-
talános Iskola néven. Később – szintén a de-
mográ�ai helyzet okán – a két intézményt 
összevonták, a dunakömlődi is a része lett. 
Egy évvel később vette fel az iskola II. Rákó-
czi Ferenc nevét. A születésnapot jubileumi 
gálaműsorral ünnepelték meg, és találkozót 
is szerveztek az iskola volt és jelenlegi peda-
gógusainak.
Alapításának negyvenedik évfordulóját ün-
nepelte az Atomerőmű Sportegyesület is. A 
jubileumi rendezvényen mások mellett régi 
és aktív sportolók, edzők, sportvezetők vet-
tek részt. Az ünnepségen Süli János minisz-
ter és dr. Kovács Antal, az ASE elnöke elis-
merő okleveleket adtak át. A díjazottak vol-
tak: Fenes László, Gergely László, Hangyási 
Eszter, Hermann János, Jakab Albert, Jégh 
Lajos, László Zoltán, Orosz József, Sipos 
György Attila, Szabó Sándor, Szijártó László 
és Varga Szabolcs.                                 Kohl Gy.
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Képviselők: Spiesz József

Képviselők: Heringes Anita

– Mennyiben más a képviselői munka egy ön-
kormányzati testületben, mint a parlament-
ben volt?
– Az önkormányzati munka sokkal em-
berközelibb, mivel kézzelfoghatóbbak a la-
kosság problémái, könnyebben tudok nekik 
segíteni, így több a sikerélmény is. Élvezem 
ezt a munkát, és hogy senki másnak, csak a 
paksiaknak és a Paksi Deák Ferenc Egyesü-
let (PDF) tagjainak kell, megfeleljek. Hiszek 
abban, hogy a képviselő-testületnek össze 
kell zárnia a városra váró óriási kihívások 
közepette, és gondos gazdaként, együtt vé-
deni a paksiak érdekeit.

– Harmadik ciklusban önkormányzati kép-
viselő. Miért döntött úgy, hogy folytatná?
– Amikor először indultam önkormányzati 
választáson, az volt a célom, hogy a Paks köz-
igazgatási területéhez tartozó települések inf-
rastruktúráját felzárkóztassuk a városéhoz. 
Harmincéves lemaradást lehetetlen egy ön-
kormányzati ciklusban behozni, talán három 
elég lesz rá. Ezért döntöttem úgy, hogy indu-
lok a választáson, amire lakossági biztatást is 
kaptam.
– Milyen feladatok vannak még a település-
részeken?

– Meglátása szerint listás képviselőként több 
vagy kevesebb a felelősség, a munka a képvi-
selő-testületben?
– Mindannyian egy egész részei vagyunk, 
amiben a képviselők Paks város minden ál-
lampolgárának képviseletét ellátják. Soha nem 
azt nézem, hogy melyik utcából vagy milyen 
problémával keresnek meg, számomra az a 
fontos, hogy megtaláljuk a megoldást. Min-
den képviselőnek így kell hozzáállnia a közös 
munkához, hiszen ezzel bíztak meg minket a 
választók.
– A jogi, ügyrendi és pénzügyi bizottság elnö-
ke. Hogy érzi magát ebben a feladatban?
– A négy év parlamenti munka kellő rutint 
adott ehhez a feladathoz, például könnyeb-
ben eligazodom a törvények között. Ennek a 
bizottságnak majdnem minden előterjesztést 
meg kell tárgyalnia. Eddig az esetek nagyjából 
kétharmadában egy véleményen volt a tagság. 
Amikor nem tudunk megegyezni egy adott 
kérdésben, a testületi ülésen kérünk választ a 
kérdéseinkre, ha érdemi válaszokat kapunk, 
a PDF is megszavazza a határozati javaslatot, 
ellenkező esetben nem. A bizottsági üléseken 
nagyon sok mindent meg tudunk beszélni a 
különböző szakterületeken dolgozó cégek, in-

tézmények vezetőivel, a polgármesteri hivatal 
munkatársaival. Ez segít abban, hogy jó dön-
téseket hozzunk.
– Milyen prioritásokat lát a város egészét 
érintően?
– A legnagyobb prioritás most a városfejlesz-
tés, szem előtt tartva, hogy ne csak az atomerő-
mű-építéshez kapcsolódó beruházások való-
suljanak meg. Figyelemmel kell lennie a képvi-
selő-testületnek arra, hogy nem a város építi az 
atomerőművet, nekünk a paksiak érdekeit kell 
képviselnünk, a beruházás érdekei is fontosak, 
de számunkra másodlagosnak kell lenniük. 
Fontos, hogy megtörténjenek a sürgető utca-
felújítások, a játszótéri játékok pótlása, legyen 
elegendő férőhely az iskolákban, óvodákban, 
épüljenek fészeklakások a �ataloknak. Adjunk 
meg a paksiaknak minden olyan lehetőséget, 
amit egy ilyen nagy költségvetésű város meg-
adhat. Mindenkinek úgy kell dolgoznia, hogy 
a városfejlődés nyomán azt érezze a lakosság, 
hogy jó paksinak lenni.                           Dallos Sz.

– Mindenhol van még tennivaló az utak, jár-
dák felújítása, a közvilágítás, a csapadékvíz-el-
vezetés tekintetében. Reményeim szerint az 
idei költségvetésben szerepel majd annak a je-
lenleg bérelt épületnek a megvásárlása és felújí-
tása, amelyet most is közösségi házként hasz-
nálnak Gyapán. Cseresznyésben vásárolt az 
önkormányzat korábban egy telket, ám a rajta 
lévő könnyűszerkezetes épület nem felel meg 
a szabványnak, így el kell dönteni, hogy elad-
juk, vagy közösségi teret alakítunk ki a telken. 
A biritói közösségi ház tetőzetét fel kell újítani. 
Dunakömlődön megvásárolta az önkormány-
zat az óvoda mellett lévő üres épületet az intéz-
mény bővítéséhez. Gyapán gyalogátkelőhelye-
ket kell kialakítani, amire az állami beruházás 
keretében megvalósuló útfelújításhoz kapcso-
lódóan javaslatot tesz az önkormányzat. A ka-
merarendszer bővítése is feladat.
– A dunakömlődi településrészi önkormány-
zat, és a külső városrészek településrészi ön-
kormányzata elnöke, valamint a gazdasági 
és a városépítő bizottság tagja. Milyen műkö-
dést vár?
– A dunakömlődi és a külső városrészek tele-
pülésrészi önkormányzata bizottságokba agi-

lis településrészi képviselőket választott a la-
kosság, így bízok abban, hogy hatékony lesz a 
munka. Azt szeretném, ha a részönkormány-
zati képviselők lennének, úgymond, a telepü-
lések gazdái, összefognák a közösséget, illet-
ve azonnal jeleznék a megoldandó problémá-
kat, hogy intézkedhessünk. Tavaly javasoltam 
a két településrészi önkormányzat éves kere-
tének megemelését 12-ről 20 millió forintra, 
amiből – a város költségvetésében szereplő be-
ruházások mellett – több kisebb felújítást meg 
tudnánk valósítani.
– A város egészét tekintve milyen prioritáso-
kat lát a következő öt évre?
– Az atomerőmű-építés kapcsán nagy feladat 
lesz, hogy megfelelő színvonalú legyen az inf-
rastruktúra, a szolgáltatások, az egészségügy, a 
közbiztonság. Reményeim szerint az építke-
zéssel járó terhekből nem sokat érez majd a la-
kosság, Paks komfortos kisváros marad. 

Kohl Gy.

Heringes Anita elérhetőségei: 
telefon: 06/30 693-6435
e-mail: heringesanita@gmail.com

Spiesz József elérhetőségei: 
telefon: 06/20 204-8761 
e-mail: spiesz.joszef@paks.hu

Fotó: magánarchívum

Fotó: magánarchívum
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Atomenergetika – ez történt
az elmúlt évben

A paksi atomerőmű termelte 2018-ban a 
legtöbb villamos energiát Magyarországon. 
Közel 90%-os teljesítménykihasználással 
működött a négy paksi blokk, és a bruttó 
hazai villamosenergia-előállítás felét biz-
tosította. A társaság az üzleti tervnek meg-
felelő árbevétellel zárta az évet, közölte az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. év eleji ösz-
szegzésében. 
Kovács Pál vette át az államtitkári tisztsé-
get a paksi atomerőmű két új blokkjának 
tervezéséért, megépítéséért és üzembe he-
lyezéséért felelős tárca nélküli miniszter, 
Süli János mellett február 1-től. 
Az ország egyik legnagyobb naperőművét 
adták át március 5-én, Paksnál. Az atom-
erőműtől néhány kilométerre megépült 
20,6 MWp beépített teljesítményű naperő-

művet az MVM Csoport létesítette kilenc-
milliárd forintból, aminek 65 százalékát 
az MVM Csoport saját forrásból biztosí-
totta, 35 százalékát pedig európai uniós 
támogatásból �nanszírozták. A naperőmű 
átlagosan évi 22,2 GWh villamos energia 
termelésére képes, mintegy 8500 háztar-
tás, azaz több mint 20 ezer ember villa-
mosenergia-ellátását biztosítja. 
A kívül-belül megújult Paks II. interak-
tív kamion március 25-én kezdte meg ta-
valyi országjáró körútját. Komárom-Esz-
tergom, Fejér és Pest megyék nagyobb te-
lepülései mellett nyolc nyári fesztivál is 
szerepelt az útitervében. Emellett külön 
meghívásra egy-egy nagyobb rendezvé-
nyen is ott volt, például Pakson, a Város 
napján. 

Elnyerte az Atomexpo Awards fődíját az 
MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Alkotó Ener-
gia programja. Az elismerést Szocsiban, a 
XI. Atomexpó keretében szervezett gálán 
adták át. A nemzetközi fórumon az MVM 
Zrt. és a Roszatom orosz állami atomener-
getikai konszern tagvállalata, a Rusatom 
Service Rt. vegyesvállalat alapításáról ír-
tak alá szándéknyilatkozatot. A Roszatom 
nemzetközi szervezete, a Rusatom Nem-
zetközi Hálózat és a Dunaújvárosi Egye-
tem közös szándéknyilatkozata pedig a tu-
dományos képzés területén teremt alapot a 
két fél közötti együttműködésre. 
A paksi atomerőmű majálisán 2019-ben 
harmincheten vehettek át Igazgatósági Ní-
vódíjat. A majálison megünnepelték az 
Atomix K�. alapításának 25. évforduló-
ját. A céget az Atomerőmű Sportegyesület 
alapította, majd 2001. április 2-án a Paksi 
Atomerőmű Rt. megvásárolta a tulajdon-
jog száz százalékát. A születésnap alkalmá-
ból elismeréseket adtak át. 
Paks II. Akadémia néven képzési együtt-
működés jött létre a Paks II. Atomerőmű 
Zrt. és hat egyetem között alapképzésre 
épülő atomerőművi üzemeltetési szakmér-
nök szakirányú képzés megvalósítására.  Ü

Atomerőmű
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Atomerőmű

Ü Az érintett egyetemek: Budapesti Mű-
szaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Pé-
csi Tudományegyetem, Debreceni Egye-
tem, Pannon Egyetem, Miskolci Egyetem 
és a Dunaújvárosi Egyetem. A Paks II. Zrt. 
anyagi támogatást ad a képzéshez, így az a 
hallgatóknak térítésmentes.
Dunapataj, Györköny és Madocsa is teljes 
jogú tagja lett a Társadalmi Ellenőrző In-
formációs és Területfejlesztési Társulásnak 
(TEIT). A megállapodást júniusban írták 
alá. Az ülésen megújították az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt. és a TEIT közötti együtt-
működési megállapodást, illetve a telepü-
lésfejlesztésről szóló támogatási szerződést, 
mindkettő határozott időre szól.
Júniusban elkezdődött a Paks II. atom-
erőmű területén az első felvonulási épüle-
tek kivitelezése. A projekt ezen szakaszá-
ban a felvonulási területen több mint 80 
kiszolgálóépület létesül, irodaházak, sze-
relőcsarnokok, raktárak, amelyek a két új 
atomerőművi blokk kivitelezéséhez szüksé-
gesek. 
Az Atomenergia – A biztos jövő elnevezés-
sel tanulmányi ösztöndíjprogramot indított 
a Paks II. Zrt. A 2019/2020-as tanévben in-
dult programban öt középiskolásnak és tíz, 
alapképzésben vagy mesterképzésben részt-

vevő egyetemi hallgatónak biztosít ösztöndí-
jat a társaság.
Györköny, Ordas, Géderlak és Újsolt lakos-
ságának volt szeptemberben alkalma arra, 
hogy összesen közel négyszáz fővel ellátogas-
sanak a paksi atomerőmű hagyományos te-
lepülési nyílt napjára, ami lehetőséget ad az 
„áramgyár” megismerésére, személyes ta-
pasztalatok gyűjtésére azoknak is, akik nem 
ott dolgoznak. Másnap a munkatársakat vár-
ták a szintén hagyományos családi napra. 
Huszonnyolcadik alkalommal tartották meg 
az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. céggyűrű 
ünnepségét, ahol Pekárik Géza vezérigazgató 
mondott köszöntőt. A cég legrangosabb elis-
merését 2019-ben is húszan vehették át.
Fontos mérföldkő volt a Paks II. projekt tör-
ténetében, hogy az orosz fővállalkozó októ-
ber elején átadta az új blokkok műszaki ter-
veit. Ez a háromlépcsős elfogadási folyamat 
első fázisa volt, ezt követi a műszaki terv alap-
ján a létesítési engedély iránti kérelem össze-
állítása és az ahhoz szükséges elemzések el-
készítése, a harmadik lépcső az engedélyké-
relem tervezetten 2020 nyarára ütemezett 
benyújtása, majd annak hatósági elbírálása, 
és a létesítési engedély megszerzése. 
A nukleáris ipar szakemberei, a hatóságok 
és más szervezetek szakértői, a környezetvé-

dők és a lakosság közötti párbeszéd színteré-
ül szolgált az a kétnapos konferencia, amelyet 
idén először rendezett Oroszországon kívül 
a Roszatom, mégpedig Pécsett. Az AtomEco 
2019. Nemzetközi Társadalmi Fórum és Ki-
állításon megújította együttműködési szer-
ződését orosz társszervezetével a Társadalmi 
Ellenőrző Információs és Településfejleszté-
si Társulás, Gerjen község Desznogorszkkal 
erősítette meg testvértelepülési szerződését, 
és partnerre talált az Energiapolitika 2000 
Társulat. Az AtomExpo kiállítói között voltak 
paksi érdekeltségű cégek is, és itt debütált a 
Paks II. stand.
A Miniszterelnökség által támogatott Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) 
két pályázati fordulóban csaknem három-
milliárd forinttal segítette a támogatott tele-
püléseket. Paks kamaramozi kialakítására, a 
polgármesteri hivatal épületében lévő mos-
dók és konyha teljes körű felújítására, vala-
mint melegítőkonyha kialakítására nyert 30 
millió forint támogatást. Dunaföldvár, Ma-
docsa és Paks konzorciumban is pályázott, 
a térségi turisztikai termékcsomag elnevezé-
sű projektre 15 millió nyertek, amiből váro- 
sunk Lussonium turisztikai jellegű fejleszté-
sének tervezésére kapott ötmillió forintot.    

Kohl Gyöngyi

ATOMENERGIA – VÁLASZ 
A KLÍMAVÁLTOZÁSRA  
A nukleáris áramtermelés nem jár üvegházhatású 
gázok kibocsátásával.
Az új paksi blokkok évente 17 millió tonna szén-dioxid 
kibocsátását teszik majd elkerülhetővé. Ösz-
szehasonlításképpen: Magyarországon a teljes 
közlekedési szektor kibocsátása 12 millió tonna 
évente. A hazai erdők egy év alatt mintegy 

6 millió tonna szén-dioxidot képesek elnyelni. 
Az Európai Parlament is úgy véli, hogy az atom-
energia szerepet játszhat az éghajlatváltozás 
elleni küzdelemben és jelentős részesedést kap-
hat az európai villamosenergia-termelésben. 
Az atomerőművek a világ áramszükségletének 
10%-át biztosítják, ami a karbonmentesen termelt 

áram egyharmadát jelenti, Európában pedig a tiszta 
energia mintegy fele származik atomerőművekből.
A globális klímavédelmi célok eléréséhez szükség 
van atomenergiára. Magyarországon csak az 
atomerőművek képesek üvegházhatású gázok 
kibocsátása nélkül, nagy mennyiségben villamos 
energia előállítására. | További információ: paks2.hu

 Paksi Hírnök, 2020. január 10. n 9



Nagy László az utolsó vele készí-
tett televíziós interjúban, 1975-
ben Kormos István kérdésére – 
mit üzenne a száz vagy ötszáz év 
múlva élőknek? – ezt válaszolta: 
„Ha lesz emberi arcuk egyálta-
lán, akkor csókolom őket.”
Az interjú készítése óta negy-
venöt év telt el. Még vannak 
emberi arcok, legalábbis én sok 
emberi arccal találkozom ma-
napság. Az első ember, akiről 
írni szeretnék, észrevétlenül tett 
hozzá ehhez a mai világhoz va-
lamit, amit szeretetnek, nyuga-
lomnak nevezünk, meg kedé-
lyes akarásnak, törődésnek. 
2019-ben, Szent István napján is-
mertem meg. Ültünk egy asztal-
nál, többen, a munkatársaival, a 
„Dunakomosokkal”, ahogy itt a 
városban mondani szoktuk, és 
beszélgetni kezdtünk. Laci bácsi-
nak szólítottam, és ahogy kérte, 

tegezni kezdtem. Nagyon várt 
valakit, még ugratták is a töb-
biek, de udvarias fér�asan, szó-
val inkább kedvesen, mintsem 
bántón. Laci bácsi Gizikét vár-
ta, az élettársát. Olyan szeretet-
tel, amilyennel én mostanában 
nem találkoztam. Megejtő volt 
Gizike jövetele, aki éppen olyan 
szeretettel érkezett, ahogy vár-
tak rá. Összeszorult a szívem, 
ahogy néztem őket. Serkentő szo-
rongás volt ez. Így érez az ember, 
ha valami megrázóan szépet lát. 
Szóval, Laci bácsi és Gizike már 
erőst benne voltak a korban, 
amikor találkoztak, pedig csak 
hét ház választotta el őket egy-
mástól, és persze az a helyzet, 
amibe László akkor került, ami-
kor sorkatonaként elveszítette 
az édesapját. A hirtelen bekö-
vetkezett veszteségre hazaérke-
ző �atalember családfenntartó-

vá lett, hiszen a családban hete-
dikként, utolsónak született �ú 
volt az egyetlen, aki otthonma-
radóként képes volt erre. A lá-
nyokra ettől kezdve nem maradt 
ideje. A kifejezetten szegénység-
ben, de a lehető legnagyobb sze-
retetben és értelmes szabadság-
ban felnőtt, kőműves mestersé-
get tanult �atalember számára 
nem volt ismeretlen a gondolat: 
értéket csak munkával lehet te-
remteni, hiszen általános isko-
lás diákként, már a sóstói tábo-
rozás alatt, délutánonként pa-
radicsomot szedett a társaival, 
hogy a fagylaltra és a szülei-
nek szánt ajándékra megkeresse 
a pénzt. Nyaranta málnát, ba-
rackot szedett, kukoricát címe-
rezett, otthon ott segített, ahol 
csak tudott. Hosszú évekig ápol-
ta édesanyját, aki élete utolsó két 
évében szorult rá igazán �a szin-

te minden perces támogatásá-
ra. Laci bácsi már „benne van a 
korban”, mégis sírni látom, ami-
kor a szüleit, édesanyját emlege-
ti. Akikről azt is megtudom, hogy 
véradásban elsők voltak a me-
gyében, édesapja a legelső volt a 
véradók között, akinek a hetve-
nes években az egészségügyi mi-
niszter az Erkel Színházban adta 
át az ezért járó kitüntetést. 2002-
ben maradt magára a szülői ház-
ban, ahová korábban gyakran 
jártak beteglátogatóba, segíteni 
Gizike és barátnői – innen az is-
meretség. S az édesanya az utol-
só időkben gyakran kérdezte is 
Laci bácsit, melyik asszonyt vá-
lasztaná, ha választhatna, s a vá-
lasz mindig Gizikére utalt. Az-
tán a gyászév letelte után egy al-
kalommal, amikor a kerti csapot 
kellett javítani Gizikénél, Laci 
bácsi ott maradt a takaros ház-
ban, néhány kertnyi távolságra a 
saját házától. Ott maradt, és az-
óta is a legnagyobb békességben 
élnek. Nem csupán társra talált 
Laci bácsi, de családot is kapott 
mellé. Dolgoznak szorgalmasan 
mindketten: kukoricát termesz-
tenek, egy másik földterületen 
ezer akácot gondoznak, tavaly 
hatvanöt kacsa, harminc csir-
ke koptatta a barom�udvart. És 
szeretik, tisztelik egymást. Laci 
bácsi életében, ahogy ő mondja, 
nincs olyan történet, olyan cse-
lekedet, amit megbánt. A csa-
ládtól szerény lehetőségeket, de 
erős szeretetet kapott, nagy vá-
gyai sohasem voltak, mindene 
megvan ma is, ami szükséges 
és elégséges az élethez. Hangos 
szóváltásba sohasem keveredik, 
felbosszantani még provokálás-
sal sem lehet. Laci bácsi idén 
szeptembertől nyugdíjas lesz. 
Nem látom rajta a felhőtlen bol-
dogságot, és mondja is: bár vár-
ja a pihenőéveket, abban biztos, 
hogy hiányozni fog az élet mun-
kába járós ritmusa, a biztonság, 
és ami a legfontosabb, a munka-
társak. Nézem ezt a sokat meg-
élt, jóságból és bánatból épített 
embert, a derűs arcát. 
Azt üzenem Nagy Lászlónak, 
van remény. Vannak, lesznek 
emberi arcok a világban.               

Tell Edit

Portré

Emberi arcok

Nádudvari László

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Egy téli éjszakáról
Városi olvasmányok
Mozaik

„Szép embertelenség. Csak egy kis darab / vékony ezüstrongy – valami szalag – / csüng keményen 
a bokor oldalán, / mert annyi mosoly, ölelés fönnakad / a világ ág-bogán.” József Attila

A januári hidegben az arco-
mat pirosra színezi az este. Van 
az a fázás, ami jólesik. A Du-
na-parton, fagyott levelek kö-
zött ballagok, a hideg vizet né-
zem, beleborzongok a félelem-
be. Valami hasonlót éreztem, 
amikor a jegesre csúszkált Zá-
por utca kövein siklottam a fa-
szánkómmal, és mögöttem a 
vasszánkósok nagy sebesség-
gel csúsztak lefelé. Attól féltem, 
hogy nekem jönnek, s az a hi-
deg vas törni-zúzni fog min-
dent maga körül, legfőképpen 
engem. Mennyi vasszánkó ke-
rült aztán mögém az életben! 
S néha hiába álltam félre, a ke-
mény vas ütése valahogy mégis 
utolért. S én leporoltam magam-
ról a hideget, talpra segítettem 
magam, és folytattam az utat. 
A borpince mellett szánkóz-
tunk, sokan. Valódi közleke-

hogy kerültünk belé. Csak me-
resztjük a szemünket, csak tapo-
gatódzunk, bizonytalankodunk. 
És a szívünk hüledez. – Merre? S 
véljük, hogy semerre. Csak tapo-
gatódzunk. Lépünk. Meg-meg-
állunk vakul. Fejünk felett talán 
kőszikla csügg? Lábunk előtt ta-
lán farkasverem vagy szakadék 
tátong? Talán kígyóra lépünk? 
Szívünk remeg, mint a nyárfa-
levél. – Istenem!... De mennünk 
kell, hogy kijussunk valamerre. 
Hát lépünk, bizonytalankodunk 
tovább és tovább. Az irányta-
lanságban. Vakon. Dermedez-
ve. Tapogatódzva. Szemünket 
olykor könny önti el. Szívün-
ket olykor elszorítja az aggo-
dalom. Aléldozunk. – Hova ju-
tok?! S nem érezzük a sötétség-
ben, a bizonytalanságban, a 
veszedelmek között, a Halál el-
ne-csússz ösvényén, nem érez-
zük, hogy egy láthatatlan jósá-
gos kéz van a kezünkön. Vezet.” 
A kályha előtt száradnak a ru-
háim, édesapámnak eszébe jut, 
hogy elfelejtette bezárni a tyú-
kokat, a zseblámpát keresi. Aj-
jaj! Lapulok csendben a paplan 
alatt, majd amikor elég távol-
ról hallom a hangját, előbújok, 
s viszem neki, mintha a helyé-
ről hoztam volna el. Ő gondo-
san lesöpri a járdát a csirke-
ólig, becsukja a tyúkokat, az 
elemlámpát visszaakasztja a 
helyére. Nem merek elindulni 
érte. Fekszem a sötétben egy 
téli éjszakán és mindenre egy-
szerre gondolok. Ahogy most 
is.  Igen, valahogy mindig min-
den egyszerre van jelen. A téli 
esték melege, ami reggelre ki-
hűl, vagy a karácsonyi díszek 
fénye, ami vízkeresztre meg-
fakul. A vasszánkók hidege, a 
paplan alatti félhomályban ol-
vasott sorok, a feladatok, köte-
lességek, a holnap és a holnap-
után. Minden, ami értelmet ad 
az éléshez…                    

Tell E.

dési szabályok szerint. Aki le-
felé csúszott, az középen ment, 
aki felfelé húzta a szánkót, az 
jobb oldalon közlekedett. Más-
nap izomláza volt az egész csa-
patnak. Riadólánc jelezte, ami-
kor nagy ritkán autó érkezett. 
Gyönyörű telek voltak! Nyoma 
sem volt a vízhatlan kezeslába-
soknak, melegítőben szánkóz-
tunk, utcai cipőben, sapkában, 
sálban, és jó, ha akadt egy-egy 
egyujjas kötött kesztyű. Egyéb-
ként pedig mindenünk pillana-
tok alatt átvizesedett, kályha-
cső formájúra és merevségű-
re fagyott a nadrágok szára. A 
vacsora ezeken a napokon mel-
lékes volt. És mennyit könyö-
rögtünk a néniknek, bácsik-
nak, akik kiálltak a házak elé, s 
mondták, csak mondták a ma-
gukét, hogy holnap nem lesz 
ám itt hangoskodás, mert fel-

szórják az utat salakkal! Meg is 
tették, és mi másnap legalább 
fél óráig azon dolgoztunk, hogy 
a pályáról lekoptassuk a jégbe 
fagyott salakot. Olyan fénye-
sek lettek a szánkótalpak, mint 
az öreg, ezüstözött karácsony-
fadíszek a vízkeresztig meg-
tartott karácsonyfán. Ma is né-
zem magam a régi karácsonyi 
díszek domború gömbtükré-
ben, és érzem, ahogy rám hide-
gül a ruhám a meleg szobában 
is. S én hagyom, mert ez már 
a megküzdött szeretet átmene-
ti hidege, meleg borzongás, tor-
zítás nélküli. S a szánkózást kö-
vető téli éjszakák! Az a végte-
len csend a szobában, a hó halk 
mozdulatai! Én elemlámpa fé-
nyénél olvasok – titokban – a 
paplan melege alatt. Gárdonyi 
Géza Ida regénye: „Sötétben ál-
lunk néha, magunk se tudva, 

Fotó: magánarchívum
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Mozaik

Jantnerné Oláh Ilona kapta a Paksi Iparos 
és Vállalkozói Kör díját
A természet megvan az ember 
nélkül, de fordítva ez nem igaz. 
Gyakran mondja ezt Jantnerné 
Oláh Ilona, aki sok-sok óvo-
dás lelkében elültette már a 
természet szeretetét, tisztele-
tét, a környezettudatos gon-
dolkodásmód alapjait. A Pak-
si Iparos és Vállalkozói Kör 
Lussonium-díját 2019-ben ő 
vehette át.
 
Szakmai pályafutását Dunaköm-
lődön kezdte, szavai szerint az 
a szeretet és bizalom érlelte iga-
zi óvónővé, és tartotta meg a pá-
lyán, ami ott körülvette. 1989-
ben a (mai nevén) Paksi Bene-
dek Elek Óvoda Hétszínvirág 
tagóvodájában folytatta szakmai 
pályafutását, amelynek 2008. óta 
vezetője. A környezeti nevelés 
akkor került a Hétszínvirág tag-
óvodában dolgozó szakembe-
rek �gyelmének középpontjába, 
amikor a kilencvenes évek ele-
jén, nevelési programjuk meg-
alkotása kapcsán megismerték 
Freinet pedagógiáját. A peda-
gógiai program kidolgozásá-
nak Jantnerné Oláh Ilona is ré-
szese volt, majd ahogy teltek az 
évek, egyre inkább szívügye lett 
a környezeti nevelés. A Nyugat-
magyarországi Egyetem Erdő-
mérnöki Karán erdőpedagógiai 
szakvezető végzettséget szerzett, 
a holland-magyar intézményve-
zető- és középvezető-képzés pe-

dagógus szakvizsgára felkészítő 
szakirányú továbbképzési szakon 
2015-ben diplomázott. 2010-től, 
az Eötvös József Pedagógiai Szol-
gáltató megbízásából, környe-
zeti nevelési szaktanácsadóként 
tevékenykedik elsősorban Tol-
na megyében. A Zöld Szív I�ú-
sági Természetvédő Mozgalom 
nagytanácsának tagja. Előadást 
tartott 2013-ban a szlovákiai Se-
lye János Egyetem konferenciá-
ján Erdőpedagógia az óvodape-
dagógia gyakorlatában címmel. 
2016-ban az Óbudai Egyetem 
Környezetmérnöki Karán a Ha-
zai és külföldi modellek a pro-
jektoktatásban címmel megren-
dezett nemzetközi tudományos 
konferencián szintén előadott, 
mégpedig az erdőpedagógia és 
az óvodapedagógia kapcsolatá-
ról, és 2019 tavaszán is, szintén 

erdőpedagógia témában. Tavaly 
januárban könyve jelent meg Er-
dőpedagógia, egy óvoda udva-
rán kialakított környezeti nevelé-
si tanösvényen címmel. Tavasz-
szal felkérést kapott a Magyar 
Környezeti Nevelési Egyesület-
től, hogy írja meg a sokadszorra 
átdolgozott magyar környezeti 
nevelési stratégia óvodások kör-
nyezeti nevelése fejezetét. Veze-
tése alatt háromszor nyerte el a 
Hétszínvirág tagóvoda a Zöld 
Óvoda címet, majd az Örökös 
Zöld Óvoda címet, 2010-ben az 
intézményt környezeti nevelé-
si oktatóközponttá nyilvánítot-
ta a Környezet- és Természet-
védelmi Oktatóközpontok Or-
szágos Szövetsége. Az 1998-ban 
bejegyzett Önzetlenül Környe-
zetünkért, Otthonunkért Mun-
kacsoport Alapítvány – amely-

nek kuratóriumi elnöke – többek 
között rajzpályázatokkal, vetél-
kedőkkel, ismeretterjesztő elő-
adásokkal, tanulmányutakkal, 
Séta az egészségért programmal, 
Életfa akcióval igyekszik egyre 
több embert megszólítani. 1994 
és 1998 között tagja volt az ön-
kormányzat oktatási bizottságá-
nak, majd 2006 és 2010 között a 
környezetvédelmi bizottságnak. 
Jantnerné Oláh Ilonát Paks vá-
ros önkormányzata 2016-ban 
Környezetünkért díjjal tüntette 
ki, 2018-ban pedig a tagóvoda 
nevelőközösségét. Mindig hang-
súlyozza, hogy a környezetvéde-
lem, a környezeti nevelés terü-
letén végzett munkája nem len-
ne ilyen eredményes a kollégái, 
családja és a rendezvényeiken 
résztvevők nélkül. „…új nem-
zedéknek kell felnőnie. Olyan 
új nemzedéknek, amely szakít 
a múlt természetromboló mód-
szereivel, és kíméli, óvja a Föl-
dünk még megmaradt termé-
szeti értékeit! És ennek a nemze-
déknek a neveléséért az idősebb 
generációnak kell minden ere-
jét, tapasztalatát latba vetnie.” Ez 
a Balogh Jánostól való gondolat 
Jantnerné Oláh Ilona hitvallása. 
Ennek jegyében munkálkodik 
azért, hogy mind többen belás-
sák: A természet megvan az em-
ber nélkül, de az ember nem le-
het meg a természet nélkül. 

-gyöngy-

Fotó: TelePaks

Nagy Léna Zoé január 1-jén 2 óra 43 perckor sírt fel a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórházban, ő az idei év első újszülöttje a megyé-
ben. Édesanyja, Nagyné Szenczi Vivien maga is meglepődött, hogy 
kislányuk éppen január elsején érkezett, a szülés várható időpontja 
ugyanis január 7-e volt. A család a szilvesztert otthon töltötte, egé-
szen késő estig. Léna Zoé 11 órakor „jelezte”, hogy hamarosan meg-
érkezik. A szülés gyorsan és problémamentesen zajlott a megyei kór-
házban, a kislány 57 cm-rel és 3450 grammal jött világra. Léna Zoét 
hároméves bátyja, Lacika is nagyon várta, sokat segít a kislány kö-
rüli teendőkben. Ezekből egyelőre nincs túl sok, hiszen a szülők el-
mondása szerint Léna Zoé jó kisbaba, az éjszakákat is végigalusz-
sza. A kislánnyal édesanyja lesz majd otthon, apukája, Nagy Mar-
tin dolgozik, de az első napokra szabadságot kapott a munkahelyén. 
Fotó: Molnár Gyula
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Pezsgő volt a kulturális élet az 
elmúlt esztendőben Pakson
Számtalan programot, rendez-
vényt kínáltak az érdeklődők-
nek 2019-ben Pakson. Ezekből 
szemezgetünk, a teljesség igé-
nye nélkül. 

Minősített Közművelődési In-
tézmény lett a Csengey Dénes 
Kulturális Központ. A három 
évig viselhető cím azoknak a 
közművelődési intézményeknek 
adományozható, amelyek a köz-
művelődés minőségfejlesztésé-
nek alkalmazásával kiemelkedő 
teljesítményt nyújtanak. 
Cowboykalapok, csizmák, far-
merek – bárki, aki az Energeti-
kai Szakgimnázium és Kollégi-
um sportcsarnokának közelé-
ben járt az Országos Country és 
Linedance Fesztivál napján, feb-
ruár 23-án, a vadnyugaton érez-
hette magát, legalábbis ami az 
ott látott öltözetek kavalkádját 
illeti. A Csámpai Country Road 
Club volt a házigazdája az első 
vidéken rendezett fesztiválnak, 
amely egyébként a tizenegyedik 
volt a sorban. 
Telt házas premier-előadást tar-
tott a nemzetközi hírű Tűzvirág 
Táncegyüttes április 26-án és 27-
én a Csengey Dénes Kulturális 
Központban. A Mádi Magdol-

na által vezetett együttes hagyo-
mányaihoz híven kétfelvonásos 
előadással készült. Az első a ju-
hait kereső pásztor történeté-
re épült, magyar néptánc ele-
mekkel. Az együttes valamennyi 
csoportja fellépett, a legkiseb-

bektől a felnőttekig. A második 
felvonás Don Quijote történetét 
elevenítette fel, humorban bő-
velkedően. 
Huszonhatodszor tartották meg 
a Határon túli magyar közép-
iskolások olvasótáborát. Sokan 
régi ismerősként köszöntik ilyen-
kor egymást a Cseresznyéskert 
Erdei Iskolában, de akadnak év-
ről-évre új vendégek a határain-
kon túli magyarok lakta terüle-
tekről. Ami összetartja őket: a 

közös nyelv és az irodalom sze-
retete. A júliusi tábor egy hete 
alatt sárkányhajóztak, sétát tet-
tek Pakson, előadásokat hall-
gattak meg, újságot szerkesztet-
tek, videó�lmet készítettek a �-
atalok. 

Ötödik alkalommal csatlakozott 
az Atomenergetikai Múzeum és 
a Paksi Városi Múzeum közö-
sen a Múzeumok őszi fesztivál-
ja országos programsorozathoz 
szeptember végén. A Múzeum-
tól múzeumig vonattal elneve-
zésű programjuk olyan népsze-
rű volt, hogy két nap alatt el-
fogytak a jegyek.
Paks várossá avatásának negy-
venedik évfordulója alkalmá-
ból volt szabadtéri koncert a 

Szent István téren. Tóthpál Szil-
via és Kecskeméti Róbert ope-
raénekesek, majd Miklósa Eri-
ka lépett fel, aki Másképp című 
lemezéről énekelte el kedvence-
it Harazdy Miklós zongoramű-
vész és a Quartett Escualo közre-
működésével. A Bunkóczi And-
rás által szervezett rendezvényen 
Süli János miniszter mondott kö-
szöntőt. Az estet tűzijátékkal zár-
ták A programot hagyomány-
teremtő szándékkal szervezték 
meg, a második alkalom idén jú-
lius 18-án lesz. 
Tizenötödik alkalommal ren-
dezték meg a Ki mit tud? Paks 
elnevezésű tehetségkutatót a 
Csengey kulturális központban. 
A felhívásra összesen 113 neve-
zés érkezett, a jelentkező egyé-
ni előadók, csoportok vers- és 
prózamondás, tánc, ének-nép-
dal kategóriákban mutathat-
ták meg tehetségüket, rangos 
szakmai zsűrik előtt. A hagyo-
mányt követve gálával zárták a 
novemberben megtartott prog-
ramot. 
Szinte felsorolhatatlan azok-
nak a kulturális rendezvények-
nek a sora, amelyeket 2019-ben 
kínáltak a lakosságnak a város-
ban. A Paksi Képtárban több ki-
állítás nyílt, folytatódott a kis-
gyermekek Pamacsoló sorozata, 
foglalkozásokra várták az általá-
nos iskolásokat. A városi múze-
um hagyományos rendezvényei 
mellett tananyaghoz kapcsoló-
dó programokat kínált a diá-
koknak, a városi könyvtárban 
író-olvasó találkozókat, könyv-
bemutatókat tartottak. Az el-
múlt évben gálaműsorral mutat-
koztak be a Pakson tevékenyke-
dő táncegyesületek, a művészeti 
iskola növendékei is többször fel-
léptek a kulturális központ szín-
padán. A Csengeyben népszerű-
ek voltak a színházi előadások, 
koncertek is.                                   

Sólya Emma

Fotók: Molnár Gyula/archív
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Az épphogy mögöttünk hagyott évben töb-
ben érdeklődtek az 1992-ben kiadott ezüst 
emlékérem megjelenésének körülményei-
ről. Az interneten sok olyan tárgyat aján-
lanak megvételre, amelyek az atomerőmű-
vel kapcsolatosak, és ezeket elég borsos 
áron árulják. Az érdeklődőknek szánom az 
alábbiakat.
A Paksi Atomerőmű Rt. 1992. december 
28-án kettős évfordulóra emlékezett: az 
atomerőmű 1. blokkjának tíz évvel azelőtti 
országos hálózatra kapcsolására, valamint 
az ötven éve, 1942. december 2-án Chica-
góban megvalósult első önfenntartó lánc-
reakcióra.
Az 1992. február 3-án tartott vezetői érte-
kezleten döntöttek egy jubileumi bizott-
ság létrehozásáról, amelynek feladata az 
ünnepség előkészítése, az események ko-
ordinálása volt. Az értekezleten az alábbi 
főbb programokat fogadták el: emlékkiál-
lítás rendezése a Városi Művelődési Köz-
pontban, jubileumi könyv kiadása, emlék-
érem készítése és kiosztása, Céggyűrű név-
vel vállalati kitüntetés alapítása, valamint 
egy üzemtörténeti gyűjtemény létrehozása.

A tervek szerint a december 28-i központi 
ünnepség előtti napokban igazgatósági szin-
ten, ünnepélyes keretek között kellett az ezüst 
emlékérmet és a jubileumi könyvet (10 éves a 
Paksi Atomerőmű) átadni azoknak a dolgo-
zóknak, akik legalább tíz éve az atomerőmű-
ben dolgoznak. A jutalmat azok a dolgozók 
is megkapták, akik 1991 decemberében men-
tek nyugdíjba. Az igazgatósági ünnepségeken 
1341 főnek adták át az érmeket és a könyve-
ket, neveik és törzsszámaik az atomerőmű 
1992-es évkönyvében jelentek meg.

A művelődési házban rendezett ünnepsé-
gen adták át első alkalommal a Céggyű-
rű kitüntetést húsz főnek, amely egy névre 
szóló aranygyűrű. 
A „10 éves a Paksi Atomerőmű Emlék-
érem” ezüst változata 1500 példányban, 
a bronz változat 1000, a VIP-s aranyozott 
ezüst változat pedig 50 példányban jelent 
meg. Az érmek egyik oldalán az atomerő-
mű stilizált képe és a tízéves jubileumra 
utaló felirat jelent meg, míg a másik oldal-
ra Szilárd Leo portréja köré az „50 éve in-
dult az első reaktor” felirat került.
Az érmeket Fritz Mihály szegedi szobrász-
művész tervezte és Szabó Géza szegedi öt-
vös mester készítette. Az ezüst érem súlya 
36 gramm, anyaga 835 ezrelékes ezüst. A 
díszdobozban számozott névkártya talál-
ható, vagyis az 1500 darab számozva jelent 
meg.
A központi ünnepségre meghívót kaptak 
az építkezésben érintett nevesebb szemé-
lyek, a városi képviselő-testület tagjai, a vá-
rosi intézmények vezetői és a környező te-
lepülések polgármesterei.              

Beregnyei Miklós 

Tárgy/
történet

Fotók: Atomenergetikai Múzeum
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Az eltűnt városkép nyomában
A közelmúltban Pakson járt Rosenbaum 
Ignác (1856–1931) egykori nyomdatulaj-
donos és könyvkereskedő egyik, Izraelben 
élő dédunokája, akivel a könyvtárnak he-
lyet adó egykori zsinagógában beszélget-
tünk, majd ellátogattunk a zsidó temetőbe, 
illetve megmutattuk a Szent István téren a 
nyomdász dédapa könyvkereskedésének 
egykori helyét. A kis üzlet a Szent István 
tér 3. szám alatt működött, de a népes csa-
lád több generációja működtetett nyomdát, 
könyvkötő műhelyt és több könyvkereske-
dést a téren. Rosenbaum Ignác a Berczeller 
Rózával (1855–1936) kötött házassága után 
telepedett le Pakson, és 1884-ben vette meg 
Freund Gyula és Rosner Dávid nyomdá-
ját. Néhány év működtetés után átadta test-
vérének Rosenbaum Miksa Meirnek, ő pe-
dig rövid időre Nógrád megyébe költözött 
bérlőnek. Visszatérése után nyitotta meg a 
Szent István téri könyv- és papírkereskedést 
egy könyvkötő műhellyel együtt. A családi 
nyomdában, kezdetben héber nyelvű, or-
todox zsidó vallási irodalmi kiadványokat 
nyomtattak, majd magyar nyelvű könyve-
ket szinte minden felekezet részére, az első 
cigány-magyar gyökszótárt, iskolai évköny-
veket, megyei és városi hetilapokat, közigaz-
gatási nyomtatványokat a térképeken, nap-
tárakon át egészen a képeslapokig. Nemcsak 
az ortodox hitközségnek, de a zsidó iskola-
széknek is elnöke volt, egyúttal támogató-
ja, adakozója minden nemes ügynek, isko-
lai eseményeknek, egyleti báloknak, egészen 
a haza�as leventeversenyekig. Ignác halá-
lát kevés forrás említi, pedig a korabeli saj-
tónak az MTI is hírül adta: „Rosenbaum Ig-
nác paksi nyomdatulajdonos és könyvke-
reskedő, április hó 27-én 75 éves korában, 
Pakson meghalt. Rosenbaum minden szé-
pért és jóért lelkesedő ember volt, aki sok ál-
dozatot hozott a kultúra terjesztéséért. A ne-
héz gazdasági viszonyok dacára minden ha-
szon nélkül egymás után adott ki egész csomó 
tankönyvet, továbbá katolikus és evangélikus 
ima és énekeskönyvet. Legutóbb kiadta Tol-
na vármegye új falitérképét. Ez a vállalkozá-
sa azért is elismerésre méltó, mert haszonra 
a mai körülmények között aligha számítha-
tott. Példás életű, igazi jó ember volt. Jóté-
konyságáról legendákat tudnak hitsorsosai 
beszélni. Temetése nagy részvét mellett áp-
rilis 28-án volt, melyen nagy számban vett 
részt Paks közönsége.” (Tolnamegyei Újság, 
1931.05.02., 3.o.) A vállalkozást továbbvívő 
�a, Rosenbaum Mór (Moshe, Mojse, 1887–
1944) továbbra is apja cégnevén működtette 

a nyomdát és könyvkereskedést, de társtu-
lajdonos volt benne lánya, Rosenbaum Jolán 
férje, Werner Alfréd is. A második világhá-
ború előtti években Magyarország legszín-
vonalasabb vidéki könyvnapjait Pakson tar-
tották. Benedek Marcell könyve is tanúsko-
dik arról, hogy Tamási Áronnal jelen voltak 
a Rosenbaum Mojse nyomdatulajdonos ál-
tal rendezett 1939-es eseményen, ahol ma-
gyaros ruhában úrhölgyek árulták a köny-
veket. A tiszta jövedelmet a Rosenbaum-cég 
teljes egészében a helybeli Stefánia anya- 
és csecsemővédő intézetnek ajánlotta fel. 
Az 1930-as években minden év júniusában 
együtt volt a község és a járás intelligenciá-
ja, olyan lelki és szellemi egységben, amely 
a magyar gyermekek jólétéért, s a magyar 
könyvért összekapcsolta az embereket. „Az 
üzlethelyiség előtt felállított díszes sátorban a 
paksi társadalom színe-java hölgy tagjai reg-
geltől estig szorgoskodtak, árulták olcsó pén-
zért a legdrágább nemzeti kincset, a magyar 
könyvet.” (Tolnamegyei Újság, 1936.06.13., 
4.o.) Az üzletről kiadott képeslap egyedisé-
ge abban rejlik, hogy az ajtóban álló család-
tag mellett a kirakatban beazonosíthatóan 
felismerhető az akkor éppen forgalmazott 
képeslapsorozat. Az ajtó mellett az ablak-
ban egy füzéren hét paksi képeslap ismerhe-
tő fel, felülről lefelé a következő sorrendben: 
1. Református templom az iskolával, 2. Deák 
Ferenc utca a királyi járásbírósággal, 3. Du-
na-korzó a gesztenyefákkal, 4. Kossuth La-
jos utca az evangélikus templommal, 5. Er-
zsébet Nagy Szálloda, 6. Szent István tér, 7. 

Római katolikus templom. (Hogy a lap ol-
vasói átérezzék a képeslapgyűjtők nehézsé-
geit, tájékoztatásul e ritka képeslap árveré-
si induló ára: 22.000 Ft.) Az 1938-as Köz-
ponti Értesítő szerint a Rosenbaum Ignác 
cégben a sokszorosító ipart másik lánya, 
Rosenbaum Frida nyitragyömörei férje, 
Raab Frigyes iparigazolvánnyal bíró nyom-
dász jogán Rosenbaum Mór (Mojse) mint 
üzemvezető gyakorolta. Az 1945-ös pak-
si lakóházjegyzék szerint az üzlet mögötti 
ház lakója Ignác egyik unokája, Raab Sán-
dor és családja voltak. (A Raab-család ágán 
a rokoni szálak egészen a mai brit parlamen-
tig vezetnek, hiszen Boris Johnson kormá-
nyának külügyminisztere Dominic Raab, 
Felvidékről 1938-ban Angliába emigrált zsi-
dó felmenőktől származik). Az 1949-es Ma-
gyar Közlönyben közzétett holtnak nyilvá-
nítási bírósági határozatok között nem egy 
Rosenbaum-leszármazott nevét találjuk az-
zal a megállapítással, hogy nevezett „pak-
si lakosok 1944. július 8. után Auschwitz-
ban eltűntek”. A túlélők Izraelbe költöztek, 
a boltokat, a nyomdát államosították, a kis 
üzletsoron a népbolt-hálózat kereskedel-
mi egységei telepedtek meg, majd a ’70-es 
évek végén lebontották a házakat, és 1981-
től Lengyel-Magyar Barátság néven szökő-
kutas pihenőpark létesült a helyükön. Elsé-
tálunk a járdán, álldogálunk, üldögélünk a 
buszmegállóban nap mint nap, de ma már 
nyomát sem találjuk itt a könyvkultúra egy-
kori paksi zászlóvivőinek.

dr. Hanol János

Fotó: magánarchívum

Rosenbaum Ignác által kiadott képeslap saját üzletéről (1921.08.21.)
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Fitt-Élet: Hogy kezdjük az életmódváltást?
Új sorozat indul a Paksi Hír-
nökben. A Fitt-Életben szó lesz 
többek között az egészségmeg-
őrzésről, a helyes táplálkozás-
ról, az ételérzékenységekről, 
különféle diétákról szakembe-
rek segítségével.

Az év elején sokan tesznek fo-
gadalmat, hogy megszabadul-
nak pár kilótól. A karácsonyi és 
szilveszteri nagy lakomák után 
koplalásba is kezdenek. Soroza-
tunk első részében a helyes élet-
módváltáshoz adunk tanácsokat 
olvasóinknak. Müllerné Takács 
Viktória dietetikus szerint az el-
határozás után az első lépés az 
organizáció, azaz érdemes meg-
tervezni az étrendünket, és elha-
tározni azt, hogy mikor iktatjuk 
be a sportolást és a főzést. Má-
sodik lépés, hogy beszerezzük a 
megfelelő alapanyagokat. A vá-
sárlás során nézzük meg az élel-
miszerek címkéjét, és olyan ter-

mékeket válasszunk, amelyek 
kevés cukrot vagy zsiradékot, és 
még kevesebb fehér lisztet tartal-
maznak. – Minél rövidebb egy 
lista, annál egészségesebb egy 
termék – vallja Müllerné Takács 
Viktória. A bevásárlókosarunkba 
pakolhatunk zabpelyhet, basmati 
rizst, bulgurt, quinoát, kölest, de 
a hajdinát is érdemes kipróbálni 

az egészséges gabonafélék közül. 
Húskészítményekből válasszuk 
a minőséget, azokat a felvágot-
takat, amelyek minimum 90% 
húst tartalmaznak, és kevés zsi-
radékot. A cukor helyettesítésé-
re az úgynevezett „negyedannyit” 
ajánlja a dietetikus, mert nem 
szintetikus édesítő. Eritrit és stevia 
keveréke, édesítőereje négyszer 

erősebb a hagyományos cukor-
nál. Befőtt- és lekvárkészítéshez is 
kiváló. A szakember elmondása 
szerint kétéves kor felett már fo-
gyasztható. Sütéshez, főzéshez a 
manapság divatos kókuszzsír és 
étolaj helyett olíva-, extraszűz 
olívaolajat válasszunk, és kam-
ránkat töltsük fel gazdagon 
friss nyers és mirelit zöldség-
gel és gyümölccsel. A tejtermé-
kek közül érdemes a cukormen-
tes és alacsony zsírtartalmú ter-
mékeket választani. Ne felejtsük 
el lecserélni a munkahelyi �ók-
ban a dugi csokit zabpehelyhes 
kekszre vagy magas, legalább 
70%-os kakaótartalmú étcsoko-
ládéra vagy cukormentes préselt 
gyümölcsszeletekre. Mindemel-
lett az otthoni édességkészlet-
ről se felejtkezzünk el, legjobb, 
ha elajándékozzuk azokat, ame-
lyek már nem férnek bele a dié-
tánkba. 

Weller P. Hanna

Fotó: TelePaks
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Fontos a sport nevelő szerepe
Az év lezárásával statisztikák, összegzések, 
értékelések látnak napvilágot az elért ered-
ményekről. Az Atomerőmű SE sportolói a 
hazai és nemzetközi versenyeken is helyt-
álltak, az országostól a világbajnoki címekig 
sokféle érmet és helyezést szereztek. A klub 
elnöke, dr. Kovács Antal értékelte lapunk-
nak a piros-kékek teljesítményét.

– Kezdjük a hátországgal, milyen az egyesü-
letben az utánpótlás helyzete?
– Paks nem nagyváros, ehhez képest sport te-
rén hatalmas a kínálat. Harminc éve voltak az 
ASE és a PSE sportágai, valamint a Tűzvirág 
Táncegyüttes, most a két klub mellett van egy 
csomó új sportág, és a táncegyüttes mellett új 
tánccsoportok. Ezzel szélesedett a lehetőségek 
tárháza, ami támogatható, ugyanakkor meg-
nehezíti a minőségi munkát, főleg csapatspor-
tok tekintetében. Korosztályonként jön x szá-
mú gyerek, senkit sem küldünk el, mert az él-
sportra való felkészítés mellett a sport nevelő 
szerepét is nagyon fontosnak tartjuk. Ugyan-
akkor ahhoz, hogy ki tudjon állni egy foci- 
vagy kosárcsapat, meghatározott létszám kell. 
Emiatt – bármennyire tetszik a kézilabda, és 
felmerült már a jégkorong is – az ASE több 
sportágat nem vesz fel. A foci és a kosár mellett 
ott a dzsúdó és a kajak-kenu, amelyek olimpiai 
szintű sportágak, ennél többet ez a város nem 
bír el. Arra kell törekedni, hogy ezeket a sport-
ágakat a meglévő színvonalon tudjuk tovább 
vinni. Minden sportágban, amivel az Atom-
erőmű SE foglalkozik, komoly utánpótlás-
eredményeink vannak, kajak-kenu i� vb ezüst 
és Eb-döntő mellett rengeteg országos bajnoki 
címünk és helyezettünk lett. Egyre szorosabb 
az együttműködés az Atomerőmű KSC Szek-

szárddal, mi a tehetséges lányokat irányítjuk 
hozzájuk, ők a �úkat küldik hozzánk. Szim-
biózisban, egymást támogatva tudunk tovább 
haladni, egységesítettük a bérleteinket is.
– Hogyan értékeli a versenysportban elért 
eredményeket?
– Nagyon küzdelmes, sérülésekkel tarkított év 
volt, biztató eredményekkel. Idén olimpia lesz 
Tokióban. Dzsúdóban jelenleg két emberünk 
van kvótás helyen, ami azt jelenti, hogy ha 
most lenne a verseny, Pupp Réka és Cirjenics 
Miklós is tatamira léphetne a japán főváros-
ban. Rékának a térdével volt probléma, a tava-
lyi versenyei közül a világbajnokságon volt na-
gyon jó, ott komoly ellenfeleket vert meg, de a 
dzsúdóverseny lebonyolítási sajátossága miatt 
még ezekkel a bravúrokkal sem tudott érem 
közelébe jutni. Már megmutatta, hogy ott van 
a legnagyobbak közelében, az olimpia jól sül-
het el neki. Miklós csuklója sérült, és most sem 
tökéletes. Nehezen viseli, szeretne százszáza-
lékos lenni. Vannak olyan fogásai, technikái, 
amelyekhez nem kell a csukló teljes terhelése, 
próbálunk ilyen stílust felépíteni. A harmadik, 
aki ott lehet Tokióban, Pupp Noémi, aki junior 
világbajnokságot nyert kajak egyes 500 méte-
ren, és lépeget előre a felnőttek között. Itthon a 
női kajak nagyon erős, ha be tud kerülni a né-
gyes hajóba, egyből éremesélyesként utazik Ja-
pánba, de szerintem az ő fő olimpiája a párizsi 
lesz. Kiszli Vanda Eb- és vb-aranya óriási tel-
jesítmény. A kosárlabdacsapat irányítását még 
2018-ban vette át Braniszlav Dzunics, azt gon-
dolom, most már jó úton halad a csapat. Vol-
tak nagyon fontos meccsek, amiket az utolsó 
pillanatban, vagy egy-két ponttal nyertek meg, 
így a Szolnok elleni vereség kevésbé fáj. Ha így 
folytatják, akkor a legjobb négy közé, de akár 

a döntőbe is bejuthatnak. Nem kell elkiabál-
ni, de félni sem kell kimondani, hogy – látva 
a csapatot – ez benne van a pakliban. Kovács 
Ákos megérett, nagyon jó játékos lett. Lóránt 
Péter igazi sportember, mindig odateszi ma-
gát, nem szabad kizsigerelni. Bízom benne, 
hogy még nagyon sokáig hozzá tudja tenni a 
csapat teljesítményéhez azt a szükséges pluszt. 
Szurkolok, hogy Eilingsfeld János visszatérjen, 
nagyon megbízható, tartást ad a csapatnak, de 
fontos, hogy ne akarjon idő előtt pályára lépni. 
Amennyiben kell még változtatni, azt is meg-
oldjuk. A magánvéleményem, hogy nem jó ez 
az öt külföldi játékost foglalkoztató rendszer, 
de ha most eltörölnék, akkor nem lenne annyi 
magyar játékos az NB I/A-ban, amennyi ezen 
a szinten tudná folytatni ezt a játékot. Nem 
igazán értem, hogy a szövetség miért nem en-
gedi, hogy a �atalok eggyel alacsonyabb osz-
tályban is játszhassanak. Az nem sokat ér, ha 
egy már eldőlt, mínusz vagy plusz húszas állás-
nál kerülnek a pályára. A sakkszakosztály ve-
zetését Buránszki János vette át, új �atal csa-
pat építését kezdték meg. Lehet, hogy ez átme-
netileg látszani fog az eredményeken, de most 
ezen van a hangsúly.
– Tavaly ünnepelte 40. születésnapját az egye-
sület. Újabb sikeres negyven év következik?
– Szerintem igen. Megint egy nagy beruházás 
előtt áll a város, de a sport szerepe talán még 
hangsúlyosabb, mint negyven éve. Fontos, 
hogy aki idejön, tudjon mozogni, legyen le-
hetősége a szabadidő értelmes eltöltésére, kel-
lő infrastruktúra a sportoláshoz, az ideérkezők 
otthon érezzék magukat. Az ASE megcsinál-
tatta az új sportcsarnok terveit, és megszerezte 
a szükséges engedélyeket.                        

Kovács J.

Fotó: Molnár Gyula/archív
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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)

Évértékelő a szakosztályoktól
Tenisz

A Paksi Sportegyesület szakosztályai közül 
a teniszezők fér�csapata az 5. helyen végzett 
11 csapatból az OB III.-ban, ahol 10 mérkő-
zésből ötöt sikerült nyerni. Év végén két új – 
„saját nevelésű” – �atal játékost sikerült in-
tegrálni a csapatba, akik 2020-ban tovább 
erősítik a PSE teniszcsapatát. A 2019-es cé-
lunk a dobogós helyezés volt, amit nem si-
került elérnünk, de ezt tűztük ki 2020-ban 
is magunknak. Kenyeres Ádám, a csapatunk 
első számú játékosa az országos bajnoksá-
gon bejutott a legjobb 32-be, ezzel a ma-
gyar ranglistán a legjobb 100-ba. Barta At-
tila a salakos évnyitó szenior teniszverse-
nyen (MLTC Kupa) az első helyen végzett. 
A nemzetközi szenior bajnokságban két 
dobogós helyet ért el, Boszniában és Szlo-
véniában is a harmadik helyen végzett, így 
2019-ben pár hétig vezette a magyar szenior 
ranglistát korosztályában. Az ITF világrang-
listán jelenleg a 300. helyen van. A Paksi SE 
utánpótlás-versenyzői országos diákolimpi-
án vettek részt Balatonbogláron, ahol hatan 
képviselték az iskolájukat, egyben egyesüle-
tüket; az évet Mikulás adogató- és i�úsági 
verseny zárta. 2019-ben megtörtént a 6 sa-
lakpálya teljes felújítása, így a teniszezők ki-
váló szabadtéri körülmények között űzhetik 
kedvenc sportjukat, emellett a teniszcsar-
nok hőszigetelésének cseréje is megtörtént. 
Terveink között egy új klubépület megva-
lósítása szerepel, amellyel nemcsak a teni-
szezők, hanem a tájfutók és az egész város 
is gazdagodna. Ez az egy fejlesztés hiányzik 
csak ahhoz, hogy országos versenyek meg-
rendezésére tudjanak pályázni. A szakosz-
tály elnöke Simon Zoltán, a vezetőedző Bar-
ta Attila, edzők: Lakatos Dávid, Horváth Ist-

ván, Rompf Nándor, az amatőr versenyek 
szervezője Gulyás Zoltán.

Szabadidősport

A szakosztály a téli szezonban a városi te-
remlabdarúgó-bajnoksággal kezdi az évet. 
2019-ben 11 csapat részvételével az ESZI 
csarnokban pattogott a labda. A képzelet-
beli dobogóra az OVIT SE, a Lambs Bau és 
a Dupla B Bt. állhatott fel. Tavasszal és nyá-
ron két rövid gyalogló túrát tartottak, majd 
ősszel a Budapesten megrendezett Coca-
Cola testébresztő családi mozgásfesztivá-
lon vettek részt, ahonnan számos egyéni 
és csoportos ajándékkal tértek haza. 2020-
ban január elején megrendezték a testne-
velők sportnapját a PSE teniszpályán, majd 
január 11-én indul a városi teremlabdarú-
gó-bajnokság, amelyre 10 csapat nevezett. 
Tavasszal indul a Fuss, ússz, kerékpározz a 
gyermekedért! program, és ismét lesz tava-
szi gyalogtúra. A szakosztály a tervek sze-
rint idén is részt vesz a budapesti Coca-Co-
la családi mozgásfesztiválon. A szakosztályt 
Rostané Katona Katalin irányítja.

Ökölvívás

A 2019-es év remek eredményeket hozott a 
szakosztálynak. Szinte teljesen új sportolói 
garnitúrával kezdték az évet, ezért az eredmé-
nyek még inkább magukért beszélnek, min-
den megmérettetésről érmekkel tértek haza. 
2019-ben hétszer vettek részt különböző 
,,pofonpartikon”, ami remek lehetőség a kez-
dő versenyzőknek. Ezek mindig eredmény 
nélküli mérkőzések, de teljes mértékben ha-
sonlítanak egy valódihoz. A serdülő- és if-
júsági magyar bajnokságon kiváló eredmé-

nyek születtek. Előbbi kategóriában Csuprik 
Norbert bronzéremmel zárt, ami óriási ered-
mény. A PSE tehetsége az év végi pontverse-
nyen a második helyezést érte el. Az i�úsá-
gi mezőnyben Südi Máté 60 kg-ban szintén 
harmadik lett, ami az erős mezőnyben kiváló 
eredmény volt. A szakosztály 2020-ban még 
több versenyre készül, illetve a Paks Kupát is 
szeretnék újra megrendezni. A remek ered-
mények Feil Ádám és Orsós Attila edzőknek, 
Haaz László vezetőedzőnek és Kajtár László 
technikai vezetőnek is köszönhetők, a szak-
osztályvezető Fekti László.

Ritmikus gimnasztika 

A ritmikusgimnasztika-szakosztály 2019-es 
éve eseményekben és versenyekben gazdag 
volt. A tavaszi időszakban szinte minden 
hétvégén különböző megmérettetéseken, 
valamint a sportágukkal kapcsolatos ese-
ményeken, rendezvényeken (edzői és bírói 
továbbképzéseken) vettek részt. Sportáguk 
még mindig népszerű Pakson és a környező 
településeken, jelenleg 80-90 fő között van 
a szakosztályi létszám. A Berczik Sára em-
lékversenyeken (egyéniben, duóban és trió-
ban) a sportolók a tavaszi és őszi időszak-
ban is több alkalommal dobogóra állhattak, 
teljesítményükért számtalan arany, ezüst és 
bronz minősítést kaptak, emellett több ki-
sebb tornán is elindultak. A diákolimpia 
országos döntőjében csoportos gimnasz-
tikában a különböző korosztályokban első 
helyen végzett a II. Rákóczi iskola labdás 
csapata, második lett a Vak Bottyán gimná-
zium szalagos csapata, míg harmadik helyen 
a II. Rákóczi iskola köteles alakulata végzett. 
A hagyományos tanévzáró gálájukat május-
ban rendezték meg.                                            Ü
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PAKSI HALÁSZCSÁRDA
Kibővült halászcsárdánk – felújított panorámás terasszal – vál-

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

ünnepségek teljes lebonyolítását kitelepüléssel is.

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

Nyitva tartás: 

H-V: 05-20-ig

Tel: 75/315-983

20/945-0992

Sport

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)  – 42.000 Ft + áfa (53.340 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

Ü A Paksi Sportegyesület éves közgyűlé-
sén Falusi Lívia vette át az egyesület „Év edző-
je 2018” díjat. A nyári edzőtábort Tengelicen 
tartották. Szeptember elején kihirdette a Ma-
gyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség a diák-
olimpiás csoportos gimnasztika gyakorlatok 
sikeres pályázatait, a Paksi SE szabad-, karika-, 
kötél- és szalaggyakorlata is diadalmaskodott. 
A koreográ�ákat Hermesz Anita és Falusi Lí-
via készítették. A szakosztály szakmai stábja: 
Hermesz Lajosné szakosztályvezető, Hermesz 
Anita edző és Falusi Lívia vezetőedző.

Karate

A PSE karateszakosztályának sportolói is ki-
emelkedő eredményeket értek el a hazai verse-
nyeken. A zöld-fehér klub karatékái a 2019-es 
év nemzetközi megmérettetésein nem indul-
tak, mivel a szakosztály nemzetközi szintű ver-
senyzői befejezték a tanulmányaikat Pakson. 

Így a fő hangsúly az utánpótláskorú verseny-
zőkre helyeződött, akik remekül helytálltak. 
A 2020-as évben az utánpótláskorú verseny-
zők fejlődése mellett cél részt venni az Euró-
pa- és a világbajnokságon, illetve a legtöbb 
hazai minősítőversenyen. A legeredménye-
sebb versenyzők: Baksai József, Krausz Anna, 
Vercz Krisztián, Parkó Dénes és Parkó Tamás 
voltak. A vezetőedző Záborszki Zoltán.                                                  

Tájfutás

A tájékozódásifutó-szakosztálynál a szenior-
korú versenyzők hozták a legtöbb sikert: Kiss 
Gábor rövidtávú országos bajnok, Gábor Jó-
zsef 3., a pontbegyűjtő csapat ob-n a Gábor 
József–Kiss Gábor–Dömötör Balázs csapat 
szintén 3. lett. Az ötnapos nemzetközi Hun-
gária Kupán Gábor Anita 1., Gábor József 2., 
Kiss Gábor 3. és Kovács Karina szintén 3. he-
lyezést szerzett. Érdemes még kiemelni, hogy 

Kovács Karina a középtávú ob-n pontszer-
ző 6. helyezést ért el. Tavaly másodszor vettek 
részt a futók körében igen népszerű 220 km-
es Ultrabalaton váltóversenyen, és 2. helyezést 
értek el. Több terepfutó versenyen is indul-
tak, mint a vértesi 21 km-es ECO-trail, a szek-
szárdi Bodri-trail, a Borvidék félmaraton és az 
Atomfutás. Ezeken a versenyeken Böröcz Il-
dikó, Gábor Anita, Lénárt Viktória és Kovács 
Karina értek el dobogós helyezéseket. Hahn 
Máriusz az országos diákolimpián a rövid- és 
normál távon is az első hat között végzett. Ősz-
szel a paksi nagy sportágválasztónak köszön-
hetően sikerült egy 15 fős kiscsoportot kiala-
kítani, emellett két alkalommal edzőtáboro-
zási lehetőség is volt a Mecsekben, valamint 
a Kalocsai SE-vel Pakson közösen rendezték 
a magyar egyetemi és főiskolai ob-t. A tájfu-
tók edzője Kiss Gábor, szakosztályelnök Kiss 
József.  A labdarúgó-szakosztály a következő 
lapszámban értékel.                          Faller Gábor
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